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предговор

съвременната онкологична наука разглежда злокачест-
вените тумори като системни заболявания – заболя-

вания на целия организъм. Лечението им е комплексно – 
включва оперативно лечение, лъчелечение, както и систем-
но лекарствено лечение.

Системното лекарствено лечение заема много същест-
вена част от комплексното лечение на онкологичните за-
болявания. В него се обединяват терапевтични подходи с 
повече от половинвековна давност – цитостатично лече-
ние, хормонална терапия, както и съвременни терапии с 
давност от последните 15 – 20 години: таргетна (прицелна) 
терапия, имунотерапия.

Медицинската онкология е наука за правилата на при-
ложение на изброените лекарствени методи при болни със 
злокачествени тумори, с изключително бързо развитие в 
последните години, което поставя твърде високи изисква-
ния към упражняващите тази професия. Непрекъснатото 
обучение и запознаване с новостите е необходимо, за да се 
гарантира съвременно и максимално ефективно лечение 
на пациентите с тези заболявания.

Системното лекарствено лечение може да се провежда 
в различни етапи от комплексното лечение на злокачест-
вените новообразувания – преди хирургично или лъчеле-
чение (неоадювантно лекарствено лечение), след радикал-
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на оперативна интервенция (адювантно лечение), както и 
като поддържаща терапия при метастазирало заболяване, 
която води до подобряване качеството на живот и увелича-
ване на преживяемостта.

„Терапевтичният справочник по медицинска онколо-
гия“ е плод на съвместния труд на широк кръг специалисти 
с дългогодишен опит в областта на лекарственото лечение 
на злокачествените тумори. Правилата за лечение на ос-
новни нозологични единици са съобразени с Европейските 
правила за лечение (ESMO guidelines), както и със съответ-
ните европейски регистрации на лекарствените продукти. 

Второто преработено издание на „Медицинска онколо-
гия“ от началото на миналата година улесни значително на-
шата задача. Двутомникът съдържа детайлна информация 
за биологията на злокачествените тумори, видовете лекар-
ствени продукти, прилагани за лечение на солидни тумори, 
токсичностите и усложненията, свързани с приложението 
на един или друг вид лекарствено лечение, молекуляр-
но-генетичните изследвания, които са в основата на назна-
чаваната съвременна терапия в онкологията, лечението на 
всички видове злокачествени тумори по органни локали-
зации, както и палиативни грижи при онкологично болни.

Терапевтичният справочник съдържа препратки към 
„Медицинска онкология“ (2018) със съответен том и стра-
ница, с цел спестяване на обем и за да не се дублира инфор-
мацията в двете помагала.

Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО) 
поема ангажимента да издаде „Терапевтичен справочник 
по медицинска онкология“ на хартиен носител – джобен 
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формат, за улеснение на колегите, които ще го ползват. Ос-
вен това БАМО се ангажира да актуализира периодично 
информацията, разчитайки на целия авторски колектив, 
работил всеотдайно върху този съвместен, ширококонсен-
сусен труд.

Разчитаме, че предложеният терапевтичен справочник 
ще бъде полезен както за медицинските онколози в стра-
ната, така и за институциите, контролиращи работата на 
звената по медицинска онкология.

 От името на авторския колектив,
 проф. д-р К. В.Тимчева,

 председател на УС на БАМО

юни, 2018 г.
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системно лекарствено 
лечение на злокачествените 
новообразувания на главата  
и шията

плоскоклетъчният карцином на главата и шията е хете-
рогенно заболяване, характеризиращо се с комплексни 

клинични и патологични прояви. Представлява приблизи-
телно 90 % от всички видове рак на главата и шията.

Мъжете боледуват по-често. Съотношението мъже: 
жени варира от 2:1 до 4:1 в различни региони на света.

Лечението на злокачествените тумори на главата и ши-
ята е комплексно – оперативно, лъчелечение, цитостатична 
и таргетна терапия.

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, патоморфологичните варианти, диагностиката, 
TNM класификацията, лечението и проследяването на забо-
ляването  ще намерите в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2.  
60 – 77.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
злокачествени тумори на главата и шията

а. неоадювантна химиотерапия
Използват се следните стандартни комбинации: 



14

рF: Cisplatin + 5-FU  
(при назофарингеален карцином)

Cisplatin 100 mg/m2                               i.v 1. ден

5-FU 1000 – 750 mg/m2  дневно 
продължителна инфузия   i.v.

 
1. – 4. (5.) ден

До постигане на 75 – 50  % редукция на туморния обем или до  
6 курса през 3 – 4 седмици
Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2012.

трF: Cisplatin + 5-FU + Docetaxel  
(при плоскоклетъчен рак) 

Cisplatin 75 – 100 mg/m2          i.v 1. ден
5-FU 1000 mg/m2                    i.v 1. – 4. ден 
Docetaxel 75 mg/m2                      i.v 1. ден

Docetaxel изисква кортикостероидна профилактика от 3 дни, за-
почваща в деня преди прилагането му.
Повтаря се през 3 седмици. 
Vermorken JB, Remener E, van Herpen C, et al Cisplatin, fluorouracil and 
docetaxel in unresectable head and neck cancer. N Engl J Med 2007; 357:  
1695-1704.

Paclitaxel + Cisplatin + 5-FU (Docetaxel>Paclitaxel)

Paclitaxel 135 – 175 mg/m2                   i.v. 1. ден
Cisplatin 75 – 100 mg/m2                     i.v. 1. ден
5-FU 1000 mg/m2 дневно                      

2-часова инфузия               i.v.
 

1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици. Предпочита се при непоносимост към 
Docetaxel и желание за включване на таксани.
Hitt R, Lopez-Pousa A, Martinez-Trufero J, et al. Phase III study comparing cisplatin 
plus fluorouracil to paclitaxel, cisplatin, and fluorouracil induction chemotherapy 
followed by chemoradiotherapy in locally advanced head and neck cancer. J Clin 
Oncol 2005;23: 8636-8645.
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б. съчетана лъче-химиотерапия: 

Cisplatin + 5-FU  
(предимно при ІІІ и ІV стадий)

Cisplatin 100 mg/m2                         i.v.                                           1. ден
5-FU        500 mg/m2                      i.v.                              1. – 5. ден  

                              (1. и 4. седмица на лъчелечение)

Pignon Aurélie le Maître JP, Maillard E, et al Meta-analysis of chemotherapy in 
head and neck cancer (MACH-NC): an update on 93 randomised trials and 17, 
346 patients. Radiother Oncol, 2009;92: 4-14.

Cisplatin или 5-FU като монотерапия 

Cisplatin 40 mg/m2                         i.v.                                        1. ден  
(всяка седмица от лъчелечението)

или

Cisplatin 100 mg/m2                                            i.v.                                               1. ден 
(всяка трета седмица от лъчелечението)

или

5-FU 500 mg/m2   дневно        i.v.                                        1. – 5. ден  
                                       (1. и 4. седмица на лъчелечението)

Chan AT, Leung SF, Ngan RK, et al Overall survival after concurrent cisplatin-
radiotherapy compared with radiotherapy alone in locoregionally advanced 
nasopharyngeal carcinoma. J Natl Cancer Inst, 2005; 97: 536-539.

Cetuximab монотерапия 400 mg/m2 i.v. насищаща доза  
в седмицата преди начало на лъчелечение, последвана от  
250 mg/m2 i.v. седмично в хода на лъчелечението

Bonner JA, Harari PM, Giralt J, et al. Radiotherapy plus cetuximab for 
locoregionally advanced squamous cell head and neck cancer: 5-year survival 
data from a phase III randomised trial, and relation between cetuximab-induced 
rash and survival. Lancet Oncol, 2010; 11: 21-28.
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в. Първа линия лекарствено лечение: 

PF: Cisplatin + 5-FU  
(предимно при назофаренгеални карциноми)

Cisplatin 100 mg/m2                        i.v. 1. ден
5-FU 1000 mg/m2  дневно       i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 – 4 седмици. 
Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2012.

Epirubicin + Bleomycin + Cyclophosphamide  
(при лимфоепителиом на назофарингс) 

Epirubicin 50 mg/m2                         i.v. 1. ден
Bleomycin 30 mg                                i.v. 1., 8. и 15. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2                        i.v. 1. и 8. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2012.

Cetuximab + Cisplatin + 5-FU  
(основно при плоскоклетъчни тумори)

Cisplatin 100 mg/m2        i.v. 1. ден
5-FU 1000 mg/m2      i.v. 1. – 4. ден
Cetuximab 
  последвана от

400 mg/m2        i.v.    насищаща доза,   
250 mg/m2        i.v.    седмично

Cetuximab 250 mg/m²        i.v.    седмично  
(продължава като поддържаща монотерапия до 
прогресия на заболяването)

Повтаря се през 3 седмици.
Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2012.
Vermorken JB, et al. N Engl J Med 2008;359: 1116-1127.
De Mello RA, et al. PLoS One 2014; 9: e86697;  Erbitux SmPC, June 2014.
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TP: Cisplatin + Docetaxel  
(предпочита се при непоносимост към 5-FU)

Cisplatin 75 mg/m2                          i.v. 1. ден
Docetaxel 75 mg/m2                          i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Docetaxel се прилага след стандартна кортикостероидна профи-
лактика.
Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2012.

г. втора и последаващи линии на лекарствено 
лечение: 

Gemcitabine +/- Cisplatin  
(при назофарингеални карциноми)

Gemcitabine 1000 mg/m2              i.v. 1., 8., 15. ден
Cisplatin 70 mg/m2                  i.v. 2. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Zang L et al. Phase II clinical study of gemcitabine in the treatment of patients 
with advanced nasopharyngeal carcinoma after the failure of platinum based 
chemotherapy. Cancer Chemother. Pharmacol. 61 (2008) 33-38.

Methotrexate

Methotrexate 40 mg/m2 i.v.                 веднъж седмично  
до токсичност или прогресия

Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2012.

Docetaxel

Docetaxel  100 mg/m2 i.v.                                        1. ден  
до токсичност или прогресия

Повтаря се през 3 – 4 седмици.
Cancer Matrix Manual 2010, 109-110.
ESMO practice guidelines, 2012.
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Cetuximab     400 mg/m2 i.v. насищаща доза, последвана от  
                         250 mg/m2 i.v. седмично, съчетано с  
                         Carboplatin или Cisplatin, когато се очаква  
                         чувствителност към платинови препарати

Squamous cell carcinoma of the head and neck: EHNS–ESMO–ESTRO Clinical 
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, 2012.

Pembrolizumab

Pembrolizumab 2 mg/kg                      i.v. 1. и 22. ден

От 2017 г. Pembrolizumab се използва и за лечение на плоскокле-
тъчен карцином на главата и шията (HNSCC) след прогресия на 
платина базирана химиотерапия.
„Pembrolizumab label“ (PDF). FDA. May 2017. linked from Index page at FDA 
website November 2016.
„Pembrolizumab label at eMC“. UK Electronic Medicines Compendium.  
27 January 2017.

назофарингеални карциноми
Синоназалният недиференциран карцином (SNUC) е 

рядък и агресивен вид тумор, произхождащ от епителните 
слоеве на носната кухина или парасановите синуси. Пър-
воначално е диагностициран през 1987 г. Най-често среща-
ни са синоназален сквамозноклетъчен карцином (SNSCC) 
и интестинален – тип аденокарцином (ITAC). Носители са 
на множество генетични аберации, които ги различават от 
хистологично подобни тумори – плоскоклетъчен карцином 
на главата и шията и колоректален аденокарцином. Пред-
вид биологично поведение и чувствителност, по-близка до 
колоректален карцином, лечението им изисква включване 
на прицелна терапия. Прицелна терапия с цетуксимаб на 
всеки 2 седмици при пациенти, свръхекспресиращи EGFR е 
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единствената терапия, показала ефект, едновременно с ин-
дукционна и в съчетание с лъчетерапия. 

Mendenhall et al. предполагат, че операцията плюс лъ-
четерапия и съпътстваща химиотерапия е по-ефективна, 
вместо радиотерапия, комбинирана с индукционна или 
поддържаща химиотерапия.

Kies, MS et al. Induction chemotherapy and cetuximab for locally advanced 
squamous cell carcinoma of the head and neck: results from a phase II prospective 
trial. J. Clin. Oncol. 28, 8-14 (2010). 
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карцином  
на щитовидната жлеза

карциномът на щитовидната жлеза представлява 91 % от 
всички ендокринни тумори и 1 % от всички онкологич-

ни заболявания при възрастни. Среща се по-често при же-
ните и отношението жени: мъже е 4: 1. Най-често срещан е 
папиларният карцином (60 – 75 %). С по-малка честота са 
фоликуларният, медуларният и анапластичният карцином. 
Лечението е комплексно – оперативна интервенция, радио-
йодтерапия, тирозинкиназни инхибитори, химиотерапия. 

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, патоморфологичните варианти, диагностиката, 
TNM класификацията, лечението и проследяването ще на-
мерите в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 78 – 92.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
метастазирал карцином на щитовидната 
жлеза

Doxorubicin монотерапия

Doxorubicin 75 mg/m2                    i.v. 1. ден
През 3 седмици (макс. 3 цикъла).
Или
Doxorubicin 15 mg/m2                               седмично
До 8 – 16 цикъла.
Chemotherapy protocols 2014, T. Kuehr and Thaler, p. 210-211.
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Doxorubicin / Cisplatin 

Doxorubicin 60 mg/m2                   i.v. 1. ден
Cisplatin 40 mg/m2                   i.v. 1. ден

На всеки 3 – 4 седмици – до прогресия или токсичност.
Shimaoka K et al.A randomizad trial of doxorubicin versus doxorubicin plus 
cisplatin in patients with advanced thyroid carcinoma .Cancer 56/1985/:  
2155-2160.

Paclitaxel монотерапия

Paclitaxel 80 mg/m2                  i.v. 1., 8., 15. ден

Или

Paclitaxel 225 mg/m2                i.v. 1. ден

На всеки 3 – 4 седмици – до прогресия или токсичност.
Higashiyama T et al.Induction chemotherapy with weekly paclitaxel 
administration for anapllastic thyroid carcinoma. Thyroid 20/2010/: 7-14.

Прицелно лечение 
За резистентни на лечение с радиойод се считат следни-

те пациенти с диференцирани тиреоидни карциноми: 

•	 Пациенти, непоказали активност на 131I включване 
при диагностично сканиране или прогресирали до 14 
месеца след терапия с радиойод (RAI). 

•	 Пациенти, получили обща доза при RAI > 600 mCi и 
изявили нова лезия след последната доза 131-І пре-
ди 14-ия месец от приема ѝ.

•	 Пациенти с добро включване на 131I при диагности-
чен скен, които са получили терапевтична доза RAI 
над 100 mCi, но прогресират преди 14-ия месец.

 При тези пациенти е показано лечение със: 
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Sorafenib 
Sorafenib e показан за лечение на пациенти с прогреси-

ращ, локално напреднал или метастатичен, диференциран 
(папиларен/фоликуларен/Hürthle-клетъчен) карцином на 
щитовидната жлеза, рефрактерен на радиоактивен йод.

Препоръчваната доза Sorafenib при възрастни е 400 mg 
(две таблетки от 200 mg) два пъти дневно (еквивалентно на 
обща дневна доза от 800 mg).
NEXAVAR Prescribing Information. Whippany, NJ: Bayer HealthCare 
Pharmaceuticals, Inc. 
Brose MS, Nutting CM, Jarzab B, et al. Sorafenib in radioactive iodine-refractory, 
locally advanced or metastatic differentiated thyroid cancer: a randomised, 
double-blind, phase 3 trial. Lancet. 2014; 384(9940): 319-328.

Lenvatinib* 
Одобрен от 2015 г. за лечение на диференциран карци-

ном на щитовидната жлеза, който е или локално авансирал, 
или метастатичен, или радиойод резистентен. 

Началната доза е 24 mg/d  p.o. еднократно. 
*Не се реимбурсира.
Haberfeld, H, ed. (2015). Austria-Codex (in German). Vienna: 
Österreichischer Apothekerverlag.Jump up to: abcFDA Professional Drug 
Information for Lenvima

Vandetanib 
От 2011 г. е регистриран за лечение на симптоматичен 

или метастатичен медуларен тироиден карцином.

Vandetаnib 300 mg/d         p.o. до токсичност или прогресия

Samuel A. Wells Jr, Bruce G. Robinson, Robert F. Gagel et al. Vandetanib in 
Patients With Locally Advanced or Metastatic Medullary Thyroid Cancer: A 
Randomized, Double-Blind Phase III Trial, J Clin Oncol 2012; 30; 134-141.
Cherny NI, Dafni U, Bogaerts J et al. ESMO-Magnitude of Clinical Benefit Scale 
Version 1.1. Ann Oncol 2017; 28: 2340-2366.
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Проследяване

диференцирани тиреоидни карциноми

Независимо от ниската специфична смъртност, общият 
риск от рецидив е 20 – 30 % след 30 – 40 години от устано-
вяване на заболяването. 

Проследяване нивата на Tg (тиреоглобулин) се провеж-
да веднъж годишно.

При метастатични пациенти е уместно провеждане на 
РЕТ-СТ като диагностичен и прогностичен метод.

медуларен карцином 

Серумен калцитотин се следи на 6 месеца в първите 2 – 
3 години, след което веднъж годишно.

Пациенти с биохимична ремисия след радикално лече-
ние имат само 3 % опасност от рецидив при стриктно сле-
дене.

При пациенти с нива на калцитотин под 150 pg/ml се 
провеждат 6-месечни УЗИ + проследяване и с контрастен 
скенер на черен дроб, костна сцинтиграфия, MRI на гръбнак 
и малък таз и 18FDG-PET и 18-Fdihydroxyphenylalanine  – 
веднъж годишно.
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рак на белите дробове –  
системно лекарствено  
лечение

ракът на белите дробове е водеща причина за смърт от зло-
качествени заболявания в световен мащаб. Световната 

здравна организация е изчислила, че в бъдеще смъртността 
от рак на белите дробове ще продължава да се покачва, 
главно в резултат от увеличаване на тютюнопушенето. 
Аденокарциномът е най-честият хистологичен вариант 
(38,5  %), следван от плоскоклетъчния карцином (20  %) и 
едроклетъчния карцином (2,9  %). Лечението е комплекс-
но  – оперативно, лъчетерапия, цитостатична, таргетна и 
имунотерапия. При дребноклетъчния белодробен карци-
ном водеща роля имат лъче- и химиотерапията. Напосле-
дък имунотерапията също навлиза в лечението на този 
морфологичен вариант на белодробен карцином, но само в 
рамките на клинични проучвания.

Подробна информация за патоморфологичните вари-
анти, рисковите фактори, методите на диагностика, кли-
ничната картина, TNM класификацията и лечението по 
стадии можете да намерите в „Медицинска онкология“  
Т. 2. 94 –139. 
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
недребноклетъчен карцином на белия дроб

Първа линия терапия

Docetaxel + Cisplatin

Docetaxel 75 mg/m2                   i.v. 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2                   i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Fossella F, et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus 
platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small-
cell lung cancer: the TAX 326 Study Group. J Clin Oncol 2003; 21: 3016-3024. 

Docetaxel + Carboplatin

Docetaxel 75 mg/m2                 i.v. 1. ден
Carboplatin AUC 6                         i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.

или
Docetaxel 50 mg/m2                   i.v. 1. и 15. ден  
Carboplatin AUC 4                                      i.v. 1. и 15. ден 

Повтаря се през 3 седмици, след кортикостероидна профилактика.
Pallis AG, et al. A randomized phase III study of the docetaxel/carboplatin 
combination versus docetaxel single-agent as second line treatment for patients 
with advanced/metastatic non-small cell lung cancer. BMC Cancer 2010; 10: 633.

Gemcitabine + Cisplatin

Gemcitabine 1000 mg/m2              i.v. 1., 8. и 15. ден
Cisplatin 100 mg/m2                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Sandler AB, et al. Phase III trial of gemcitabine plus cisplatin versus cisplatin 
alone in patients with locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer. J 
Clin Oncol 2000; 18: 122-130.
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Или

Gemcitabine 1200 – 1250 mg/m2             i.v. 1. и 8. ден
Cisplatin 75 – 80 mg/m2                    i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Gridelli C, et al. Gemcitabine plus vinorelbine compared with cisplatin plus 
vinorelbine or cisplatin plus gemcitabine for advanced non-small-cell lung cancer: 
a phase III trial of the Italian GEMVIN investigators and the National Cancer 
Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 2003; 21: 3025-3034.

Gemcitabine + Carboplatin

Gemcitabine 1000 или 1250 mg/m2           i.v. 1. и 8. ден 
Carboplatin AUC 5 или 5,5                      i.v. 1. ден

Повтаря се през интервали от 3 седмици.
Masters GA, et al. A randomized phase II trial using two different treatment 
schedules of gemcitabine and carboplatin in patients with advanced non-small-
cell lung cancer. J Thorac Oncol 2006; 1: 19-24.

Paclitaxel + Cisplatin

Paclitaxel 135 mg/m2                          i.v. 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2                                                i.v. 2. ден

Повтаря се през 3 седмици, след подготовка с кортикостероид, Н1 
и Н2 блокер.
Schiller JH, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-
small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002; 346: 92-98.

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 200 – 225 mg/m2                    i.v. 1. ден
Carboplatin AUC 6                                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици, след подготовка с кортикостероид, Н1 
и Н2 блокер.
Belani CP, et al. Randomized, phase III study of weekly paclitaxel in combination 
with carboplatin versus standard every-3-weeks administration of carboplatin 
and paclitaxel for patients with previously untreated advanced non-small-cell 
lung cancer. J Clin Oncol 2008; 26: 468-473.
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Или

Paclitaxel 75 mg/m2                        i.v. 12 поредни седмици
Carboplatin AUC 6                       i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса), след подготовка с кортикос-
тероид, Н1 и Н2 блокер.

Nab Paclitaxel* + Carboplatin

Nab Paclitaxel 100 mg/m2                i.v. 1., 8. и 15. ден
Carboplatin AUC 6                       i.v. 1. ден.

Повтаря се през 3 седмици.
*Не се реимбурсира.
Socinski MA, et al. Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin versus 
solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in patients with 
advanced non-small-cell lung cancer: final results of a phase III trial. J Clin Oncol 
2012;30: 2055-2062.

Vinorelbine + Cisplatin

Vinorelbine  25 или 30 mg/m2      i.v. 1., 8., 15. и 22. ден
Cisplatin 100 mg/m2                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Douillard JY, et al. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation 
in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer 
(Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised 
controlled trial. Lancet Oncol 2006; 7: 719-727.

Или 

Vinorelbine 25 mg/m2                 i.v. 16 поредни седмици
Cisplatin 50 mg/m2                 i.v. 1. и 8. ден

Повтаря се през 4 седмици (4 курса адювантно).
Winton T, et al. National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group; 
National Cancer Institute of the United States Intergroup JBR,10 Trial 
Investigators. Vinorelbine plus cisplatin vs. observation in resected non-small-cell 
lung cancer. N Engl J Med 2005; 352: 2589-2597.
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Или

Vinorelbine
                    и

25 mg/m2 (max: 50 mg)   i.v.  6 – 10-мин. инфузия   1. ден
60 mg/m2 (max: 120 mg) p.o.                       8., 15. и 22. ден

Cisplatin 100 mg/m2                            i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Jassem J, et al. Oral vinorelbine in combination with cisplatin: a novel active 
regimen in advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2003; 14: 1634-1639.

Или

Vinorelbine
                    и

25 mg/m2 (30# mg/m2)     i.v.
60 mg/m2 (80# mg/m2)     p.o.

1. ден 
8. ден

Cisplatin 80 mg/m2                                i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
#за последващи курсове при липса на хематологична токсичност 
3 – 4 степен.

Pemetrexed + Cisplatin  
(при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Pemetrexed 500 mg/m2             i.v.  1. ден
Cisplatin 75 mg/m2               i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Scagliotti GV, et el. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with 
cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy naïve-patients with advanced-stage 
non-small-cell lung cancer. J CLIN ONCL 2008; 26: 3543-3551.

Pemetrexed + Carboplatin 
(при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Pemetrexed 500 mg/m2                  i.v.  1. ден
Carboplatin AUC 5                     i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици (до 4 курса). Пациенти > 75 години  
с 25 % редукция на дозата.
GrØnberg BH, et al. Phase III study of Norwegian lung cancer study group: pemetrexed 
plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy 
in advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 3217-3224.
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Irinotecan + Cisplatin

Irinotecan 
                              или

80 mg/m2                              i.v. 
60 mg/m2                              i.v.

1. и 8. ден§ 

1., 8., и 15. ден†

Cisplatin 
                              или

60 mg/m2                              i.v. 
80 mg/m2                              i.v.

1. ден.§ 
1. ден.†

Повтаря се през 3 седмици§ или 4 седмици†.
§Han J-Y, et al. Randomized phase II study of two opposite administration 
sequences of irinotecan and cisplatin in patients with advanced nonsmall cell lung 
carcinoma. Cancer 2006; 106: 873-880.
†Ohe Y, et al. Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus 
carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin plus 
vinorelbine for advanced non-small-cell lung cancer. Four-Arm Cooperative Study 
in Japan. Ann Oncol 2007; 18: 317-323.

Docetaxel 
Docetaxel  75 mg/m2               i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици, след стандартна кортикостероидна 
профилактика.
Fossella F, et al. Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine or 
ifosfamide in patients with advanced non-small cell lung cancer previously treated 
with platinum-containing chemotherapy regimens. J Clin Oncol 200; 18: 2354-2362.

Или

Docetaxel 33.3 – 36 mg/m2      i.v. 1. ден
Повтаря се през 1 седмица, след стандартна кортикостероидна 
профилактика.
Camps I, et al. Randomized phase III study of 3-weekly versus weekly docetaxel 
in pretrested advanced non-small-cell lung cancer: a Spanish Lung Cancer Group 
trial. Ann Oncol 2006; 17: 467-472.

Pemetrexed (при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Pemetrexed 500 mg/m2             i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици. Прилага се след подготовка с фолиева 
киселина и витамин В12.
Cullen MH, et al. A randomized phase III trial comparing standard and high-
dose pemetrexed as second-line treatment in patients with locally advanced or 
metastatic non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2008; 19: 939-945.
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Gemcitabine

Gemcitabine 1000 – 1250 mg/m2    i.v. 1. и 8. ден
Повтаря се през 3 седмици.
Coskun U, et al. Single agent gemcitabine in the second-line treatment of 
advanced non-small cell lung cancer after treatment with taxane + platinum 
regimens. Med Oncol 2008; 25: 133-136.

Paclitaxel

Paclitaxel  80 mg/m2                   i.v. 1. ден
Повтаря се през 1 седмица, за 6 седмици, с последваща 2-седмична 
почивка. 
Esteban E, et al. Prospective randomised phase II study of docetaxel versus paclitaxel 
administered weekly in patients with non-small-cell lung cancer previously treated 
with platinum-based chemotherapy. Ann Oncol 2003; 14: 1640-1647.

Vinorelbine 

Vinorelbine 30 mg/m2                    i.v. 1., 8. и 15. ден
Повтаря се през 4 седмици.
Chevalier T, et al. Randomized study of vinorelbineand cisplatin versus vindesine and 
cisplatin versus vinorelbine alone in advanced non-small-cell lung cancer: results of a 
European multicenter trial including 612 patients. J Clin Oncol 1994; 12: 360-367.

Или 

Vinorelbine*                      60 mg/m2                   p.o.          1., 8. и 15. ден,     
              последван от     80 mg/m2                    p.o.                  седмично  

                                            (до прогресия  
на заболяването или неприемлива токсичност)

Gridelli C, et al. Oral vinorelbine given as monotherapy to advanced, elderly 
NSCLC patients: a multicentre phase II trial. Eur J Cancer 2004;40: 2424-2431.

Или 

Vinorelbine*  60 mg/m2                                              p.o. 1., 8. и 15. ден
Повтаря се през 3 седмици (максимален брой 9 курса).
*Не се реимбурсира.
Camerini A, et al. Phase II trial of single-agent oral vinorelbine in elderly  
(> or = 70 years) patients with advanced non-small-cell lung cancer and poor 
performance status. Ann Oncol 2010; 21: 1290-1295.
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Bevacizumab + Paclitaxel + Carboplatin  
(при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Paclitaxel 200 mg/m2  1. ден
Carboplatin AUC 6  1. ден
Bevacizumab 15 mg/kg  1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Bevacizumab продължава като поддържаща монотерапия до про-
гресия (повтаря се през 21 дни).
Johnson DH, et al. Randomized phase II trial comparing Bevacizumab plus 
carboplatin and paclitaxel with carboplatin and paclitaxel alone in previously 
untreated locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 
2004; 22: 2184-2191.

Bevacizumab + Gemcitabine + Cisplatin  
(при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Gemcitabine 1250 mg/m2                 i.v. 1. и 8. ден
Cisplatin 80 mg/m2                        i.v. 1. ден
Bevacizumab 7,5 или 15 mg/kg        i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Bevacizumab продължава като поддържаща монотерапия до про-
гресия (повтаря се през 21 дни).
Reck M, et al. BO17704 Study Group. Overall survival with cisplatin-gemcitabine and 
bevacizumab or placebo as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: 
results from a randomized phase III trial (AVAIL), Ann Oncol 2010; 21: 1804-1809.

Necitumumab* + Gemcitabine + Cisplatin  
(при НДРБД с плоскоклетъчна хистология)

Necitumumab 800 mg/m2                                 i.v. 1. ден
Gemcitabine 1250 mg/m2                 i.v. 1. и 8. ден
Cisplatin 75 mg/m2                       i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
*Не се реимбурсира.
Thatcher N, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine 
and cisplatin alone as first-line therapy in patients with stage IV squamous non-
small-cell lung cancer (SQUIRE): an open-label, randomised, controlled phase 3 
trial. Lancet Oncol 2015; 16: 763-774.
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Gemcitabine + Vinorelbine

Gemcitabine 900 – 1000 mg/m2             i.v. 1., 8. и 15. ден
Vinorelbine 25 mg/m2                                     i.v. 1., 8. и 15. ден
Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Greco FA, et ql. Paclitaxel/carboplatin/gemcitabine versus gemcitabine/
vinorelbine in advanced non-small-cell lung cancer: a phase II/III study of the 
Minnie Pearl Cancer Research Network. Clin Lung Cancer 2007; 8: 483- 487.

Paclitaxel + Gemcitabine

Paclitaxel 100 mg/m2
                              i.v. 1. и 8. ден

Gemcitabine 1000 mg/m2                   i.v. 1. и 8. ден
Повтаря се през 3 седмици.
Belani CP, et al. Randomized phase II trial of gemcitabine plus weekly versus 
three-weekly paclitaxel in previously un treated advanced non-small-cell lung 
cancer. Ann Oncol 2007; 18: 110-115.

Или

Paclitaxel 200 mg/m2
                                   i.v. 1. ден

Gemcitabine 1000 mg/m2                   i.v. 1. и 8. ден
Повтаря се през 3 седмици.
Cosmidis PA, et al. Paclitaxel and gemcitabine versus paclitaxel and vinorelbine 
in patients with advanced non-small-cell lung cancer. A phase III study of the 
Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG). Ann Oncol 2011; 22: 827-834.

Erlotinib (при EGFR мутирал НДРБД)

Erlotinib 150 mg                           p.o. дневно
Shepherd FA, et al. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. N 
Engl J Med 2005; 353: 123-132.

Erlotinib + Bevacizumab  
(при EGFR мутирал НДРБД)

Erlotinib 150 mg                      p.o. дневно
Bevacizumab 15 mg/kg                   i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Препоръчително е лечението с Bevacizumab в допълнение към 
Erlotinib да продължи до прогресия на заболяването. 
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Seto T, Kato T, Nishio M, et al. Erlotinib alone or with bevacizumab as first-line 
therapy in patients with advanced non-squamous non-small-cell lung cancer 
harbouring EGFR mutations (JO25567): an open-label, randomised, multicentre, 
phase 2 study. Lancet Oncol. 2014;15(11): 1236-1244.

Gefitinib (при EGFR мутирал НДРБД)

Gefitinib 250 mg                  p.o. дневно
Sequist LV, et al. First-line gefitinib in patients with advanced non-small-cell lung 
cancer harboring somatic EGFR mutations. J Clin Oncol 2008; 26: 2442-2449.

Afatinib (при EGFR мутирал НДРБД)

Afatinib 40 mg                    p.o. дневно
Yang JC-H, et al. Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR 
mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): 
analysis of overall survival data from two randomized phase III trials. Lancet 
Oncol 2015; 16: 141-151.

*Osimertinib (при+ НДРБД с EGFR T790M мутация)

Osimertinib 80 mg                    p.o. дневно
Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J et al. Osimertinib in untreated EGFRmutated 
advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018; 378: 113–125. 

Crizotinib (при НДРБД с ALK пренареждане)

Crizotinib 2 x 250 mg            p.o. дневно
Solomon BJ, et al. First-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-positive lung 
cancer. N Engl J Med 2014; 371: 2167-77.

Alectinib (при ALK положителен НДРБД)

Alectinib* 2 x 600 mg            p.o. дневно
*Не се реимбурсира.
Peters S, et al N Engl J Med 2017; 377: 829-838.

Pembrolizumab (при НДРБД с PD-L1 ≥ 50%)

Pembrolizumab 200 mg                      i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици.
Reck M, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1–Positive Non–
Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2016; 375: 1823-1833.
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Поддържаща терапия

Pemetrexed (при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Pemetrexed 500 mg/m2               i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици. Прилага се след подготовка с фолиева 
киселина и витамин В12.
Paz-Ares LG, et al. PARAMOUNT: Final Overall Survival Results of the 
Phase III Study of Maintenance Pemetrexed Versus Placebo Immediately 
After Induction Treatment With Pemetrexed Plus Cisplatin for Advanced 
Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2013; 31: 2895-2902. 

*Durvalumab

Durvalumab  10 mg/kg              i.v.            1-часова инфузия
Повтаря се през 2 седмици.
Durvalumab  като монотерапия е показан за лечение на локално 
авансирал, неоперабилен недребноклетъчен рак на белите дробо-
ве (НДРБД) при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 в 
≥ 1% от туморните клетки и чието заболяване не е прогресирало 
след лъчехимиотерапия на базата на платина.
*Не се реимбурсира.
Antonia SJ, A.Villegas, D. Davey et al. Durvalumab after chemordiotherapy in 
stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018; 379:2342-2350

втора или последваща линия терапия

Docetaxel 

Docetaxel 75 mg/m2                  i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици, след стандартна кортикостероидна 
профилактика.
Fossella F, et al. Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine 
or ifosfamide in patients with advanced non-small cell lung cancer previously 
treated with platinum-containing chemotherapy regimens. J Clin Oncol 200; 18: 
2354-2362.
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Или

Docetaxel 33,3 – 36 mg/m2      i.v. 1. ден.

Повтаря се през 1 седмица.
Camps I, et al. Randomized phase III study of 3-weekly versus weekly docetaxel 
in pretrested advanced non-small-cell lung cancer: a Spanish Lung Cancer Group 
trial. Ann Oncol 2006; 17: 467-472.

Pemetrexed (при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Pemetrexed 500 mg/m2               i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици.
Cullen MH, et al. A randomized phase III trial comparing standard and high-
dose pemetrexed as second-line treatment in patients with locally advanced or 
metastatic non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2008; 19: 939-945.

Ramucirumab + Docetaxel 

Ramucirumab 10 mg/kg                i.v.  1. ден
Docetaxel 75 mg/m2                 i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Garon EB, et al. Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel 
for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease 
progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, 
randomised phase 3 trial. The Lancet, 2014:384, issue 9944; P665-673.

Nintedanib* + Docetaxel  
(при НДРБД с неплоскоклетъчна хистология)

Docetaxel 75 mg/m2                i.v. 1. ден
Nintedanib 2 x 200 mg              p.o.  2. – 21. ден

Повтаря се през 3 седмици.
*Не се реимбурсира.

Reck M, et al. Docetaxel plus nintedanib versus docetaxel plus placebo in patients 
with previously treated non-small-cell lung cancer (LUME-Lung 1): a phase 3, 
double-blind, randomised controlled trial. Lancet Oncol., 2014;15:143-155
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Afatinib (при НДРБД с плоскоклетъчна хистология)

Afatinib 40 mg                      p.o. дневно

Soria J-Ch, E Felip, M Cobo, et al. Afatinib versus erlotinib as second-line treatment 
of patients with advanced squamous cell carcinoma of the lung (LUX-Lung 8): an 
open-label randomised controlled phase 3 trial. Lancet Oncol 2015;16: 897-907. 

Erlotinib  

Erlotinib 150 mg                    p.o. дневно

Shepherd FA, et al. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. N 
Engl J Med 2005; 353: 123-132.

Osimertinib (при НДРБД с EGFR T790M мутация)

Osimertinib 80 mg                      p.o. дневно
Mok TS, et al. Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR T790M-Positive 
Lung Cancer. N Engl J Med. 2017 Feb 16; 376(7): 629-640.

Crizotinib (при НДРБД с ALK пренареждане)

Crizotinib 2 x 250 mg              p.o. дневно
Shaw AT, Kim DW, Nakagawa K et al. Crizotinib versus chemotherapy in 
advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med 2013; 368: 2385-2394.

Alectinib (при НДРБД с ALK пренареждане)

Alectinib 2 x 600 mg              p.o. дневно

838Ou SH, et al. J Clin Oncol 2016; 34: 661-68 ; Shaw AT, et al; Lancet Oncol 
2016; 17: 234-42.

Ceritinib* (при НДРБД с ALK пренареждане)

Ceritinib 750 mg                    p.o. дневно

*Не се реимбурсира.
Shaw AT, et al. Ceritinib in ALK-Rearranged Non–Small-Cell Lung Cancer. N 
Engl J Med 2014; 370: 1189-1197.
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Pembrolizumab (при НДРБД с PD-L1 ≥ 1 %)

Pembrolizumab 2 mg/kg                   i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици 
Herbst RS, et al. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-
positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised 
controlled trial. Lancet 2016; 387: 1540-1550.

Pembrolizumab

Pembrolizumab 200 mg                    i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Решение на ЕМА от 2.08.2018.

Atezolizumab

Atezolizumab  1200 mg                         i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици
Rittmeyer A, et al. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously 
treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre 
randomised controlled trial. Lancet 2017; 389: 255-265.
Fehrenbacher et. al. Atezolizumab versus docetaxel for patients with previously 
treated non-small-cell lung cancer (POPLAR): a multicentre, open-label, phase 2 
randomised controlled trial, Lancet 2016; 387: 1837-46.

Nivolumab*

Nivolumab 3 mg/kg                           i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
*Не се реимбурсира.
Brahmer J, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non–
Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015; 373: 123-135.
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
дребноклетъчен карцином на белия дроб

Първа линия терапия

EP/PE

Cisplatin 80 mg/m2                           i.v. 1. ден
Etoposide 80 или 100 mg/m2         i.v. 1. – 3. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Niell HB et al. Randomized phase III intergroup trial of etoposide and cisplatin 
with or without paclitaxel and granulocyte colony-stimulating factor in patients 
with extensive-stage small-cell lung cancer: Cancer and Leukemia Group B Trial 
9732. J Clin Oncol 2005; 23: 3752-3759.

Или

Cisplatin 80 mg/m2                            i.v. 1. ден
Etoposide 120 mg/m2                          i.v.

240 mg/m2                                            p.o.
1. ден

2. и 3. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
*Etoposide p.o. не се реимбурсира.
Baka S, et al. Phase III randomized trial of doxorubicin-based chemotherapy 
compared with platinum-based chemotherapy in small-cell lung cancer. Br J 
Cancer 2008; 99: 442-447.

Или

Cisplatin 60 mg/m2                            i.v. 1. ден
Etoposide 120 mg/m2                          i.v. 1. – 3. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса) с едновременно лъчелечение 
на гръдния кош два пъти дневно (обща доза 45 Gy).
Turrisi AT,3rd, et al. Twice-daily compared with once-daily thoracic radiotherapy 
in limited small-cell lung cancer treated concurrently with cisplatin and 
etoposide. N Engl J Med 1999; 340: 265-271.
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ес/се

Carboplatin 450 mg/m2 AUC 5*            i.v. 1. ден
Etoposide 100 mg/m2                                             i.v. 1. – 3. ден

Повтаря се през 3* или 4 седмици (6 курса).
Viren M, et al. Carboplatin and etoposide in extensive small cell lung cancer. Acta 
Oncol 1994; 33: 921-924.

CAE (CDE, ACE)

Cyclophоsphamide 1000 mg/m2                                 i.v. 1. ден
Doxorubicin 45 mg/m2                       i.v. 1. ден
Etoposide
                                или

100 mg/m2                     i.v.
150 mg/m2                                    i.v.

1., 3. и 5. ден
1. + 3. ден

Повтаря се през 3 – 4 седмици (5 – 6 курса).
Gregor A, et el. Randomized trial of alternating versus sequential radiotherapy/
chemotherapy in limited-disease patients with small-cell lung cancer: a European 
Organization for Research and Treatment of Cancer Lung Cancer Cooperative 
Group Study. J Clin Oncol 1997; 15: 2840-2849.

(V)-ICE

Carboplatin 300 mg/m2           i.v. 1. ден
Ifosfamide 5000 mg/m2               i.v.      24-часова инфузия             1. ден

                               с Uromitexan уропротекция 
Etoposide
                           и
                       или

120 mg/m2           i.v.
240 mg/m2           p.o.
180 mg/m2           i.v.

1. и 2. ден
3. ден

1. и 2. ден
Vincristine 0,5 – 1,0 mg         i.v. 15. или 14. ден

Повтаря се през 3 – 4 седмици (6 курса).
Buchholz E, et al. Standard versus dose-intensified chemotherapy with sequential 
reinfusion of hematopoietic progenitor cells in small-cell lung cancer patients with 
favorable prognosis. J Thorac Oncol 2007; 2: 51-58.
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VIP

Etoposide 75 mg/m2             i.v. 1. – 4. ден
Ifosfamide 1200 mg/m2         i.v.                                      1. – 4. ден

                              с Uromitexan уропротекция 
Cisplatin 20 mg/m2             i.v. 1. – 4. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса).
Hanna NH, et al. Maintenance daily oral etoposide versus no further therapy 
following induction chemotherapy with etoposide plus ifosfamide plus cisplatin 
in extensive small cell lung cancer: a Hoosier Oncology Group randomized study. 
Ann Oncol 2002; 13: 95-102.

Paclitaxel + Carboplatin 

Paclitaxel 175 mg/m2           i.v.  1. ден
Carboplatin AUC 7*                i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици (5 курса).
*формула на Chatelut.
De Jong WK, et al. Phase II study of cyclophosphamide, doxorubicin, and 
etoposide, compared with carboplatin and paclitaxel in patients with extensive 
disease small-cell lung cancer. Eur J Cancer 2007; 43: 2345-2350.

Irinotecan + Cisplatin

Irinotecan 60 mg/m2                i.v. 1., 8. и 15. ден
Cisplatin 60 mg/m2                i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици (4 курса).
Lara PN Jr, et al. Phase III trial of irinotecan/cisplatin compared with etoposide/
cisplatin in extensive-stage small-cell lung cancer: clinical and pharmacogenomic 
results from SWOG S0124. J Clin Oncol 2009; 27: 2530-2535.

Или

Irinotecan 65 mg/m2                i.v. 1. и 8. ден
Cisplatin 30 mg/m2                i.v. 1. и 8. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Hanna N, et al. Randomized phase III trial comparing irinotecan/cisplatin with 
etoposide/cisplatin in patients with previously untreated extensive-stage disease 
small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2006; 24: 2038-2043.
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Irinotecan + Carboplatin

Irinotecan 175 mg/m2              i.v.  1. ден
Carboplatin AUC 4                      i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса).
Hermes A, et al. Irinotecan plus carboplatin versus oral etoposide plus 
carboplatin in extensive small-cell lung cancer: a randomized phase III trial. J 
Clin Oncol 2008; 26: 4261 –4267 

Или

Irinotecan 50 mg/m2                 i.v. 1., 8. и 15. ден
Carboplatin AUC 5                      i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Schmittel A, et al. Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie thoracic oncology 
study group. A German multicenter, randomized phase III trial comparing 
irinotecan-carboplatin with etoposide-carboplatin as first-line therapy for 
extensive-disease small-cell lung cancer. Ann Oncol 2011; 22: 1798-1804.

Topotecan + Cisplatin

Topotecan 0,75 mg/m2              i.v. 1. – 5. ден
Cisplatin 60 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Ardizzoni A, et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) 08957 phase II study of topotecan in combination with cisplatin as 
second-line treatment of refractory and sensitive small cell lung cancer. Clin 
Cancer Res 2003; 9: 143-150. 

Или 

Topotecan 1,7 mg/m2                p.o. 1. – 5. ден
Cisplatin 60 mg/m2                           i.v.  5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Eckardt JR, et al. Open-label, multicenter, randomized, phase III study 
comparing oral topotecan/cisplatin versus etoposide/cisplatin as treatment for 
chemotherapy-naïve patients with extensive-disease small-cell lung cancer. J Clin 
Oncol 2006; 24; 2044-2051.
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Или

Topotecan 2 mg/m2                                 i.v. 1. – 3. ден
Cisplatin 50 mg/m2                             i.v.  3. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Sorensen M, et al. Phase II study of a 3-day schedule with topotecan and cisplatin 
in patients with previously untreated small cell lung cancer and extensive disease. 
J Thorac Oncol 2008;3: 902-906.

Topotecan + Carboplatin

Topotecan 1.25 mg/m2                      i.v. 1. – 3. ден
Carboplatin AUC 5                       i.v.  3. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Seifart U, et al. Randomised phase II study comparing topotecan/carboplatin 
administration for 5 versus 3 days in the treatment of extensive-stage small-cell 
lung cancer. Ann Oncol 2007; 18: 104-10.

Или

Topotecan 4 mg/m2                     i.v. 1. и 8. ден
Carboplatin AUC 5                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (максимален брой 6 курса).
Spigel DR, et al. A phase II trial of carboplatin and weekly topotecan in the first-
line treatment of patients with extensive stage small cell lung cancer. J Thorac 
Oncol 2010; 5: 862-866.

Втора линия терапия
CAV

Cyclophasphamide 1000 mg/m2                                   i.v.  1. ден
Doxorubicin 40 mg/m2                         i.v.  1. ден
Vincristine 1 mg/m2 (max: 2 mg)      i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Roth BJ, et al. Randomized study of cyclophasphamide, doxorubicin and 
vincristine versus etoposide and cisplatin versus alternation of these two regimens 
in extensive small cell lung cancer: a phase III trial of the Southeastern Cancer 
Study Group. J Clin Oncol 1992; 10: 282-291.
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Topotecan

Topotecan 1,5 mg/m2                     i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Treat J, et al. Topotecan in the treatment of relapsed small cell lung cancer 
patients with poor performance status. Oncologist 2004; 9: 173-181.

Или

Topotecan 2,3 mg/m2                     p.o. 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Eckardt JR, et al. Phase III study of oral compared with intravenous topotecan as 
second-line therapy in small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2007; 25: 2086-2092.

Paclitaxel

Paclitaxel 250 mg/m2   i.v.  24-часова инфузия    1., 8. и 15. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Ettinger DS, et al. Phase II study of paclitaxel in patients with extensive-disease 
small-cell lung cancer: and Eastern Cooperative Oncology Group study. J Clin 
Oncol 1995;13: 1430-1435.

Или

Paclitaxel 175 mg/m2           i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Smit EF, et al. A phase II study of paclitaxel in heavily pretreated patients with 
small-cell lung cancer. Br J Cancer 1998; 77: 347-351.

Temozolamide*

Temozolamide 75 mg/m2 /d         p.o.      1. – 21. ден

Повтаря се през 4 седмици.
*Не се реимбурсира.
Pietanza MC, et al. Phase II trial of temozolomide in patients with relapsed sensitive 
or refractory small cell lung cancer, with assessment of methylguanine-DNA 
methyltransferase as a potential biomarker. Clin Cancer Res 2012; 18: 1138-1145.
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Irinotecan

Irinotecan 300 mg/m2           i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Sevinc A, et al. Irinotecan as a Second-line Monotherapy for Small Cell Lung 
Cancer. Asian Pacific J Cancer Prev 2012; 12: 1055-1059.
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малигнен  
мезотелиом

малигненият мезотелиом е рядко заболяване. Среща се 
5 пъти по-често у мъже, което е свързано с приложе-

нието на азбест в строителството, военната промишленост, 
различни производства. Лечението е комплексно. Напо-
следък се изпитват съвременни лечебни подходи, като тар-
гетна и имунотерапия, в рамките на клинични  проучвания

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, диагностиката, стадирането, клиничната изява 
и лечението на заболяването ще откриете в „Медицинска  
онкология“, 2018. Т. 2. с. 140 – 149.

монотерапия

Pemetrexed

Pemetrexed  500 mg/m2     i.v.   10-мин. инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици, с добавка на витамини (Folinic аcid 350 – 
1000 µg p.o. дневно, 1 – 2 седмици преди първата доза на Pemetrexed 
и през цялото лечение и витамин В12 1000 µg  i.m., 1 – 2 седмици 
преди първата доза на Pemetrexed и през 9 седмици по време на ця-
лото лечение)
Jassem J, Ramlau R, Santoro A, et al. Phase III trial of pemetrexed plus best 
supportive care compared with best supportive care in previously treated patients 
with advanced malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol 2008; 26: 1698-
1704.
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Raltitrexed*

Raltitrexed 3 mg/m2         i.v.     bolus  1. ден

Повтаря се през 3 седмици амбулаторно (макс. 8 курса).
*Не се реимбурсира.
Baas P, et al. The activity of raltitrexed (Tomudex®) in malignant pleural 
mesothelioma: an EORTC phase II study (08992). Eur J Cancer 2003; 39: 3530357.

комбинирана химиотерапия

Pemetrexed + Cisplatin

Pemetrexed 500 mg/m2    i.v.   10-минутна инфузия 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2      i.v.    2-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици с добавка на витамини.
Santoro A, et al. Pemetrexed plus cisplatin or pemetrexed plus carboplatin 
for chemonaive patients with malignant pleural mesothelioma: results of the 
International Expanded Access Program. J Thorac Oncol 2008; 3: 756-763.

Pemetrexed + Cаrboplatin

Pemetrexed 500 mg/m2       i.v.   10-минутна инфузия 1. ден
Carboplatin AUC 5             i.v.   30-минутна инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 6 курса) с добавка на витамини.
Castagneto B, Bota M, Aitini E, et al. Phase II study of pemetrexed in 
combination with carboplatin in patients with malignant pleural mesothelioma. 
Ann Oncol 2008; 19: 370 – 373.

Pemetrexed + Gemcitabine

Pemetrexed 500 mg/m2        i.v.   10-минутна инфузия  8. ден 
Gemcitabine 1250 mg/m2     i.v.   30-минутна инфузия 1. и 8. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 6 курса) с добавка на витамини.
Simon GR, et al. Pemetrexed plus gemcitabine as first-line chemotherapy for 
patients with peritoneal mesothelioma: final report of a phase II trial. J Clin 
Oncol 2008; 26: 3567-3572.
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Raltitrexed* + Cisplatin

Raltitrexed 3 mg/m2             i.v.  15-мин. инфузия  1. ден
Cisplatin 80 mg/m2           i.v.  1 – 2-часова инфузия  1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
*Не се реимбурсира.
Van Meerbeeck JP, Gaafar R, Manegold C, et al. Randomized phase III study 
of cisplatin with or without raltitrexed in patients with malignant pleural 
mesothelioma: an intergroup study of the European Organization for Research 
and Treatment of Cancer Lung Cancer Group and the National Cancer Institute 
of Canada. J Clin Oncol 2005; 23: 6881-6889.

втора линия 

Cyclophosphamide + Epirubicin + Cisplatin

Cyclophosphamide 500 mg/m2           i.v. 1. ден
Epirubicin 75 mg/m2             i.v. 1. ден
Cisplatin 80 mg/m2             i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Aisner J. Current Approach to Malignant Mesothelioma of the Pleura. CHEST 
1995; 107: 332-344.
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първични  
злокачествени  
тумори на тимуса

Тимомът и тимокарциномът са епителни тумори, произ-
лезли от туморни клетки от епителните компоненти на 

тимуса. Патогенезата на епителните тумори на тимуса ос-
тава неизвестна. Съобщавани са случаи на появата им след 
лъчелечение на гръдната област, след имуносупресивна те-
рапия по повод органна трансплантация. Генетични риско-
ви фактори, като Множествена ендокринна неоплазия тип 
1 (MEN1), също имат отношение към развитието на тимом 
и тимокарцином. 

Подробна информация за епидемиологията, патомор-
фологията, диагностичните методи, стадирането и ком-
плексното лечение можете да намерите в „Медицинска  
онкология“, 2018. Т. 2. 150 – 156.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
злокачествени новообразувания на тимуса

адювантна терапия
Показано е приложение на Оctreotide при пациенти с 

позитивни за соматостатинови рецептори тумори и пози-
тивен на октреотид скен постоперативно.

Octreotide  0,5 mg                 s.c.      t.i.d. за една година
+/- Prednisone 0,6 mg/kg                       b.i.d. за една година
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Първа линия лечение
Cyclophosphamide + Epirubicin + Cisplatin 

Cyclophosphamide 500 mg/m2                    i.v.     bolus  1. ден
Epirubicin 75 mg/m2                      i.v. 1. ден
Cisplatin 80 mg/m2                      i.v. 1. ден

Провежда се през 3 седмици (до 6 курса).
Kim ES et al. Lung Cancer 44(2004); 369-379.

PAC

Cisplatin 50 mg/m2                      i.v. 1. ден
Doxorubicin 50 mg/m2                      i.v.     bolus 1. ден
Cyclophosphamide 500 mg/m2                    i.v.     bolus 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (2 – 4 цикъла), последвани от лъчете-
рапия или оперативно лечение.
J Clin Oncol 1997; 15(9); 3093-9.

PAC инфузионен режим

Cyclophosphamide 500 mg/m2                    i.v. 1. ден
Doxorubicin 20 mg/m2 /d                  i.v. 1. – 3. ден
Cisplatin 30 mg/m2 /d                  i.v. 1. – 3. ден
Prednisolon 100 mg  дневно           p.o.  1. – 5. ден

Повтаря се през 21 – 28 дни (до 3 цикъла), последвани от локално 
лечение.
J Clin Oncol 1997; 15(9); 3093-9.

Etoposide + Ifosfamide + Cisplatin 

Etoposide 75 mg/m2                           i.v. 1. – 4. ден
Ifosfamide 1200 mg/m2                  i.v. 1. – 4. ден
Uromitexan                   60 % от дозата на Ifosfamide  

                                                           0., 4. и 8 час   1. – 4. ден
Cisplatin 20 mg/m2                   i.v. 1. – 4. ден

Повтораря се през 3 седмици. 
Grassini F et al.; J Thorac. Oncol.(2010): 893-897.
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VIP

Etoposide 100 mg/m2 /d     i.v. 1. ден
Ifosfamide 1500 mg/m2 /d   i.v. 1. ден
Uromitexan                   60 % от дозата на Ifosfamide  
                                                                  i.v.   bolus    0., 4. и 8 час  1. ден
Cisplatin 30 mg/m2 /d       i.v. 1. ден
Methylprednisolon 80 mg /d             p.o. 1. ден
Провеждат се през 21 дни (до 3 цикъла), последвани от локално 
лечение.
Kim ES et al. Lung Cancer 44(2004); 369-379.

Etoposide + Cisplatin

Etoposide 120 mg/m2         i.v. 1.  – 3 ден
Cisplatin 60 mg/m2           i.v. 1. ден
Провежда се през 3 седмици. 
Grassini F et al.; J Thorac. Oncol.(2010): 893-897.

Paclitaxel/Carboplatin – предпочита се при неподходящи за 
антрациклини пациенти

Paclitaxel 225 mg/m2         i.v.   3-часова инфузия  1. ден
Carboplatin AUC 6                i.v.    1-часова инфузия 1. ден
Провежда се през 21 – 28 дни.
Furugen M et al. Jpn J Clin Oncol. 41 (2011): 1013-1016.

Ifosfamide монотерапия

Ifosfamide 1500 mg/m2/d            i.v.  30-мин. инфузия 1. – 5. ден
Uromitexan 60 – 80 % от дозата на Ifosfamide 

                                     i.v.  bolus  0., 4. и 8 час
  

1. – 5. ден
Провежда се през 21 дни.
Highley MS et al.; J Clin Oncol. 17(1999): 2737-2744.

втора и последващи линии на лечение
Няма стандартна схема. В процес на проучване са реди-

ца таргетни молекули.
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системно лекарствено 
лечение на болни с ранен рак  
на млечната жлеза

ракът на млечната жлеза е вторият по честота злокачест-
вен тумор в света и най-често срещаният при жени. През 

2012 г. са диагностицирани 1,67 млн. нови случая, което 
представлява 25 % от всички злокачествени новообразува-
ния у жените (WHO, GLOBOCAN 2012, http://globocan.iarc.
fr/Default.aspx). Заболяемостта нараства и поради мамо-
графския скрининг и състаряването на населението.

Колкото по-висок е социално-икономическият стан-
дарт на населението, толкова по-висок е рискът от поява 
на карцином на млечната жлеза. В това отношение основна 
роля играе възрастта на първата бременност.

Стремежът към максимално ефективно индивидуали-
зирано лечение през последното десетилетие значително 
подобри преживяемостта при тези болни. Приблизително 
90 % от болните сега преживяват поне 5 години.

Всъщност става дума за група заболявания с различна 
биологична характеристика – хормонално чувствително 
заболяване, HER2 позитивен и тройно негативен карцином 
с няколко патоморфологични подвида. Лечението е ком-
плексно – включва оперативна интервенция, химиотера-
пия, ендокринна терапия, лъчелечение и таргетна терапия 
в зависимост от биологичните характеристики на тумора.
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Информация за рисковите фактори, прогностичните и 
предиктивните маркери, патоморфоличната характеристи-
ка, диагностиката, последната TNM класификация, както 
и видовете лечение при ранен рак на млечната жлеза, ще 
откриете в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 157 – 199.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях При болни с ранен рак 
на млечната жлеза

адювантна хормонотерапия при 
пременопаузални болни
Продължителност до 10 години в зависимост от рисковите 
фактори и профила на безопасност

Tamoxifen (Nolvadex)          20 mg          p.о.          дневно
Tamoxifen + LH-RH аналог (Zoladex)  3,6 mg          s.c.             28 дни

Adjuvant Endocrine Therapy for Women With Hormone Receptor-Positive 
Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline 
Update on Ovarian Suppression. Burstein HJ, Lacchetti C, Anderson H, et al. 
J Clin Oncol. 2016 May 10;34(14): 1689-701. doi: 10.1200/JCO.2015.65.9573. 
Epub 2016 Feb 16.

Exemestane 25 mg дневно + LH-RH аналог (Zoladex) 3,6 mg  s.c.   
на 28 дни при пременопаузални болни с висок риск от поява на 
рецидиви и метастази 
LH-RH аналог (Zoladex) + Anastrozol 1,0 mg  дневно или 
Letrozole 2,5 mg  дневно при непоносимост към Tamoxifen

LH-RH аналог (Zoladex) 3,6 mg s.c. на 28 дни независимо от 
хормоналната чувствителност, при пременопаузални болни, 
желаещи съхраняване на фертилността

Pagani O, Regan MM, Walley BA, Fleming GF, et al. Adjuvant exemestane with 
ovarian suppression in premenopausal breast cancer. N Engl J Med. 2014 Jul 
10;371(2): 107-18. doi: 10.1056/NEJMoa1404037. Epub 2014 Jun 1.
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G. Curigliano, H. J. Burstein, E. P. Winer, M. Gnant, et al. De-escalating and 
escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen International 
Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 
2017, Annals of Oncology 28: 1700–1712, 2017.

адювантна хормонотерапия при 
постменопаузални болни

Продължителност на лечението до 10 години в зависимост от 
рисковите фактори и профила на безопасност с Tamoxifen, по-
следователна терапия ароматазен инхибитор (АI) – Tamoxifen или 
Tamoxifen – АI

Tamoxifen (Nolvadex) 20 mg p.о.   дневно
Anastrozol 1,0 mg дневно
Letrozole 2,5 mg дневно
Exemestane 25 mg p.о.  дневно

Tamoxifen 20 mg р.о. дневно за 2 – 3 години, последван от  
Anastrozol 1,0 mg дневно, Letrozole 2,5 mg дневно или 
Exemestane 25 mg дневно – до 5 години

G. Curigliano, H. J. Burstein, E. P. Winer, M. Gnant, et al. De-escalating and 
escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen International 
Expert Consensus Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 
2017, Annals of Oncology 28: 1700-1712, 2017.

адювантна химиотерапия

класическа комбинация CMF 

Cyclophosphamidе 100 mg/m2                      p.o. 1. – 14. ден
Methotrexate 40 mg/m2               i.v. 1. и 8. ден
5-FU 600 mg/m2             i.v 1. и 8. ден

Повтаря се през 4 седмици (6 курса).
Bonadonna G. et al. Combination chemotherapy as an adjuvant treatment in 
operable breast cancer. N. Engl. J. Med. 294 (1976): 405-410.
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модифициран CMF – i.v.

Cyclophosphamidе 600 mg/m2                 i.v. 1. ден
Methotrexate 40 mg/m2                   i.v. 1. ден
5-FU 600 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Goldhirsch A et al. Adding adjuvant CMF chemotherapy to either radiotherapy or 
tamoxifen: are all CMFs alike? Ann. Oncol. 9(1998): 489-493.

Epirubicin, последван от CMF: 

Еpirubicin 100 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса) 

последван от: 

Cyclophosphamidе 750 mg/m2                 i.v. 1. ден
Methotrexate 50 mg/m2                                i.v. 1. ден
5-FU 600 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици – 4 курса.
Poole CJ et al. NEAT investigators and the SCTBG. Epirubicin and 
cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil as adjuvant therapy for early 
breast cancer. N.Engl.J.Med. 355(2006): 1851-1862

EC 

Epirubicin 75 – 90 mg/m2          i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2                i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса) обикновено последвани от 
лечение с таксани.
Pico C et al. Epirubicin-cyclophosphamide adjuwant chemotherapy plus 
tamoxifen administered concurrently versus sequentialli: randomized phase III 
trial in postmenopausal node-positive breast cancer patients. A GEICAM 9401 
study. Ann. Oncol. 15 (2004): 79-87.
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FAC/CAF

5-FU 500 mg/m2                     i.v. 1. ден
Doxorubicin 50 mg/m2                       i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 500 mg/m2                     i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Martin M et al. Doxorubicin in combination with fluorouracil and cyclophosphamide 
(i.v. FAC regimen, day 1,21) versus methotrexate in combination with fluorouracil 
and cyclophosphamide (i.v. CMF regimen, day 1, 21) as adjuvant chemotherapy for 
operable breast cancer: a study by the GEICAM group. Ann. Oncol. 14(2003): 833-842.

FEC/CEF

5-FU 500 mg/m2                     i.v. 1. ден
Epirubicin 50 – 100 mg/m2             i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 500 mg/m2                     i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (3 – 4 курса), последвани от монотера-
пия с Paclitaxel (седмично) или Docetaxel – на 3 седмици.
*Последни литературни данни сочат, че дозата на Epirubicin не 
трябва да е по-ниска от 90 – 100 mg/m2.
Bonneterre J et al. Epirubicin increases long-term survival in adjuvant 
chemotherapy of patients with poor prognosis, node positive, early breast cancer: 
10-year follow-up results of the French Adjuvant Group 05 randomized trial. 
J.Clin.Oncol. 23(2005): 2686-2693.

ас

Doxorubicin 60 mg/m2                             i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2                           i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса).

ас/ес, последван от Paclitaxel – dose-dense терапия 
(лечение със „сгъстяване“ на дозите): 

Doxorubicin  60 mg/m2   или   Epirubicin  90 mg/m2     i.v.             1. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2                               i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици с G-CSF – 4 курса; при непоносимост – 
през 3 седмици, след това
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Paclitaxel монотерапия – 12 инфузии

Paclitaxel  80 – 100 mg/m2 i.v. 1-часова инфузия седмично,  
с подготовка Dexamethasone: 12 + 12 + 8 mg i.m./i.v. + Н2 блокер + 
Allergosan/Antiallersin i.m.
Citron ML et al. Randomized trial of dose-dense versus conventionally schedu led and 
sequential versus concurrent combination chemotherapy as postoperative adjuvant 
treatment of node-positive primary breast cancer: first report of Intergroup trial C9741.
V Möbus C Jackisch H J Lück A du Bois C Thomssen W Kuhn U Nitz A 
SchneeweissJ Huober N HarbeckTen-year results of intense dose-dense 
chemotherapy show superior survival compared with a conventional schedule 
in high-risk primary breast cancer: final results of AGO phase III iddEPC trial. 
Annals of Oncology, Volume 29, Issue 1, 1 January 2018, Pages 178–185,https://
doi.org/10.1093/annonc/mdx690.

Dose-dense терапията, прилагана при болни с висок риск (> 4 л. в.) 
води до увеличаване с 9 % на DFS и с 10 % на 10-годишната обща 
преживяемост, за сметка на 4-кратно увеличение на далечната 
токсичност – миелолевкоза, миелодиспластичен синдром.
Paclitaxel самостоятелно се прилага  като адювантна терапия  при 
възрастни болни и такива с противопоказания за лечение с ан-
трациклини.

Docetaxel монотерапия 

Docetaxel 75 до 100 mg/m2 (3 – 4 курса) след подготовка с 
кортикостероиди (Dexamethasone 16 + 16 + 8 mg, с начало в деня 
преди инфузията).
Повтаря се през 3 седмици.

TAC: Docetaxel + Doxorubicin/Epirubicin + Cyclophosphsmide

Docetaxel 75 mg/m2               i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 500 mg/m2             i.v. 1. ден
Doxorubicin 50 mg/m2               i.v. 1. ден
       или Epirubicin 75 mg/m2               i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици. Режимът се прилага само с поддръжка 
с колониостимулиращи фактори.
EA Perez. TAC — A New Standard in Adjuvant Therapy for Breast Cancer? N 
Engl J Med 2005; 352: 2346-2348.
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адювантна таргетна терапия

При HER2 (3+) или положителен CISH, SISH или FISH

Trastuzumab 8 mg/kg натоварваща доза, последван от 6 mg/kg  
на 3 седмици – 52 седмици, с начало лечението с таксан, или след 
приключването му

Проследява се ФИЛК на всеки 3 месеца.
При поява на кардиотоксичност се следва съответния алгоритъм 
за лечение и проследяване.

Trastuzumab 4 mg/kg натоварваща доза, последван от 2 mg/kg 
седмично – 52 седмици, с начало лечението с таксан, или след 
приключването му

Seidman AD et al. Randomized phase III trial of weekly compared with every 
3 weeks paclitaxel for metastatic breast cancer, with trastuzumab for all HER2 
overexpressors and random assignment to trastuzumab or not in HER2 non-
overexpressors: final results of Cancer and Leukemia Group B protocol 9840. 
J.Clin.Oncol 26(2008): 1642-1649.
Slamon, D. Et al. Adjuvant Trastuzumab in HER2-positive breast cancer. New 
Engl. J Med, 2011, 6: 1273-1283.

Ефективността на седмично и на 3-седмици лечение с 
Trastuzumab не се различава.

Herceptin        600 mg     s.c.          q3w
Повтаря се през 3 седмици.
Ismael G. et al. Subcutaneous versus intravenous administration of (neo)
adjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive, clinical stage I–III breast 
cancer (HannaH study): a phase 3, open-label, multicentre, randomised trial. 
Lancet Oncol 2012; 13: 869-78.

TDM1

TDM1 (Kadcyla)  3,6 mg/kg          i.v. през 3 седмици

Kadcyla, като самостоятелно средство, е показан за адювантно ле-
чение на възрастни пациенти с HER2-положителен РМЖ, с рези-
дуален тумор след неоадювантна терапия.
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Geyer CE, Huang CS, Mano MS, et al. Phase III study of trastuzumab 
emtansine (T-DM1) vs trastuzumab as adjuvant therapy in patients with HER2-
positive early breast cancer with residual invasive disease after neoadjuvant 
chemotherapy and HER2-targeted therapy including trastuzumab: Primary 
results from KATHERINE. Oral presentation at: 2018 San Antonio Breast Cancer 
Symposium; December 4-8, 2018; San Antonio, TX.

Pertuzumab + Herceptin + химиотерапия

Pertuzumab (Perjeta) 840 mg – натоварваща доза, последвана от 
420 mg i.v. на 3 седмици в продължение на една година
Herceptin  8 mg/kg  i.v. натоварваща доза, последван от 6 mg/kg  
i.v на 3 седмици, или Herceptin 600 mg  s.c. на три седмици в 
продължение на една година

Docetaxel              75 – 100 mg/m2          1. – 21. ден          (6 – 8 курса)

Адювантното лечение с тройната комбинация е по-ефективно 
при N+ и липса на хормонална чувствителност. 
Von Minckwitz G et al; APHINITY Steering Committee and Investigators. 
Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer. 
N Engl J Med. 2017; 377(2): 122-131.

При риск от кардиотоксичност и невъзможност за 
приложение на адювантно лечение с антрациклини, се 
провежда: 

тсн

Docetaxel 75 mg/m2 1. ден
Carboplatin AUC 6 1. ден
Trastuzumab 6 mg/kg                  i.v. 1. ден

Trastuzumab i.v. 30-мин. инфузия на 3 седмици след натоварваща 
доза от 8 mg/kg i.v. 90-мин. инфузия или 2 mg/kg i.v. 30-мин. ин-
фузия седмично след еднократна натоварваща доза от 4 mg/kg  i.v. 
90-мин. инфузия. 
Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Slamon, D. Et al. Adjuvant Trastuzumab in HER2-positive breast cancer. New 
Engl. J Med, 2011, 6: 1273-1283.
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системно лекарствено 
лечение на болни с локално 
авансирал и метастазирал рак 
на млечната жлеза

ендокринната терапия (ET) е предпочитаната възмож-
ност за лечение на положителен за хормонален ре-

цептор (HR) рак на млечната жлеза, дори при наличие на 
висцерално заболяване, освен ако не се наблюдава висце-
рална криза или има съмнение или доказана ендокринна 
резистентност. Предпочитаната първа линия ЕТ за пост-
менопаузални жени зависи от типа и продължителността 
на адювантната ЕТ, както и от времето, изминало от края 
на адювантната ЕТ. Това може да бъде ароматазен инхиби-
тор (AI), Tamoxifen или Fulvestrant, както и комбинацията 
Letrozole + Palbociclib.

Понастоящем не съществува друг предиктивен маркер, 
освен хормонрецепторния статус, който да идентифицира 
кои пациенти биха имали клинична полза от този вид тера-
пия и усилията на изследователите следва да продължават 
да са насочени в тази посока. 

При липса на ефект от поне две линии ендокринна те-
рапия или при бързо прогресиращо заболяване, лечението 
продължава с цитостатична терапия.

Подробности за лечението на локално авансиралия и 
метастазирал карцином на млечната жлеза можете да от-
криете в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 199 – 215.



60

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на болни с 
локално авансирал и метастазирал рмж

хормонална терапия – при наличие на 
хормонална чувствителност (ER, PR > 1 %)

Пременопаузални болни
Tamoxifen (Nolvadex) 20 mg p.о.      дневно
Tamoxifen + LH-RH аналог (Zoladex) 3,6 mg s.c.        28 дни
F. Cardoso1, A. Costa, E. Senkus, M. Aapro, et al. 3rd ESO–ESMO International 
Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 3) Annals of Oncology 
28: 16–33, 2017 doi: 10.1093/annonc/mdw544.

LH-RH аналог (Zoladex) + Anastrozol 1,0 mg /d,  
Letrozole 2,5 mg /d или Exemestane 25 mg /d – при непоносимост 
към Tamoxifen

LH-RH аналог (Zoladex) 3,6 mg s.c. на 28 дни независимо от 
хормоналната чувствителност, при пременопаузални болни, 
желаещи съхраняване на фертилността

*Palbociclib 125 mg /d (21 дни и 7 дни без лечение) през 28 дни  
+ Letrozol 2,5 mg /d (28 дни без прекъсване).
При пре-/перименопаузални пациентки се комбинира с LH-RH 
аналог.

Постменопаузални болни
Първа линия терапия 
Tamoxifen (Nolvadex)         20 mg       р.о.         дневно
Toremifen    60 mg /d             р.о.    (при непоносимост към Tamoxifen)
Anastrozol   1,0 mg /d,  Letrozole 2,5 mg /d   или   Exemestane 25 mg /d
Fulvestrant  500 mg  i.m. на интервали от един месец  
+ 500 mg допълнителна доза две седмици след първата доза  
при постменопаузални болни с локално авансирал или 
метастазирал рак на млечната жлеза, които преди това не са 
били подлагани на ендокринна терапия
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Обичайно лечението с ароматазен инхибитор започва с несте-
роиден (Anastrozol, Letrozole) ароматазен инхибитор, следван от 
стериоден (Exemestane).
John F R Robertson, Igor M Bondarenko, Ekaterina Trishkina еt al. Fulvestrant 
500 mg versus anastrozole 1 mg for hormone receptor-positive advanced breast 
cancer (FALCON): an international, randomised, double-blind, phase 3 trial. 
The Lancet, Volume 388, No. 10063, p2997-3005, 17 December 2016

*Palbociclib 125 mg /d     (21 дни и 7 дни без лечение)      през 28 дни
Letrozol 2,5 mg /d     (28 дни без прекъсване)

*Не се реимбурсира.
Cardoso F. et al., 3rd ESO–ESMO International Consensus Guidelines for 
Advanced Breast Cancer (ABC 3), Annals of Oncology 28: 16–33, 2017 doi: 
10.1093/annonc/mdw544. Published online 5 December 2016.

Втора линия терапия

Pаlbociclib 125 mg дневно (21 дни и 7 дни без лечение) през 28 дни  
+ Fulvestrant 500 mg i.m. на интервали от един месец + 500 mg 
допълнителна доза две седмици след първата доза При пре-/
перименопаузални пациентки се комбинира с LH-RH аналог.
*Не се реимбурсира.

Pаlbociclib е показан за лечение на болни с HR положителен, 
HER2 негативен локално авансирал или метастазирал рак на 
млечната жлеза в комбинация с: 
•	 ароматазен инхибитор;
•	 с Fulvestrant при болни, които са получавали ендокринна те-

рапия преди това.

При пери- и пременопаузални болни лечението се комбинира с 
LHRH агонист.
Rugo H.S, Palbociclib Plus Letrozole as First-Line Therapy in Estrogen Receptor–
Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative Advanced Breast 
Cancer: Efficacy and Safety Updates With Longer Follow-Up Across Patient 
Subgroups, SABCS 2017, P5-21-03.
Cardoso F. et al., 3rd ESO–ESMO International Consensus Guidelines for 
Advanced Breast Cancer (ABC 3), Annals of Oncology 28: 16–33, 2017 doi: 
10.1093/annonc/mdw544. Published online 5 December 2016.
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*Ribociclib 600 mg/d                      p.o.

*Ribociclib е показан за лечение на жени с хормон-рецептор по-
ложителен, HER2-негативен локално авансирал или метастази-
рал рак на млечната жлеза в комбинация с ароматазен инхиби-
тор или фулвестрант като начална ендокринна терапия, или при 
жени, получили предшестваща ендокринна терапия. При пре- и 
перименопаузални жени трябва да се комбинира с LHRH агонист.

*Не се реимбурсира.
<http: //www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR__Product_
Information/human/004213/WC500233997.pdf>
Hortobagyi GH, et al. N Engl J Med. 2016; 34: 419-426.

*Abemaciclib 150 mg       b.i.d.         p.o.

*Abemaciclib  е показан за лечение на жени с положителен за 
хормонален рецептор (HR), отрицателен за рецептор за човешки 
епидермален растежен фактор 2 (HER2) локално авансирал или 
метастатичен рак на млечната жлеза: в комбинация с инхибитор 
на ароматазата или фулвестрант като начална ендокринно-бази-
рана терапия, или при жени, получавали преди това ендокринна 
терапия. При пре- или перименопаузални жени ендокринната те-
рапия трябва да се комбинира с агонист на лутеинезиращия хор-
мон-освобождаващ хормон (LHRH-аналог). Дневната доза е 2 х 
150 mg до прогресия или неприемлива токсичност.

*Не се реимбурсира.
Sledge GW Jr1, Toi M1, Neven P1, Sohn J et al. MONARCH 2: Abemaciclib in 
Combination With Fulvestrant in Women With HR+/HER2- Advanced Breast 
Cancer Who Had Progressed While Receiving Endocrine Therapy. J Clin Oncol. 
2017 Sep 1;35(25):2875-2884. 
Stephen Johnston, Miguel Martin, Angelo Di Leo et al. MONARCH 3 final PFS: 
a randomized study of abemaciclib as initial therapy for advanced breast cancer. 
npj Breast Cancervolume 5, Article number: 5 (2019).
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Следващи линии

Fulvestrant в същата дозировка е показан за лечение 
на естроген-рецептор позитивен, локално авансирал или 
метастазирал рак на млечната жлеза при постменoпаузал-
ни жени с рецидив на заболяването по време на или след 
адювантна антиестрогенна терапия, или при прогресия 
на заболяването по време на антиестрогенна терапия.

Fulvestrant 500 mg i.m. на интервали от един месец  
+ допълнителна доза от 500 mg (две седмици след първата доза)

L. Mauriac, J.E. Pippen, J. Quaresma Albano, S.Z. Gertler, C.K. Osborne. 
Fulvestrant (Faslodex™) versus anastrozole for the second-line treatment of 
advanced breast cancer in subgroups of postmenopausal women with visceral 
and non-visceral metastases: combined results from two multicentre trials. EJC, 
Volume 39, Issue 9, Pages 1228-1233.

Aromasine (Exemestane) 25 mg /d + Afinitor 10 mg /d 
при хормонална резистентност след лечение с нестероидни 
ароматазни инхибитори

Baselga J, Campone M, Piccart M, et al. Everolimus in postmenopausal hormonr-
receptor-positive advanced breast cancer. N Engl J Med 366(6): 520-9, 2012.

системно лекарствено лечение при локално 
авансирало заболяване (неоадювантна терапия)

Прилагат се предимно цитостатици – антрациклини и 
таксани, като се използват същите лекарствени комбина-
ции, както в адювантното лечение. При възрастни болни 
с кардиологични противопоказания може да се приложи 
и неоадювантна ендокринна терапия за срок от 4 – 6 ме-
сеца.
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неоадювантна терапия при HER2 позитивен 
локално авансирал рмж
Pertuzumab (Perjeta) + Herceptin + химиотерапия

Trastuzumab 4 mg/kg натоварваща доза, последвана от 2 mg/kg 
i.v. седмично, или 8 mg/kg натоварваща доза, последвана от 
 6 mg/kg  i.v. на 3 седмици, или Herceptin 600 mg s.c. 
Pertuzumab 840 mg натоварваща доза, последвана от 420 mg i.v. 
на 3 седмици

Повтаря се през 3 седмици (3 – 6 цикъла) + химиотерапия Docetaxel 
75 – 100 mg/m2, последвано от оперативна интервенция и адювант-
но приложение на Herceptin +/- Pertuzumab и химиотерапия до 
общо една година.

Gianni et al. Lancet Oncol. 2016 Jun;17(6): 791-800. doi: 10.1016/S1470-
2045(16)00163-7. Epub 2016 May 11.
5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with 
locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer 
(NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial.
Gianni L, Pienkowski T, Im YH3 Tseng LM, Liu MC, Lluch A, Starosławska 
E, de la Haba-Rodriguez J, Im SA, Pedrini JL, Poirier B, Morandi P, Semiglazov 
V, Srimuninnimit V, Bianchi GV, Magazzù D, McNally V, Douthwaite H, Ross 
G, Valagussa P. 
von Minckwitz G et al; APHINITY Steering Committee and Investigators. 
Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer. 
N Engl J Med. 2017;377(2): 122-131.

Herceptin 4 mg/kg натоварваща доза, последван от 2 mg/kg 
седмично или 8 mg/kg натоварваща доза, последвана от  
6 mg/kg i.v. на 3 седмици, или Herceptin 600 mg s.c. на три 
седмици, в комбинация с химиотерапия.

Gianni et al. Neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab followed by 
adjuvant trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with 
HER2-positive locally advanced breast cancer (the NOAH trial): a randomised 
controlledsuperiority trial with a parallel HER2-negative cohort. The Lancet, 
vol.375, issue 9712, 2010.
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цитостатична и таргетна терапия при 
метастазирало заболяване

класическа комбинация CMF

Cyclophosphamide 100 mg/m2           p.o. 1. – 14. ден
Methotrexate 40 mg/m2             i. v. 1. и 8. ден
5-FU 600 mg/m2           i.v. 1. и 8. ден

Повтаря се през 4 седмици (6 курса).
Bonadonna G. et al. Combination chemotherapy as an adjuvant treatment in 
operable breast cancer.
N. Engl. J. Med. 294 (1976): 405-410.

модифициран CMF - i.v.

Cyclophosphamide 600 mg/m2               i.v. 1. ден
Methotrexate 40 mg/m2                 i.v. 1. ден
5-FU 600 mg/m2               i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Goldhirsch A et al. Adding adjuvant CMF chemotherapy to either radiotherapy 
or tamoxifen: are all CMFs alike? Ann. Oncol. 9(1998): 489-493.

Epirubicin, последван от CMF

Еpirubicin 100 mg/m2 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса), 
последван от: 

Cyclophosphamide 750 mg/m2                i.v. 1. ден
Methotrexate 50 mg/m2                  i.v. 1. ден
5-FU 600 mg/m2                i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса).
Poole CJ et al. NEAT investigators and the SCTBG. Epirubicin and 
cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil as adjuvant therapy for early 
breast cancer. N.Engl.J.Med. 355(2006): 1851-1862.
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EC

Epirubicin 75 mg/m2                  i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2                i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса), обикновено последвани от 
лечение с таксани.

Pico C et al. Epirubicin-cyclophosphamide adjuwant chemotherapy plus 
tamoxifen administered concurrently versus sequentialli: randomized phase III 
trial in postmenopausal node-positive breast cancer patients. A GEICAM 9401 
study. Ann. Oncol. 15(2004), 79-87.

Последни литературни данни сочат, че дозата на Epirubicin не 
трябва да е по-ниска от 90 – 100 mg/m2.

FAC/CAF

5-FU 500 mg/m2               i.v. 1. ден
Doxorubicin 50 mg/m2                 i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 500 mg/m2               i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).

Martin M et al. Doxorubicin in combination with fluorouracil and 
cyclophosphamide (i.v. FAC regimen, day 1,21) versus methotrexate in 
combination with fluorouracil and cyclophosphamide (i.v. CMF regimen, day 
1,21) as adjuvant chemotherapy for operable breast cancer: a study by the 
GEICAM group. Ann. Oncol. 14(2003): 833-842.

FEC/CEF

5-FU 500 mg/m2                i.v. 1. ден
Epirubicin 50 – 100 mg/m2       i.v 1. ден
Cyclophosphamide 500 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Bonneterre J et al. Epirubicin increases long-term survival in adjuvant 
chemotherapy of patients with poor prognosis, node positive , early breast cancer: 
10-year follow-up results of the French Adjuvant Group 05 randomized trial. 
J.Clin.Oncol. 23(2005): 2686-2693.
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ас

Doxorubicin 60 mg/m2                  i.v. 1. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2                i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса).

ас, последван от Paclitaxel – dose-dense therapy  
(лечение със „сгъстяване“ на дозите) 

Doxorubicin  60 mg/m2 или  Epirubicin 90 mg/m2   i.v.               1. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2                i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици с G-CSF – 4 курса; при непоносимост – 
през 3 седмици. 

Paclitaxel 175 mg/m2         i.v.         3-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици (4 курса) след подготовка с Dexam e-
thasone 20 mg i.m./i.v. 12 и 6 часа преди инфузията, както и вечерта  
в деня на вливането; антихистамин 50 mg i.m. и Н2-блокер 
(Zantac) i.v. 30 мин. преди инфузията, или Ranitidin 300 mg  
p.o. дневно от деня преди инфузията, както и 1 час преди нея.
Citron ML et al. Randomized trial of dose-dense versus conventionally scheduled 
and sequential versus concurrent combination chemotherapy as postoperative 
adjuvant treatment of node-positive primary breast cancer: first report of 
Intergroup trial C9741.

Paclitaxel монотерапия

Paclitaxel 80 – 100 mg/m2 седмично

Едночасова инфузия с подготовка, посочена по-горе, но в редуци-
рани дози Dexamethasone: 12 + 12 + 8 mg i.m./i.v.
Seidman AD et al. Randomized phase III trial of weekly compared with every 
3 weeks paclitaxel for metastatic breast cancer, with trastuzumab for all HER2 
overexpressors and random assignment to trastuzumab or not in HER2 non-
overexpressors: final results of Cancer and Leukemia Group B protocol 9840. 
J.Clin.Oncol 26(2008): 1642-1649.
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Docetaxel монотерапия

Docetaxel 75 – 100 mg/m2 1. ден

Подготовката с кортикостероиди е задължителна – посочена по-горе.
Повтаря се през 3 седмици.
Evans TR et al. Phase III randomized trial of doxorubicin and docetaxel versus 
doxorubicand cyclophosphamide as primary medical therapy in women with 
breast cancer: an Anglo-Celtic cooperative oncology group study. J.Clin. Oncol. 
23(2005): 2988-2995.

Docetaxel – седмични вливания

Docetaxel 35 – 40 mg/m2 седмично

Едночасова инфузия – 3 поредни седмици с една седмица пауза 
при добри показатели от ПКК.
Подготовка с кортикостероиди – стандартна.
Burnstein HJ et al. Docetaxel administered on a weekly basis for metastatic 
breast cancer. J Clin Oncol 18(2000); 1212-1219.

Paclitaxel + Doxorubicin/Epirubicin

Paclitaxel 175 – 200 mg/m2  i.v. 3- или 24-часова инфузия  1. ден
Doxorubicin 50 – 60 mg/m2 / Epirubicin 75 – 90 mg/m2  i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 седмици с профилактично приложение на G-CSF. 
Максимална кумулативна доза на Doxorubicin 360 mg/m2. 

Biganzoli L, et al. Doxorubicin/Paclitaxel. A safe regiman in terms of cardiac toxicity 
in metastatic breast carcinoma patients. Results from a European Organization for 
Research and Treatment of Cancer multicenter trial. Cancer 97 (2003) 40-45.

Docetaxel + Doxorubicin/Epirubicin

Docetaxel   75 mg/m2                   i.v.  1-часова инфузия 1. ден
Doxorubicin   50 mg/m2  /  Epirubicin   75 – 90 mg/m2    
                                                                       i.v.  15-мин. инфузия                1. ден

Повтаря се през 3 седмици (общо 6 – 8 курса).
Nabholtz JM et al. Docetaxel and Doxorubicin compared with doxorubicin and 
cyclophosphamide as first-line chemotherapy for metastatic breast cancer: results 
of a randomized, multicenter, phase III trial. J Clin Oncol 21, 2003; 968-975.
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Docetaxel + Cyclophosphamide 

Docetaxel 75 mg/m2       i.v.     60-мин. инфузия 1. ден
Cyclophosphamide 600 mg/m2     i.v.     30 – 60-мин. инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 курса)
Evans TR et al. Phase III randomized trial of doxorubicin and docetaxel versus 
doxorubicin and cyclophosphamide as primary medical therapy in women with 
breast cancer: an Anglo-Celtic cooperative oncology group study. J.Clin. Oncol. 
23(2005): 2988-2995.

Paclitaxel + Bevacizumab – първа линия терапия при 
метастазирало заболяване

Paclitaxel 80 – 90 mg/m2 1.,  8. и 15. ден
Bevacizumab 10 mg/kg 1. и 15. ден 
или  Bevacizumab 15 mg/kg 1. и 22. ден

Повтаря се през 2 или 3 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност. При стабилизиране на заболяването, лечението може 
да продължи с монотерапия с Авастин – до прогресия. 
Miller K. et al. Paclitaxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic 
breast cancer. N Engl j Med 357(2007): 2666-2676.
Robert et al. RIBBON-1: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 
Phase III Trial of Chemotherapy With or Without Bevacizumab for First-Line 
Treatment of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative, Locally 
Recurrent or Metastatic Breast Cancer, J Clin Oncol 29: 1252-1260, 2011. 

Docetaxel + Capecitabine

Docetaxel  75 mg/m2                                   i.v. 1. ден
Capecitabine  900 – 1250 mg/m2   /b.i.d.       p.o. 1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици.
O’Shaughnessy J et al. Superior survival with capecitabine plus docetaxel 
combination therapy I anthracycline-pretreated patients with advanced breast 
cancer: phase III trial results. J Clin Oncol 20(2002): 2812-2823.
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Cisplatin + Docetaxel 

Cisplatin 60 mg/m2                  i.v. 1. ден
Docetaxel 75 mg/m2                              i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици
Lyseng-Williamson KA, Fenton C . Docetaxel: a review of its use in metastatic 
breast cancer. Drugs 2005,65 (17): 2513-31.

Paclitaxel + Gemcitabine 

Paclitaxel 175 mg/m2                 i.v.  1. ден
Gemcitabine 1250 mg/m2               i.v. 1. и 8. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Прилага се само като първа линия терапия при метастазирал 
РМЖ.
Albain KS, Nag SM, Calderillo-Ruiz G, et al. Gemcitabine plus paclitaxel versus 
paclitaxel monotherapy in patients with metastatic breast cancer and prior 
anthracycline treatment. J Clin Oncol. 2008; 26: 3950-3957.

Vinorelbine + 5-FU

Vinorelbine 25 mg/m2                 i.v. 1. и 8. ден
5-FU 450 mg/m2               i.v. 1. – 5. ден
Ca folinate 50 mg/m2                 i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Domenech GH, Vogel CL. A review of vinorelbine in the treatment of breast 
cancer. Clin Breast Cancer . 2001; 2: 113-28.

Vinorelbine + Capecitabine 

Vinorelbine 25 mg/m2                 i.v. 1. и 8. ден
Capecitabine 1600 mg/m2 /d          1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Domenech GH, Vogel CL. A review of vinorelbine in the treatment of breast 
cancer. Clin Breast Cancer, 2001; 2: 113 –28.
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Vinorelbine + Cisplatin

Vinorelbine 25 mg/m2                 i.v. 1. ден
Cisplatin 100 mg/m2               i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Domenech GH, Vogel CL. A review of vinorelbine in the treatment of breast 
cancer. Clin Breast Cancer, 2001; 2: 113-28.

Capecitabine + Bevacizumab

Първа линия терапия, съобразно КХП

Capecitabine 2500 mg/m2 /d         p.o.  1. – 14. ден
Bevacizumab 15 mg/kg                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Robert et al. RIBBON-1: Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, 
Phase III Trial of Chemotherapy With or Without Bevacizumab for First-Line 
Treatment of Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative, Locally 
Recurrent or Metastatic Breast Cancer, J Clin Oncol 29: 1252-1260, 2011. 

Vinorelbine   30 mg/m2                    i.v.                   седмично,  
                                              3 поредни седмици

Повтаря се през 4 седмици. 
Domenech GH, Vogel CL. A review of vinorelbine in the treatment of breast 
cancer. Clin Breast Cancer. 2001; 2: 113-28.

Docetaxel/Paclitaxel – седмични вливания, монотерапия 
(виж по-горе)

Eribulin 

Eribulin 1,23 mg/m2       i.v.     2 – 5-мин. инфузия 1. и 8. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Cortes J et al.: EMBRACE (Eisai Metastatic Breast Cancer Study Assessing 
Physician’s Choice Versus E7389) Investigators. Eribulin monotherapy versus 
treatment of physician choice in patients with mеtastatic breast cancer 
(EMBRACE): a phase 3 open-label randomized study. Lancet 377 (2011): 914-923.
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Capecitabine монотерапия

Capecitabine 2500 mg/m2 /d             p.o.    1. – 14. ден
Hayes DF. An overview of treatment for locally advanced, recurrent, and 
metastatic breast cancer. 2009. Available at: <http: //www.uptodate.com. 
Accessed September 30, 2011>.

HER2 позитивно заболяване

Първа линия при метастазирал HER2 позитивен 
рмж
Docetaxel + Pertuzumab + Trastuzumab

Pertuzumab  840 mg       натоварваща доза, последвана от   
(Perjeta)         420 mg        i.v.  през 3 седмици
Herceptin 4 mg/kg     натоварваща доза, последвана от  

2 mg/kg     i.v  седмично
или 8 mg/kg натоварваща доза, последвана от  
6 mg/kg     i.v  през 3 седмици
или Herceptin 600 mg   s.c.  на 3 седмици

Docetaxel 75 – 100 mg/m2

Повтаря се през 3 седмици. 
Swain, Sandra M.; Kim, Sung-Bae; Cortés, Javier et al. Final overall survival 
(OS) analysis from the CLEOPATRA study of first-line (1L) pertuzumab (Ptz), 
trastuzumab (T), and docetaxel (D) in patients with HER2-positive metastatic 
breast cancer (MBC). Presented at the European Society for Medical Oncology 
2014 Congress; Sept. 26-Sept. 30, 2014; Madrid, Spain

Първа и следващи линии при HER2 позитивно 
заболяване

Herceptin 600 mg                  s.c. q3w

Ismael G. et al. Subcutaneous versus intravenous administration of (neo)
adjuvant trastuzumab in patients with HER2-positive, clinical stage I – III breast 
cancer (HannaH study): a phase 3, open-label, multicentre, randomised trial. 
Lancet Oncol 2012; 13: 869–78.
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Paclitaxel + Trastuzumab 

Paclitaxel 80 mg/m2               i.v. 1., 8. и 15. ден
Trastuzumab 6 mg/kg                i.v. през 3 седмици

Trastuzumab през 3 седмици i.v. 30-мин. инфузия след натоварва-
ща доза от 8 mg/kg i.v. 90-мин. инфузия, или 2 mg/kg i.v. седмично 
след еднократна натоварваща доза 4 mg/kg.
Seidman AD et al. Randomized phase III trial of weekly compared with every 
3 weeks paclitaxel for metastatic breast cancer, with trastuzumab for all HER2 
overexpressors and random assignment to trastuzumab or not in HER2 non-
overexpressors: final results of Cancer and Leukemia Group B protocol 9840. 
J.Clin.Oncol 26(2008): 1642-1649.

Docetaxel + Trastuzumab 

Docetaxel 100 mg/m2            i.v. 1. ден
Trastuzumab 6 mg/kg                 i.v. 1. ден

Docetaxel повтаря се през 3 седмици (6 – 8 курса). При токсич-
ност – 75 mg/m2.

Trastuzumab през 3 седмици i.v. 30-мин. инфузия след натоварва-
ща доза от 8 mg/kg i.v. 90-мин. инфузия, или 2 mg/kg i.v. седмично 
след еднократна натоварваща доза 4 mg/kg. 
Joensuu H et al. FinHer Study Investigators. Adjuvant Docetaxel or vinorelbine 
with or without trastuzumab for breast cancer. N Engl J Med 354 (2006): 809-820.

Vinorelbine + Trastuzumab 

Vinorelbine 25 mg/m2                    i.v. 1., 8. и 15. ден
Trastuzumab 6 mg/kg                     i.v. 1. ден.

Vinorelbine – седмично, една седмица почивка. Trastuzumab на  
3 седмици i.v. 30-минутна инфузия след натоварваща доза от 8 mg/kg  
i.v. 90-минутна инфузия, или 2 mg/kg i.v. седмично след еднокра-
тна натоварваща доза 4 mg/kg – до прогресия на заболяването.
Hayes DF. An overview of treatment for locally advanced, recurrent, and 
metastatic breast cancer. 2009. Available at: http: //www.uptodate.com. Accessed 
September 30, 2011.



74

Capecitabine + Trastuzumab 

Capecitabine 2500 mg/m2 дневно    p.o. 1. – 14. ден
Trastuzumab 6 mg/kg                          i.v. 1. ден

Trastuzumab на 3 седмици 30-мин. i.v. инфузия след натоварваща 
доза от 8 mg/kg i.v. 90-мин. инфузия, или 2 mg/kg i.v. седмично 
след еднократна натоварваща доза 4 mg/kg. 
След приключване на химиотерапията, лечението продължава с 
монотерапия с Trastuzumab.
Hayes DF. An overview of treatment for locally advanced, recurrent, and 
metastatic breast cancer. 2009. Available at: http: //www.uptodate.com. Accessed 
September 30, 2011.

Lapatinib + Letrozole

Lapatinib 1500 mg                         p.o.                       дневно
Letrozole 2,5 mg                                                          дневно

Прилага се при жени в менопауза с хормонозависимо метастатич-
но заболяване, които за момента не са показани за химиотерапия. 
Пациентите не са били лекувани преди това с Trastuzumab или 
ароматазен инхибитор.
Лечението се провежда до прогресия на заболяването.
Johnston et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter, 
Phase III Study Comparing GW572016 and Letrozole versus Letrozole in 
Subjects with Estrogen/Progesterone Receptor-Positive Advanced or Metastatic 
Breast Cancer J Clin Oncol 2009; 27: 5538-46.

лечение след прогресия на фона на Trastuzumab – 
само втора линия

Capecitabine + Tyverb

Capecitabine 1000 mg/m2   два пъти двнено   1. – 14. ден
Lapatinib (Tyverb) 1250 mg                p.o.

Прилага се при пациенти с напреднало или метастазирало забо-
ляване с прогресия след предшестващо лечение, което трябва да 
е включвало антрациклини и таксани, и лечение с Trastuzumab.
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Повтаря се през 3 седмици. Lapatinib се приема на гладно.

Geyer et al. EGF100151 – lapatinib plus capecitabine in ErbB2 (HER2)- positive 
advanced breast cancer beyond trastuzumab progression. J Clin Oncol ASCO 
Annual Meeting Proceedings 2007; 25(18S): abs.1035.

Lapatinib + Trastuzumab

Lapatinib  1000 mg  дневно
Trastuzumab 4 mg/kg натоварваща доза, последвани от  

2 mg/kg седмични вливания

Прилага се в комбинация с Trastuzumab при пациенти с нега-
тивно за хормонални рецептори – метастазирало заболяване с 
прогресия след предшестваща терапия(и) с Trastuzumab в комби-
нация с химиотерапия 
José E. Alés-Martínez, Elena Filipovich, Juan Luis García Llano et al. Dual 
anti-HER2 therapy (lapatinib and trastuzumab) plus capecitabine is a very effective and 
well-tolerated regimen (CLT) in metastatic HER2-positive breast cancer patients. J Clin 
Oncol 32, 2014 (suppl; abstr e11513)

TDM1

TDM1 (Kadcyla)  3,6 mg/kg          i.v. през 3 седмици

Kadcyla, като самостоятелно средство, е показан за лечение на 
възрастни пациенти с HER2-положителен, неподходящ за резек-
ция локално напреднал или метастазирал рак на гърдата, които 
преди това са получавали Trastuzumab и таксан, отделно или в 
комбинация. 

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност.
Verma S. et al. Trastuzumab emtansine for HER2 –positive advanced breast 
cancer. N Engl J Med 2012 (367): 1783-1791.
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езофагеален карцином  
и карцином на  
гастро-езофагеалното 
свързване

ракът на хранопровода заема девето място по честота 
сред онкологичните заболявания, като едновременно 

с това е шеста най-честа причина за смърт от неоплазия 
в света. Средната обща 5-годишна преживяемост варира 
между 15 – 25 %, в Европа достига едва 12 %. За разлика от 
много други злокачествени заболявания, световната често-
та по заболяемост и смъртност от тази болест постепенно 
нараства.

Най-честите хистологични варианти са плоскоклетъчен 
и аденокарцином, които общо съставляват близо 90 % от 
всички случаи на карцином на езофага.

Лечението е комплексно – оперативно, лъчелечение 
(ЛЛ), лъчехимиотерапия, комбинирана химиотерапия, при 
показания – таргетна терапия.

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, диагностиката, съвременната TNM класифика-
ция, комплексното лечение и проследяването на заболя-
ването ще откриете в „Медицинска онкология“, 2018, Т. 2. 
227 – 237.
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
езофагеален карцином:

лъче-химиотерапия

Cisplatin + 5-FU + лл

Cisplatin 75 mg/m2          i.v.   30-мин. инфузия 1. ден
5-FU 1000 mg/m2      i.v.  продълж. инфузия 1. – 4. ден

Повтаря се на 1., 5., 9. и 13. седмица
ЛЛ                           50,4 Gy              28 фракции
Cooper JS et al. Chemoradiotherapy of locally advanced esophageal cancer: 
long term follow-up of a prospective randomized trial(RTOG 85-01).JAMA 
281(1999): 1623-1627.

Или 
Cisplatin + 5-FU + лл

Cisplatin 100 mg/m2        i.v. 30-мин. инфузия 1. ден
5-FU 1000 mg/m2      i.v. продълж. инфузия 1. – 4. ден

1. и 5. седмица (радиотерапията започва на 29. ден)
ЛЛ       50,4 Gy           28 фракции            над 5,5 седмици
Tepper et al. Phase III trial of trimodality therapy with cisplatin, 5 
fluorouracil,radiotherapy, and surgery compared with surgery alone for 
esophageal cancer: CALGB 9781. J.Clin.Oncol.26(2008): 1086-1092.

Или 
Cisplatin + 5-FU + лл

Cisplatin 80 mg/m2              i.v. 1. ден
5-FU 1000 mg/m2     i.v. продълж. инфузия 1. – 4. ден
Повтаря се през 3 седмици (2 цикъла). 

Втори цикъл едновременно с: 
ЛЛ                           35 Gy                15 фракции      започващи на 22. ден

За втория цикъл – 4 седмица, дозата на 5-FU се намалява на 800 mg/m2.
Burmeister BH et al. concurrent radiation therapy required in patients 
receiving preoperative chemotherapy for adenocarcinoma of the oesophagus? A 
randomized phase II trial.Eur.J.Cancer 47(2011): 354-360.
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Или 

FOLFOX + лл

Oxaliplatin 85 mg/m2         i.v.    2-часова инфузия         1. ден
Ca folinate 200 mg/m2         i.v.    2-часова инфузия            1. ден  
5-FU 400 mg/m2         i.v.     bolus                                   1. ден    
5-FU 1600 mg/m2       i.v.     46-часова инфузия,        1. ден
ЛЛ                         50 Gy в 25 фракции              (5 фракции седмично)

Повтаря се през 2 седмици (общо 6 цикъла, 3 от които заедно с 
лъчелечение).
Definitive chemoradiotherapy with FOLFOX versus fluorouracil and cisplatin 
in patients with oesophageal cancer (PRODIGE5/ACCORD17): final results of a 
randomised, phase 2/3 trial. Lancet Oncol. 2014 Dec; 15(13): e587.

Paclitaxel + Cisplatin + лл

Paclitaxel 60 mg/m2    i.v. 3-часова инфузия 1., 8., 15., 22. ден
Cisplatin 75 mg/m2    i.v. 2-часова инфузия 1. ден
С подкрепа от GCSF
ЛЛ                       45 Gy           във фракции от 1,5 Gy      b.i.d     

1.–5., 8.–12., 15.–19. ден. 

Urba SG et al. Concurent cisplatin, paclitaxel, and radiotherapy as preoperative 
threatment for patient with locoregional esophageal carcinoma. Cancer 98(2003): 
2177-2183.

Или

Paclitaxel + Carboplatin + лл

Paclitaxel 50 mg/m2 i.v. 1-часова инфузия 1, 8, 15, 22, 29 ден
Carboplatin AUC 2      i.v. 1-часова инфузия 1., 8., 15., 22., 29. ден 
Едновременно с: 
ЛЛ                       45 Gy       във фракции от 1,8 Gy                         1. ден 
                                             (5 фракции седмично) 

Van Hagen et al.: CROSS Group. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal 
or junctional cancer.N.Engl.J.Med.366(2012): 2074-2084.
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Или
Paclitaxel + Carboplatin + 5-FU + лл

Paclitaxel 200 mg/m2    i.v. 1-часова инфузия 1., 22. ден
Carboplatin AUC 6           i.v. 1-часова инфузия 1., 22. ден 
5-FU 225 mg/m2    i.v.  продълж. инфузия 1. – 42. ден
ЛЛ                           45 Gy   дневни фракции от 1,8 Gy                  1. ден,      
                                                                                              5 дни седмично

Последвано от оперативно лечение 4 – 8 седмици след завършване 
на химио-лъчетерапията.
Meluch AA et al.Preoperative therapy with concurrent paclitaxel,carboplatin,infusional 
5FU and radiation therapy in locoregional esophageal cancer;Final results of Minnie 
Pearl Cancer Research Network phase II trial. Cancer9(2003.)

Oxaliplatin + Cisplatin + 5-FU + лл

Oxaliplatin 85 mg/m2    i.v.  2-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 55 mg/m2    i.v.  1 mg/min скорост на инф. 1. ден 
5-FU 750 mg/m2     i.v.   продълж. инфузия 1. – 4. ден
ЛЛ                        45 Gy в дневни фракции от 1,8 Gy                   1. ден,

5 дни седмично

Повтаря се през 4 седмици (2 цикъла), последвано от оперативно 
лечение след 6 – 8 седмици.
Pera M et al.Phase II trial of preoperative chemoradiotherapy with 
oxaliplatin,cisplatin and 5fluorouracil in locally advanced esophageal and gastric 
cancer.Ann. Oncol.23(2012): 664-670.

Пери-/постоперативна химиотерапия, както и 
при метастазирало заболяване

Cisplatin + 5-FU

Cisplatin 80 mg/m2       i.v.  2- или 4-часова инфузия 1. ден
5-FU
              или

1000 mg/m2   i.v.  продължителна инфузия
800 mg/m2     i.v.  продължителна инфузия

1. – 4. ден
1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици (2 предоперативни цикъла).
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Ando N et al. A randomized trial comparing postoperativeadjuvant 
chemotherapy with cispoatin and 5fluorouracil versus preoperative chemotherapy 
for localized advanced squamosus cell carcinoma of the thoracic esophagus 
(JCOG9907). Ann.Surg.Oncol.19 (2012) 68-74.

Или
Cisplatin + 5-FU

Cisplatin 100 mg/m2                  i.v.     1-часова инфузия 1. ден
5-FU 800 mg/m2           i.v.     продълж. инфузия 1. – 5. ден

Повтаря се през 4 седмици (2 или 3 преоперативни цикъла и 3 – 4 
постоперативни цикъла в случай на добра поносимост и липса на 
данни за прогресия на болестта след предоперативната химиоте-
рапия.)
Ychou M et al. Preoperative chemotherapy compared with surgery alone for 
resectable gastroesophageal adenocarcinoma: an FNCLCC multicenter phase III 
trial.J.Clin.Oncol.29(2011): 1715-1721.

Paclitaxel + Cisplatin (следоперативно лечение – 
аденокарцином)

Paclitaxel 175 mg/m2       i.v.     3-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2         i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 цикъла).
Armanios M et al.Adjuvant chemotherapy for resected adenocarcinoma of the 
esophagus, gastroesophageal junction, and cardia;phase II trial(E8296) og the 
Eastern Cooperative Oncology Group.J. Clin.Oncol.22 (2004): 4495-4499.

Paclitaxel + Capecitabine (метастазирал плоскоклетъчен 
карцином)

Paclitaxel 80 mg/m2           i.v. 1., 8. ден
Capecitabine 900 mg/m2          p.o.      b.i.d.    1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност
Yun T et al.Phase II study of weekly paclitaxel and capecitabine in patients 
wth metastatic or reccurent esophageal squamosus cellcarcinoma. BMC cancer 
11(2011): 385
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Epirubicin + Cisplatin + 5-FU (ECF)

Epirubicin 50 mg/m2        i.v.  bolus 1. ден
Cisplatin 60 mg/m2        i.v.  bolus 1. ден
5-FU 200 mg/m2             i.v.  продълж. инфузия 1. – 21. ден
Повтаря се през 3 седмици с 5-FU (прилага се продължително).  
Може също да бъде използван като периоперативен режим –  
3 предоперативни и 3 постоперативни цикъла.
Bamias A et al. Epirubicin, Cisplatin and protracted venous infusion 5 
fluorouracil for esophageal adenocarcinoma. Response, toxity, quality of life, and 
survival.Cancer 77(1966): 1978-1985.

Epirubicin + Oxaliplatin + Capecitabine (еох) 

Epirubicin 50 mg/m2                       i.v.    bolus  1. ден
Oxaliplatin 130 mg/m2            i.v.   2-часова инфузия 1. ден
Capecitabine 625 mg/m2            p.o.   b.i.d.                        1. – 21. ден
Повтаря се през 3 седмици с Capecitabine (дава се продължително).
Cuningham D et al.: Uper Gastrointestinal Cancer Clinical Studies Group of the 
National Cancer Research Institute of the United Kingdom. Capecitabine and 
Oxaliplatin for advanced esophagogastric cancer. N. Engl. J. Med. 358 (2008) 36-46.

Oxaliplatin + 5-FU + Ca folinate (FLO)

Oxaliplatin 85 mg/m2           i.v.    2-часова инфузия 1. ден
Ca folinate         200mg/m2                i.v.    2-часова инфузия           1. ден
5-FU 2600 mg/m2       i.v.    24-часова инфузия          1. ден
Повтаря се през 2 седмици (2 предоперативни цикъла).
Al-Bartan S-E et al. Phase III trial in metastatic gastroesofageal adenocarcinoma 
with fluorouracil, leucovorin plus either oxaliplatin or cisplatin: a study of the 
Arbeitsgemeinschaft Intermistische Oncologie.J.Clin.Oncol.26(2008): 1435-1442.

Docetaxel + Cisplatin + 5-FU (DCF)

Docetaxel 60* или 75 mg/m2      i.v.  1-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 70* или 75 mg/m2     i.v.  1 – 3-часова инфузия 1. ден
5-FU 600* или 750 mg/m2    i.v.   продълж. инфузия 1.–5. ден
Повтаря се през 3 или 4 седмици.
*Дози, използвани в Japanese OGSG trial.
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Ajani JA et al. Clinical benefit with docetaksel plus fluorouracil and cisplatin 
compared with cisplatin and fluorouracil in a phase III trial of advanced gastric 
and gastroesofageal adenocarcinoma.: the V-325 Study Group. J. Clin. Oncol.25 
(2007) L3205-3209.

Docetaxel + Cisplatin + 5-FU

Docetaxel 20 mg/m2         i.v.   30-мин. инфузия 1. ден
Cisplatin 20 mg/m2         i.v.   1-часова инфузия 1. ден
5-FU 350 mg/m2       i.v.   15-мин. инфузия 1. ден
Повтаря се ежеседмично – 6 последователни седмици, две седми-
ци почивка. 
Overman MJ et al.Weekly docetaxel,cisplatin and fluorouracil as initial therapy 
for patient with advanced gastric and esophageal cancer.Cancer 116(2010): 
1446-1453.

Irinotecan + 5-FU + Ca folinate

Irinotecan 80 mg/m2         i.v.   30-минутна инфузия 1. ден
Ca folinate 500 mg/m2       i.v.   2-часова инфузия 1. ден
5-FU 2000 mg/m2     i.v.   22-часова инфузия 1. ден
Повтаря се ежеседмично – 6 последователни седмици, една сед-
мица почивка. 
Curran D et al. Quality of life of palliative naïve patients with advanced 
adenocarcinoma of the stomach or esophagogastric junction treated with 
irinotecan combined with 5fluorouracil and folinic acid: Results of randomized 
phase III trial.Qual Life Res.18(2009): 853-861.

Irinotecan + 5-FU + Ca folinate

Irinotecan 180 mg/m2     i.v.   30- или 90-мин. инф. 1. ден
Ca folinate 125 и 200 или 400 mg/m2    i.v. 1. ден
5-FU
и: 5-FU
или 5-FU

400 mg/m2     i.v.   bolus 
1200 mg/m2   i.v.   48-часова инфузия
2400 mg/m2   i.v.   46-часова инфузия

1. ден 
1. ден 
1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Assersohn L et al.Phase II study of Irinotecan and Fluorouraci/leucovorin in 
patients with primary refractory or relapsed advanced esophageal and gastric 
carcinoma.Ann. Oncol.15(2004): 64-69 
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Cisplatin + 5-FU/Capecitabine + Trastusumab

Cisplatin 80 mg/m2        i.v. 1. ден

5-FU
Capecitabine

800 mg/m2      i.v.   продълж. инфузия
1000 mg/m2    p.o.   b.i.d.    

1. – 5. ден
1. – 14. ден

Trastusumab 1 цикъл 8 mg/kg натоварваща доза, 
последван от  6 mg/kg    i.v. 1. ден

Прилага се при HER2 позитивно метастазирало заболяване. Пов-
таря се през 3 седмици. Лечението продължава до прогресия на 
болестта или неприемлива токсичност. 
Bahg Y-J et al. Trastusumab in combination with chemotherapy versus 
chemotherapy alone for threatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-
oesophageal junction cancer(ToGa): a phase 3, openlabel, randomized controlled 
trial.Lancet376(2010): 687-697.

Ramucirumab + Paclitaxel – при аденокарцином на 
гастроезофагеалния преход с прогресия на заболяването 
след предшестваща химиотерапия с платина и 
флуоропиримидин

Ramucirumab 8 mg/kg                i.v. 1., 15. ден
Paclitaxel 80 mg/m2             i.v. 1., 8., 15. ден

Повтаря се през 4 седмици – до прогресия на заболяването или до 
поява на неприемлива токсичност.
Wilke H, Muro K, Van Cutsem E, Oh SC, Bodoky G, et al Ramucirumab plus 
paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated 
advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): 
a double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2014; 15: 1224-1235.

Ramucirumab – монотерапия в същата доза при прогресия след 
терапия с платина и флуоропиримидин при непоносимост към 
Paclitaxel.
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рак на стомаха

ракът на стомаха е на шесто място по честота при мъжете 
(5,5 %) и на осмо място при жените (4,1 %). Той пред-

ставлява 4,8 % от всички злокачествени заболявания при 
двата пола. Засяга по-често мъже в по-напреднала възраст 
и с фамилна обремененост. Средната възраст на диагности-
циране е 65 – 69 години. Мъжете заболяват 2 пъти по-често 
от жените. Различия съществуват според расата и географ-
ското разположение. Така например най-висока е честотата 
в Източна Азия, Южна Америка и Източна Европа и най-
ниска в САЩ и Западна Европа. 

Лечението е комплексно – оперативно, цитостатична и 
таргетна терапия в зависимост от биологията на тумора, 
лъчелечение при показания.

Подробности за епидемиологията, рисковите фактори, 
диагностичните методи, вкл. генетичните изследвания, 
стадирането, както и терапевтичния подход по стадии ще 
откриете в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 238-251.

Периоперативна химиотерапия
Периоперативна (пред- и следоперативна) комбинирана 

химиотерапия с платинa и флуоропиримидин се препоръч-
ва при пациенти в стадий ≥ IB, с резектабилен стомашен 
карцином. Поради това че приложението на Capecitabine не 
изисква наличие на централен венозен катетър и е със съ-
поставима ефикасност спрямо 5-FU за лечение на аванси-
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рало заболяване, Capecitabine – съдържащи режими също 
могат да бъдат приложени периоперативно [IV, C]

адювантна химио-радиотерапия
Адювантна химио-радиотерапия или адювантна хи-

миотерапия могат да са средство на избор при пациенти в 
стадий ≥ I B, които не са провели предоперативна хими-
отерапия. При тях се препоръчва следоперативна хими-
орадиотерапия (CRT) или химиотерапия. При пациентите 
с периоперативна химиотерапия, постоперативната радио-
терапия не е необходима.

адювантна химиотерапия
Ролята на адювантната химиотерапия все още остава 

ограничена в Европа. 
Адювантното лечение с Capecitabine и Oxaliplatin след 

D2 гастректомия води до значително подобряване в об-
щата преживяемост, което е потвърдено от резултатите от 
клинично изпитване CLASSIC.

нерезектабилно (метастазирало) заболяване
Пациенти с рак на стомаха в IV стадий и в добро общо 

състояние подлежат на палиативна химиотерапия, тъй 
като оставени без лечение са с очаквана преживяемост око-
ло 6 месеца. 

Препоръчват се режими, съдържащи платина и флуо-
ропиримидини. 

Алтернативни режими за първа линия химиотерапия 
могат да са таксан-базирани или съдържащи Irinotecan/ 
5-FU. 
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Пациенти с добър пърформанс статус могат да полу-
чат втора линия химиотерапия с Irinotecan, Docetaxel или 
Paclitaxel. Лечението с тези медикаменти е с по-добър ефект 
по отношение на OS от добрите палиативни грижи. 

Персонализирана терапия
Пациентите с HER2–позитивен карцином на стомаха 

са около 10 – 15 % от случаите. Добавянето на Trastuzumab 
към цитостатични дублети (CF и CX) е стандарт. 

Втора линия лечение с Ramucirumab води до подобря-
ване в общата преживяемост с 1,4 месеца спрямо най-до-
бри поддържащи грижи.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на рак на 
стомаха

CF

5-FU 1000 mg/m2  дневно           i.v. 1. – 5. ден
Cisplatin 100 mg/m2                            i.v. 1. ден 

Повтаря се през 4 седмици. 
Van Cutsem E at al. Phase III study of docetaxel and cisplatin plus fluorouracil 
compared with cisplatin and fluorouracip as first-line therapy for advanced gastric 
cancer: a report of the V325 Study Group. J. Clin. Oncol. 24 (2006): 4991-4997.

Cisplatin + Capecitabine

Cisplatin 60 – 75 или 80 mg/m2         i.v. 1. ден
Capecitabine 1000 mg/m2                         p.o.    b.i.d 1. –14. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса). 
Kang Y-K et al. Capecitabine/cisplatin versus 5-fluorouracil/cisplatin n as  
first-line therapy in patient with advanced gastric cancer: a randomized phase III 
noninferiority trial. Ann. Oncol. 20 (2009); 666-673.
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ECF

Epirubicin 50 mg/ m2           i.v.  bolus 1. ден
Cisplatin 60 mg/m2             i.v. 1. ден 
5-FU 200 mg/m2 /d     i.v.  продълж. инфузия 1. – 21. ден

Повтаря се през 3 седмици, при ежеднeвно вливане на 5-FU за 21 
дни. 
Cunningham D et al; MAGIC Trial Participants. Perioperative chemotherapy 
vesrus surgery alone for resectable gastroesophageal cancer. N. Engl. J. Med. 355 
(2006): 11-20. 

ECX

Epirubicin 50 mg/m2                                 i.v. 1. ден
Cisplatin 60 – 75 mg/m2                  i.v. 1. ден
Capecitabine 825 – 1000 mg/m2    p.o.   b.i.d  1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Ocvirk J et al. Randomized prospective phase II study to compare the 
combination chemotherapy regimen epirubicin, cisplatin, and 5-fluorouracil with 
epirubicin, cisplatin, and capecitabine in patients with advanced or metastatic 
gastric cancer. Am. J. Clin. Oncol. 35 (2012): 237-241.

Oxaliplatin + сapecitabine (XELOX) 

Oxaliplatin 130 mg/m2            i.v.     2-часова инфузия 1. ден
Capecitabine 1000 mg/m2          p.o.   b.i.d 1.–14. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 8 курса). 
Kim GM et al. A randomized phase II trial of S-1-oxaliplatin versus capecitabine-
oxaliplatin in advanced gastric cancer. Eur. J. Cancer 48 (2012): 518-526.

EOX 

Epirubicin 50 mg/ m2            i.v.   bolus 1. ден
Oxaliplatin 130 mg/m2           i.v.   2-часова инфузия 1. ден 
Capecitabine 625 mg/m2           p.o.  b.i.d. 1.–21. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 8 курса).
Cunnigham D et al; Upper Gastrointestinal Clinical Studies Group of the National
Cancer Research Institute of the United Kingdom. Capecitabine and oxaliplatin for 
advanced esophagogastric cancer. N. Engl. J. Med. 358 (2008): 36-46.
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FLO

Oxaliplatin 85 mg/ m2                        i.v.   2-часова инфузия 1. ден
Folinic аcid 200 mg/m2              i.v.   2-часова инфузия 1. ден 
5-FU 2600 mg/m2                  i.v.   24-часова инфузия 1. ден 

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Al-Batran SE et al. Pahsse III trial in metastatic gastroesophageal 
adenocarcinoma with fluorouracil, leucovorin plus either oxaliplatin or cisplatin: 
a study of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie. J. clin. Oncol. 26 
(2008): 1435-1442.

S-1 + Cisplatin – първа линия

S-1 40 – 60 mg*           p.o.  b.i.d  1. – 21. ден 
Cisplatin 60 mg/m2               i.v. 8. ден 

Повтаря се през 5 седмици.
*Зависи от телесната повърхност на пациента.
Koizumi W et al. S-1 plus cisplatin versus S-1 alone for first-line treatment of advanced 
gasric cancer (SPIRITS trial): a phase III trial. Lancet Oncol. 9 (2008): 215-221.

Или

S-1 25 mg/m2               p.o.  b.i.d  1. – 21. ден
Cisplatin 75 mg/m2               i.v.   2-часова инфузия 1. ден 

Повтаря се през 4 седмици. 
Ajani JA et al. Multicenter phase III comparison of cisplatin/S-q with cisplatin/
infusional fluorouracil in advanced gastric or gastroesophageal adenocarcinoma 
study: the FLAGS trial. J. Clin. Oncol. 28 (2010): 1547-1553.

DCF/ TCF

Docetaxel 75 mg/ m2              i.v.   1-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2                          i.v.   1 – 3-часова инфузия 1. ден 
5-FU 750 mg/m2 /d         i.v.   продълж. инфузия 1.–5. ден
Повтаря се през 3 седмици. 
Ajani JA et al. Clinical benefit with docetaxel plus fluorouracil and cisplatin 
compared with cisplatin and fluoracil in a phase III trial for advanced gastric 
or gastroesophageal adenocarcinoma: the V-325 Study Group. J. Clin. Oncol. 
25(2007): 3205-3209
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Или

Docetaxel 85 mg/m2                 i.v.   1-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2                             i.v.    4-часова инфузия 1. ден 
5-FU 300 mg/m2 /d               i.v.    продълж. инфузия 1.–14. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 8 цикъла). 
Roth AD et al. Docetaxel , cisplatin, and fluorouracil; docetaxel; docetaxel and 
cisplatin; and epirubicin; cisplatin, and fluorouracil as systemic treatment for 
advanced gastric carcinoma : a randomized phase II trial of the Swiss Group for 
Clinical Cancer Research. J. Clin. Oncol. 25 (2007): 3217-3223.

ILF/ IF

Irinotecan 80 mg/ m2             i.v.    30 – 90-мин. инфузия 1. ден
Folinic аcid 500 mg/m2                    i.v.    1 – 2-часова инфузия 1. ден
5-FU 2000 mg/m2 /d      i.v.    22 – 24-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 6 седмици, последван от 1 – 2-седмична почивка. 
Curran D et al. Quality of life of palliative chemotherapy naïve patients with 
advanced adenocarcinoma of the stomach or esophagogastric junction treated 
with irinotecan combined with 5-fluorouracil and folinic acid: results of a 
randomized phase III trial. Qual. Life Res. 18 (2009) : 853-861

комбинирани режими с таргетна терапия при 
HER2 + рак на стомаха

Cisplatin + 5-FU/сapecitabinе + Trastuzumab

Cisplatin 80 mg/m2              i.v. 1. ден
5-FU
Capecitabine

800 mg/m2 /d        i.v.   продълж. инфузия
1000 mg/m2           p.o.  b.i.d 

1. – 5. ден
1. – 14. ден

Trastuzumab * 8 → 6 mg/kg         i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 курса). 
*Лечението с Trastuzumab се започва с натоварваща доза 8 mg/kg 
1. ден от първи цикъл, след което продължава в доза 6 mg/кg през 
21. ден от всеки цикъл и продължава до прогресия на заболяване-
то или до поява на неприемлива токсичност.
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Bang Y-J et al Trastuzumab in combination with chemotherapy versus 
chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or 
gastroesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomized 
controlled trial. Lancet 376 (2010): 687-697.

комбинирано химиолъчелечение
5-FU + Folinic аcid + лл

5-FU 425 mg/m2 /d           i.v. 1. – 5. ден
Folinic аcid 20 mg/m2                 i.v. 1. – 5. ден

Да се провежда преди 1. цикъл и след 2. цикъл комбинирано 
химио лъчелечение. Между циклите има 1 месец пауза.

5-FU 400 mg/ m2 /d          i.v. 1. – 4., 33. – 35. ден
Folinic аcid 20 mg/m2                 i.v. 1. – 4., 33. – 35. ден
ЛЛ 1.8 Gy/d     5 дни седмично – 5 седмици;     ОД 45 Gy
Macdonald JS et al. Chemoradiotherapy after surgery compared with surgery 
alone for adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction. N. Engl. 
J. Med. 345 (2001): 725-730.

5-FU + Folinic аcid + Cisplatin + лл

5-FU 2000 mg/ m2   i.v.  24-часова инфузия 1. ден
Folinic аcid 500 mg/m2      i.v.  2-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 50 mg/m2        i.v. 1., 15., 29. ден

Провежда се седмично за 6 седмици, последвано от 2-седмична 
пауза. Първият курс химиотерапия се провежда преди химиолъ-
челечението, вторият курс започва 2 седмици след лъчелечението.

ЛЛ 1.8 Gy/d      5 дни седмично – 5 седмици;     ОД 45 Gy 
5-FU 225 mg/m2     i.v.  24-часова инфузия     през всички дни        

                                                                        на лъчелечение
C. Kollmannsberger et al. Adjuvant chemoradiation using 5-fluorouracil/
folinic acid/cisplatin with or without paclitaxel and radiation in patients with 
completely resected high-risk gasric cancer: two cooperative phase II studies of the 
AIO/ARO/ACO. Ann. Oncol. 16 (2005): 1326-1333.
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Cisplatin + Capecitabine + лл 

Cisplatin 60 mg/ m2                      i.v. 1. ден
Capecitabine 1000 mg/m2                   p.o.  b.i.d 1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици (2 курса). 
Последвано от 

ЛЛ                         1.8 Gy/d  5 дни седмично – 5 седмици;     ОД 45 Gy 
Capecitabine 825 mg/m2             p.o   b.i.d     през всички дни на ЛЛ

Последвано от 

Cisplatin 60 mg/m2                        i.v. 1. ден
Capecitabine 1000 mg/m2                    p.o.  b.i.d 1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици (2 курса).

цитостатични комбинации за втора и 
последващи линии

Irinotecan

Irinotecan 150 mg/m2                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност.

Docetaxel

Docetaxel 60 mg/m2                    i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност.

Paclitaxel 

Paclitaxel 80 mg/m2                    i.v. 1., 8., 15. ден

Повтаря се през 4 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност.
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Ramucirumab 

Ramucirumab 8 mg/kg                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност.
Charles S Fuchs, Jiri Tomasek, Cho Jae Yong et alRamucirumab monotherapy 
for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction 
adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, 
placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2014, 383, N9911: 31-39.

Ramucirumab + Paclitaxel

Ramucirumab 8 mg/kg                 i.v. 1., 15. ден
Paclitaxel 80 mg/m2              i.v. 1., 8., 15. ден

Повтаря се през 4 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност.
Wilke H, Muro K, Van Cutsem E, Oh SC, Bodoky G, et al Ramucirumab plus 
paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated 
advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): 
a double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2014; 15: 1224-1235.
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системно лекарствено  
лечение на първични 
злокачествени тумори  
на панкреаса

ракът на панкреаса заема четвърто място като причина за 
смърт от онкологични заболявания в Европа. За послед-

ните двадесет години прогнозата на това злокачествено за-
боляване не се е променила съществено, като 5-годишна 
преживяемост се достига едва при 5 % от пациентите, а ни-
вата на заболеваемост и смъртност са на практика са израв-
нени. Злокачествените тумори на панкреаса са характерни 
за възрастни пациенти (средна възраст на мъжете и жените 
съответно 71 и 75 години), като към момента на диагности-
циране заболяването най-често е в локално авансирал или 
метастатичен стадий. При мъжете случаите с карцином на 
панкреаса са значително повече, отколкото при жените Хи-
рургичното лечение представлява единствената възмож-
ност за дефинитивно излекуване, но то е възможно едва 
при 15 % – 20 % от случаите, като дори тогава 5-годишната 
преживяемост се наблюдава при 1/5 от тези болни. 

Подробна информация за епидемиологията, диагнос-
тичните методи, комплексното лечение и проследяване на 
болните с това заболяване ще откриете в „Медицинска он-
кология“, 2018. Т. 2, 252 – 261.



94

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на болни с 
рак на Панкреаса

неоадювантна химиотерапия
При първично резектабилни тумори не се препоръчва.
Показана е при гранично резектабилни пациенти с цел 

намаление на обема на тумора. Пациенти, станали нере-
зектабилни по време на неоадювантна химиотерпия, не се 
насочват за оперативно лечение. Основен медикамент, из-
ползван за неоадювантна химиотерапия е Gemcitabinе.
 
Gemcitabine

Gemcitabine 1000 mg/m2                i.v. седмично

Прилага се 7 последователни седмици, 1 седмица почивка; след 
това 3 последователни седмици и една почивка (до 6 курса). 
Ulrich-Pur H et all., Cancer 88: 2505ff, 2000.
Neoptolemos JP, Dunn JA, Moffitt DD, et al, for the members of the European 
Study Group for Pancreatic Cancer (ESPAC). ESPAC-1: A European, randomized 
controlled study of adjuvant chemoradiation and chemotherapy in resectable 
pancreatic cancer. Lancet 2001; 358: 1576-857. 

Или 
Gemcitabine 1500 mg/m2                i.v.  1., 8., 15. ден

Повторя се през 28 дни.
John P Neoptolemos at all, Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine 
with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer 
(ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 2017; 
389: 1011-24 Published Online January 24, 2017 http: //dx.doi.org/10.1016/ 
S0140-6736(16)32409-6.

Gem/Cis

Gemcitabinе 1000 mg/m2             i.v. 1. и 15. ден
Cisplatin 25 или 50 mg/m2    i.v. 1. и 15. ден

Повтаря се през 28 дни.
Palmer DH et all., Ann Surg Oncol 2007; 14: 2088.
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FOLFIRINOX

Oxaliplatin  85 mg/m2       i.v. 1. и 15. ден
Irinotecan 180 mg/m2      i.v. 1. и 15. ден
Ca folinate 400 mg/m2      i.v.  2-часова инфузия 1. и 15. ден
5-FU 400 mg/m2      i.v.  bolus  1. и 15. ден
5-FU 2400 mg/m2    i.v  46-часова инфузия 1. и 15. ден
Повтаря се през 29 дни (до 6 цикъла).
Уместно е да бъдат предвидени GCSF.
John P Neoptolemos at all, Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine 
with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer 
(ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 2017; 
389: 1011–24 Published Online January 24, 2017 http: //dx.doi.org/10.1016/ 
S0140-6736(16)32409-6; Conroy T. et al.; N Engl J Med 364: 1817, 2011.

адювантна химиотерапия: 
•	 Препоръчва се при всички високо рискови пациенти. 
•	 Препоръчва се следоперативно провеждане на шест 

курса химиотерапия.

Gemcitabine монотерапия

Gemcitabine 1000 mg/m2             i.v. седмично
Прилага се 7 последователни седмици, 1 седмица почивка; след 
това – седмично по 3 на всеки 4 седмици.
John P Neoptolemos at all, Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with 
gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a 
multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 1011–24 Published 
Online January 24, 2017 http: //dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(16)32409-6.
Burris H. et al. J Clin Oncol 1997; 15: 2403; Tempero M et al. JCO 2003; 21, 3402.

Gemcitabine + Capecitabine*
*Не се реимбурсира.

Mayo Clinic 
Ca folinate 20 mg/m2                i.v. 1. – 5. ден
5-FU 425 mg/m2                       i.v. 1. – 5. ден
Повтаря се през 3 седмици (6 – 8 курса).
Neoptolemos JP et al. A randomized trial of chemoradiotherapy and chemotherapy 
after resection of pancreatic cancer. N Engl J Med 350 (2004): 1200-1210.
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Първа линия химиотерапия 
Препоръчва се при пациенти в добро общо състояние, под 

75 години и с лабораторни изследвания в рамките на нормата.

Gemcitabinе 

Gemcitabine                1000 mg/m2              i.v.                       седмично

Прилага се 7 последователни седмици, 1 седмица почивка; след 
това – 3 последователни седмици с 1 седмица почивка.
Ciliberto D, Botta C, Correale P et al. Role of gemcitabine-based combination therapy 
in the management of advanced pancreatic cancer: a meta-analysis of randomised 
trials. Eur J Cancer 2013; 49: 593-603. 46. Moore MJ, Goldstein D, Hamm J et al. 
Burris H. et al. J Clin Oncol 1997; 15: 2403.
Тempero M et al. JCO 2003; 21, 3402.

GEMOX

Gemcitabine 1000 mg/m2            i.v. 1. и 8. ден
Oxaliplatine 100 mg/m2              i.v. 2. ден

Повтаря се през 21 дни.
Lee KH et al Gemcitabinе and Oxaliplatin combination as first0line treatment 
for advanced pancreatic cancer – a multicenter phase II study. Cancer Chemother 
Pharmacol. 64(2009); 317-325.

Mayo Clinic

Ca folinate 20 mg/m2                i.v. 1. – 5. ден
5-FU 425 mg/m2              i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 – 8 курса).

Gemcitabine + Erlotinib

Gemcitabine 1000 mg/m2             i.v. 1., 8., 15. ден
Erlotinib 100 mg                     p.o дневно

Продължава до прогресия, ако се яви кожна реакция до 8-та сед-
мица от прием на Erlotinib.
При липса на кожна реакция не се препоръчва продължение на 
комбинираната терапия.
Moore M. J., J Clin Oncol. 25: 1960ff, 2007.
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FOLFIRINOX

Oxaliplatin 85 mg/m2         i.v. 1. ден
Irinotecan 180 mg/m2       i.v. 1. ден
Ca folinate 400 mg/m2       i.v.  2-часова инфузия 1. и 15. ден
5-FU 400 mg/m2       i.v.  bolus 1. и 15. ден
5-FU 2400 mg/m2     i.v.  46-часова инфузия 1. и 15. ден

Повтаря се през 14 дни – до 6 цикъла (12 инфузии).
Уместно е да бъдат предвидени GCSF.
Conroy T. et al.; N Engl J Med 364: 1817, 2011.

XELOX*

Capecitabinе 1000 mg/m2                 p.o.    b.i.d   1. – 14. ден
Oxaliplatin 130 mg/m2              i.v. 1. ден

Повтаря се през 21 дни.
*Capecitabine не се реимбурсира.
Boekck S et al. Ann Oncol 2008; 19: 340-7.

*Capecitabinе монотерапия

Capecitabinе 1250 mg/m2               p.o.   b.i.d  1. – 14. ден

Повтаря се през 21 – 28 дни.
* Не се реимбурсира.
Boekck S et al. Ann Oncol 2008; 19: 340-7.

Nab-Paclitaxel*
Nab-Paclitaxel е показан за първа линия лечение на пациенти 
с метастазирал аденокарцином на панкреаса в комбинация с 
Gemcitabine.

Gemcitabine + nab-paclitaxel*

Gemcitabine 1000 mg/m2                       i.v. 1., 8., 15. ден
Nab-paclitaxel 125 mg/m2                   i.v. 1., 8., 15. ден

Повтаря се през 28 дни.
* Не се реимбурсира.
Von Hoff DD, Goldstein D, Renschler MF., N Engl J Med 2014; 370: 479-480.
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втора и последващи линии на лечение
Не съществува стандарт за втора линия лечение на ме-

тастазирал карцином на панкреаса. Прилагат се монотера-
пия или комбинации от цитостатици в зависимост от вида 
на предшестващата химиотерапия, постигнатия ефект, об-
щото състояние на пациента и стойностите на хематоло-
гичните и биохимични показатели.

В страната ни все още не се реимбурсират всички регис-
трирани в ЕС лекарства и лекарствени комбинации.

Liposomal irinotecan (ONIVYDE)*

ONIVYDE е показан в комбинация с флуороурацил (5-FU) и лев-
коворин (LV), за лечение на пациенти с метастатичен аденокар-
цином на панкреаса след прогресия на заболяването след лечение 
с Gemcitabine.
Препоръчваната доза ONIVYDE е 70 mg/m2 интравенозна (i.v.) 
инфузия за 90 минути на всеки 2 седмици, приложена преди LV 
и 5-FU.

*Не се реимбурсира.
Study of MM-398 With or Without 5-FU/LV, Versus 5-FU/LV in Patients With 
Metastatic Pancreatic Cancer (NAPOLI-1).
NCCN Guidelines Version V.2.2017, 07/20/17National Comprehensive Cancer 
Network, Inc. 2017. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice 
Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Pancreatic Adenocarcinoma 
V.2.2017.
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Хепатоцелуларен  
карцином

Хепатоцелуларният рак е най-честият първичен тумор 
на черния дроб. Има бърза еволюция и лоша прогноза. 

Най-висока е честотата му в Африка и Югоизточна Азия. 
Честотата му варира в зависимост от разпространението 
на хепатитните вируси В и С. Мъжете боледуват 3-8 пъти 
по-често. 

Подробности за епидемиологията, рисковите фактори, 
диагностичните методи, стадирането, локалната и систем-
ната терапия на това заболяване ще откриете в „Медицин-
ска онкология“, 2018. Т. 2. 270 – 278.

Препоръчителни лекарствени продукти
Стандартните цитостатични комбинации не са ефек-

тивни и не водят до подобряване на преживяемостта при 
пациенти с НСС. Проведените проучвания с Tamoxifen, 
Doxorubicin, 5-FU и Interferon показаха негативни резултати.

Sorafenib

Sorafenib е единственото лекарствено средство, довело 
до удължаване на преживяемостта при пациентите с НСС и 
разрешено за употреба при напреднал НСС. Препоръчва се 
за пациенти със запазена чернодробна функция и напреднал 
тумор и/или които са прогресирали след локална терапия.
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Sorafenib                   400 mg           p.o.      b.i.d.

До прогресия или неприемлива токсичност.
Chang A-Let Al. Efficacy and safety of sorafenib in the Asia-Pacific region with 
advanced hepatocellular carcinoma: a phase III randomized, double blind, 
placebo controlled trial.Lancet Oncol 10(2009) 25-34.
LIovet JM et Al; SHARP Investigators Study Group. Sorafenib in advanced 
hepatocellular carcinoma. N.Engl.J.Med 359(2008)378-39.

*Regorafenib – след прогресия на Sorafenib

Regorafenib            160 mg      p.o.      (4 tabl. х 40 mg)       дневно                    

До прогресия или неприемлива токсичност.
*Не се реимбурсира.
Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on 
sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, 
phase 3 trial.
Еisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J et all-revised RECIST guideline.European 
journal of cancer.2009;45/2/: 228-47. doi: 10.1016.

При възможност се препоръчва включване в клинично проучва-
не с нови лекарствени продукти.
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карцином  
на жлъчния мехур  
и жлъчните пътища

карциномът на жлъчния мехур представлява 1 до 4  % 
от всички карциноми. Карциномът на жлъчния мехур 

има особено географско разпространение – често срещан 
е в Централна и Южна Америка, Северна Индия, Япо-
ния, Централна и Източна Европа. Заболяването се среща 
по-често и в определени етнически групи, като например 
нативните американски индианци и латиноамериканците. 
Към настоящия момент единствената алтернатива за ради-
кално лечение на този рак е хирургичната резекция. Дори 
и след радикално лечение 5-годишната преживяемост не 
надвишава 20 %. 

Подробна информация за епидемиологията, рискови-
те фактори, съвременно стадиране, диагностиката и ком-
плексното лечение на това заболяване ще откриете в „Ме-
дицинска онкология“, 2018. Т. 2. 279 – 288.

Препоръчителни лекарствени продукти и 
комбинации от тях

Адювантна химиотерапия: не се препоръчва
(доказателственост 2В)
Химиотерапия се прилага при нерезектабилен карци-
ном и/или метастатично заболяване.
(доказателственост 2В)
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монотерапия

Gemcitabinе  800 – 1000 mg/m2       30-мин. инфузия 1., 8., 15. ден

Повтаря се през 4 седмици, последвано от 15-дневна пауза.
Gebbia V et al. Treatment of inoperable and/or metastatic biliary tree carcinomas 
with single agent gemcitabin or in combination with leucovorin acid and 
infusional fluorouracil: results of multicenter phase II study J.clin. Oncol.19 
(2001) 4089-4091.
Kuriyana Het al.Single-agent in elderly patients with unresectable biliary tract.
carcinoma Hepatogastroenterology 58(2011): 270-271.

5-FU 
                      или

500 mg/m2 /d
600 mg/m2

1. – 5. ден
1., 8., 15. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Ducreux et al.: A randomised phase II trial of weekly high-dose 5-fluorouracil 
with and without folinic acid and cisplatin in patients with advanced biliary 
tract carcinoma: results of the 40955 EORTC trial.Eur J Cancer. 2005 Feb; 41(3): 
398-403.

5-FU/Ca folinate

5-FU
                           и
Ca folinate

400 mg/m2             bolus
2400 mg/m2                 46-часова инфузия 
200 mg/m2                     2-часова инфузия

1. ден 

 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Ciuleanu T at al.A randomised phase II study of OSI-7904L versus 5-fluorouracil 
(FU)/leucovorin (LV) as first-line treatment in patients with advanced biliary 
cancers New drugs 9/2007; 25(4): 385-90.

Docetaxel            100 mg /m2                    1-часова инфузия 1. ден 

Повтаря се през 3 седмици.
Papakostas Pat al. 1First-line chemotherapy with docetaxel for unresectable 
or metastatic carcinoma of the biliary tract. A multicentre phase II study.Eur J 
Cancer. 2001 Oct;37(15): 1833-8.
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комбинирана химиотерапия

Gemcitabinе + Cisplatin 

Gemcitabinе 1000 mg/m2          i.v   30 – 60-мин. инфузия 1., 8. ден
Cisplatin 70 mg/m2                   i.v.   2-часова инфузия 1. ден
                или 25 mg/m2              i.v.   2-часова инфузия 1., 8. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Doval DC at al.A phase II study of gemcitabine and cisplatin in chemotherapy-
naive, unresectable gall bladder cancer. Br J Cancer. 2004 Apr 19; 90(8): 1516-20.

Gemcitabinе + инфузионен 5-FU

Gemcitabinе 900 mg/m2            i.v  30-мин. инфузия 1., 8. и 15. ден
5-FU 200 mg/m2 /d      продължит. инфузия 1. – 21. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Knox, JJ. Gemcitabineconcurrent with continuous infusional 5-fluorouracil in 
advanced biliary cancers: a review of the Princess Margaret Hospital experience : 
Annals of oncology : Vol. 15, No. 5 (2004), p. 770-774.

Gemcitabinе + сapecitabine

Gemcitabinе 1000 mg/m2        i.v.   30-мин. инфузия 1., 8. ден
Capecitabinе 650 mg/m2          p.o   b.i.d. 1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Knox, JJ atal. A Phase II Study of Gemcitabine and Capecitabine in Advanced 
Cholangiocarcinoma and Carcinoma of the Gallbladder: Annals of Oncology 
23(2005) pp 2302-2338.

GEMOX

Gemcitabinе 1000 mg/m2       100-минутна инфузия 1. ден
Oxaliplatin 100 mg/m2                2-часова инфузия 2. ден

Повтаря се през 2 седмици.
André T et al. Gemcitabine and oxaliplatin in advanced biliary tract carcinoma: 
a phase II study British Journal of Cancer (2008) 99, 862–867. doi: 10.1038.
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Или
Gemcitabine 1000 mg/m2                    30-минутна инфузия 1., 15. ден
Oxaliplatin 85 mg/m2                2-часова инфузия 1., 15. ден

Повтаря се през 4 седмици – до прогресия на заболяването или 
неприемлива токсичност.
Halim A et al. A phase II study of outpatient biweekly gemcitabine-oxaliplatin in 
advanced billiary tract carcinomas.Jpn. J. Clin. Oncol. 41 (2011): 217-224

EFC

Epirubicin 50 mg/m2          i.v. 1. ден
Cisplatin 60 mg/m2                 i.v. 1. ден
5-FU 200 mg/m2        i.v.   24-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
S Raoet al. Phase III study of 5FU, etoposide and leucovorin (FELV) compared 
to epirubicin, cisplatin and 5FU (ECF) in previously untreated patients with 
advanced biliary cancerBritish Journal of Cancer (2005) 92, 1650-1654.

PEFG

Cisplatin 40 mg/m2           i.v. 1. ден
Epirubicin 40 mg/m2           i.v. 1. ден
5-FU 200 mg/m2 /d     i.v.  продълж. инфузия 1. – 28. ден
Gemcitabine 600 mg/m2               i.v. 1-часова инфузия 1. и 8. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Сereda S et al. the cisplatine, epirubicin, 5-fluorouracil, gemcitabine (PEFG) 
regiment in advanst biliary tract adenocarcinoma .Cancer 116(2010)2208-2214.
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невроендокринни  
тумори

лекарственото лечение на метастазиралите НЕТ се оп-
ределя от прогностичните характеристики на тумо-

ра. Изборът на терапията зависи от степента на туморна 
диференциация (G), пролиферативната активност (Ki 67) 
и степента на разпространение на метастатичния процес 
(туморния обем). 

При радикално оперирани тумори без образни и био-
химични данни за персистенция не се провежда адювантно 
лечение. При високодиференцираните (G1) тумори биоте-
рапията със соматостотинови аналози (ССА) Октреотид – 
Sandostatin LAR, както и с Lanreotide, Lanreotide Autogel 
(нерегистрирани в България) е лечение като монотерапия 
при бавнонарастващи тумори в метастатичен стадий. Со-
матостатиновите аналози с бързо действие и удължено ос-
вобождаване са основни при лечението на карциноидния 
синдром и в случаите на предоперативна подготовка на 
функциониращи НЕТ. В случаите на ранна прогресия (≤ 
6 мес.) химиотерапията е основен метод на избор. Комби-
нираната биологична терапия (Sandostatin LAR) и таргетна 
терапия се предпочита при тумори с по-бавна прогресия. 

Химиотерапията се препоръчва при метастазирали 
НЕТ G2 и НЕТ G3, независимо от локализацията и при Ki 
67 % над 2 % . Не се препоръчва при класическите карцино-
иди G1 поради терапевтичен отговор под 15 %. 
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Таргетните терапии също намират приложение в сис-
темното лечение на НЕТ. Клинична ефективност тук са по-
казали mTOR инхибиторът Everolimus и мултикиназният 
инхибитор Sunitinib 

Подробна информация за епидемиологията, диагнос-
тичните методи, съвременното стадиране и комплексното 
лечение на тези заболявания ще откриете в „Медицинска 
онкология“, 2018. Т. 2. 262 – 269.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на нет

I.биологична терапия

Секретиращи и несекретиращи G1/G2   
метастатични (прогресиращи) 
гастроентеропанкреатични НЕТ

Sandostatin LAR 20 (30) mg           i.m. през 28 дни

Rinke A, Muller HH, Schade-Brittinger C et al. Placebo-controlled, double-blind, 
prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the control of 
tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: a 
report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol 2009; 27: 4656–4663.

 
секретиращи G1/G2 нет

Interferon-α 3 или 5 MIU      s.c. 1., 3., 5. ден

Прилага се 6 последователни седмици. При терапевтичен отговор 
– до прогресия.
Oberg K. Interferon in the management of neuroendocrine GEP-tumors: a 
review. Digestion 2000; 62(Suppl 1): 92–97.
K. Öberg, U. Knigge, D. Kwekkeboom, A. Perren, ; Neuroendocrine gastro-entero-
pancreatic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment 
and follow-up, Annals of Oncology, Volume 23, Issue suppl_7, 1 October 2012, 
Pages vii124–vii130.
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K. Öberg, P. Hellman, P. Ferolla, M. Papotti, ; Neuroendocrine bronchial and 
thymic tumors: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and 
follow-up, Annals of Oncology, Volume 23, Issue suppl_7, 1 October 2012, Pages 
vii120–vii123.

II. химиотерапия

Нискодиференциран (G3) НЕТ
Etoposide + Cisplatin

Etoposide 130 mg/m2           i.v. 1. – 3. ден
Cisplatin 45 mg/m2                     i.v. 2., 3. ден

Повтаря се през 4 седмици (макс. 6 курса). 
Moertel CG et al. Treatment of neuroendocrin carcinomas with combined 
etoposide and cisplatin. Evidence of major therapeutic activity in the anaplastic 
variants of these neoplasms. Cancer 68 (1991): 227-232   

Добре диференциран (G1, G2) авансирал/
метастатичен НЕТ 
FDE

5-FU 500 mg/m2                i.v. 1. – 3. ден 
Dacarbazine 200 mg/m2                i.v. 1. – 3. ден
Еpirubicin 30 mg/m2                  i.v. 1. – 3. ден 

Полтаря се през 3 седмици (макс. 9 курса). 
Bajetta E et al.Efficacy of a chemotherapy combination for the treatment of 
metastatic Neuroendocrine tumours. Ann. Oncol. 13 (2002): 614-621.

Или

5-FU 500 mg/m2                i.v. 1. – 5. ден 
Dacarbazine 250 mg/m2                      i.v. 1. – 5. ден
Еpirubicin 50 mg/m2                       i.v. 1. ден 

Повтаря се през 3 седмици  (макс. 6 курса).
Walter, Thomas et al. Evaluation of the Combination 5-Fluorouracil, Dacarbazine, 
and Epirubicin in Patients With Advanced Well-Differentiated Neuroendocrine 
Tumors. Clinical Colorectal Cancer , Volume 9 , Issue 4 , 248-254.
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Doxorubicin 40 mg/m2             i.v 1. ден 
5-FU 400 mg/m2           i.v.      bolus 1. – 5. ден 

Повтаря се през 5 седмици.
Weijing Sun et. Al. Phase II/III Study of Doxorubicin With Fluorouracil 
Compared With Streptozocin With Fluorouracil or Dacarbazine in the Treatment 
of Advanced Carcinoid Tumors: Eastern Cooperative Oncology Group Study 
E1281. Journal of Clinical Oncology 2005 23: 22, 4897-4904. 

Capecitabine + Temozolamid*
Първа линия при метастатичен НЕТ на панкреаса
Capecitabinе 750 mg/m2        p.o.      b.i.d.    1. – 14. ден
Temozolamidе 200 mg/m2        p.o. 10. – 14. ден

Повтаря се през 28 дни.
Strosberg JR, Fine RL, Choi J et al. First-line chemotherapy with capecitabine 
and temozolomide in patients with metastatic pancreatic endocrine carcinomas. 
Cancer, 2011, 117: 268-275. 

Temozolamid*
Втора линия при НЕТ

Temozolamidе  150 – 200 mg/m2         p.o.  1. – 5. ден

Повтаря се през 28 дни.

* Не се реимбурсира от НЗОК.
Welin S, Sorbye H, Sebjornsen S et al. Clinical effect of temozolomide-based 
chemotherapy in poorly differentiated endocrine carcinoma after progression on 
first-line chemotherapy. Cancer 2011; 117: 4617-4622. 

III. таргетна терапия

Sunitinib

Неоперабилни или метастатични, добре диференцирани 
панкреатични невроендокринни тумори при прогресиране 
на болестта
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Sunitinib 37,5 mg                    p.o. дневно

Без пауза – до прогресия или неприемлива токсичност.
Raymond E, Dahan L, Raoul JL et al. Sunitinib malate for the treatment of 
pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011; 364: 501–513.

Everolimus +/- Sandostatin LAR*

Неоперабилни или метастатични добре или умерено дифе-
ренцирани невроендокринни тумори от панкреатичен про-
изход при възрастни с прогресиращо заболяване. 
Неоперабилни или метастатични добре диференцирани 
(G 1 или G 2) нефункционални невроендокринни тумори 
от гастроинтестинален или белодробен произход при 
възрастни с прогресиращо заболяване.

Everolimus 10 mg                  p.o. дневно 

Без пауза – до прогресия или неприемлива токсичност.
Yao JC, Shah MH, Ito T et al. Everolimus for advanced pancreatic 
neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011; 364: 514–523.

При карциноиден синдром
Everolimus 10 mg             p.o. дневно
Sandostatin LAR 30 mg        i.m. месечно

Без пауза – до прогресия или неприемлива токсичност.

* Реимбурсира се от НЗОК само за НЕТ на панкреаса.

Pavel ME, Hainsworth JD, Baudin E et al. Everolimus plus octreotide long-acting 
repeatable for the treatment of advanced neuroendocrine tumours associated 
with carcinoid syndrome (RADIANT-2): a randomised, placebo-controlled, phase 
3 study. Lancet 2011; 378: 2005-2012.
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колоректален карцином  
и анален карцином

колоректалният карцином (КРК) при мъжете и жените 
се нарежда съответно на второ и трето място по чес-

тота на онкологичните заболявания, като по този начин 
съставлява около 10  % от общата туморна патология в 
световен мащаб. Заболяемостта от рак на дебелото черво 
е по-висока сред мъжкия пол, като съотношението мъже/
жени е 1,4: 1. Тумори с такава локализация всяка година от-
немат живота на повече от 600 000 души (8 % от общата он-
кологична смъртност), което отрежда на КРК четвъртата 
позиция като причина за смърт, свързана с рак. Рискът от 
възникване на заболяването нараства с напредване на въз-
растта, свързан е с редица генетични фактори, с хронични 
възпалителни заболявания на дебелото черво, от значение 
е начинът на хранене, употребата на алкохол и др.

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, скрининга, диагностиката, вкл. генетичните из-
следвания, актуалното стадиране, както и комплексното 
лечение на заболяването ще откриете в „Медицинска онко-
логия“, 2018. Т. 2. 289 – 338.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
колоректален карцином:
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анален карцином

химио-лъчетерапия

5-FU + Mitomycin C + лл

5-FU 1000 mg/m2 /d    i.v.  продълж. инфузия 
1.–4. ден на 1. седмица и 29.–32. ден 

Mitomycin C 10 mg/m2             i.v. 1., 29. ден
ЛЛ 1.8 Gy/d               5 седмици        ОД  45 – 59 Gy

Ajani JA et al.Fluorouracil, mitomycin, and radiotherapy vs fluorouracil, 
cisplatin, and radiotherapy for carcinoma of the anal cancer. A randomize 
controlled trial.JAMA 299 (2008): 1914-1921.

Или 

5-FU + Mitomycin C + лл

5-FU 750 mg/m2 /d      i.v.   продълж. инфузия  
5. ден на 1. седмица   и  29. – 33. ден

Mitomycin C 15 mg/m2            i.v.                 1. ден
ЛЛ 1.8 Gy/d              5 седмици        ОД  45 Gy

Bartelink H et al.Concomitant radiotherapy and chemotherapy is superior to 
radiotherapy alone in the treatment advanced anal cancer: Results of phase III 
randomized trial of the European Organization for Research and Treatment of 
Cancer Radiotherapy and Gastrointestinal Cooperative Groups.J.Clin.Oncol.15 
(1997): 2040-2049.

Mitomycin C + Cisplatin + 5-FU + лл

Mitomycin C 12 mg/m2       i.v.                           1. ден
Cisplatin 60 mg/m2            i.v. 1. и 29 ден
5-FU 1000 mg/m2 /d    i.v.  продълж. инфузия 

1.–4. ден на 1. седмица и 29.–32. ден
ЛЛ 1.8 Gy/d             28 дни            ОД 50.4 Gy

James RD, Glynne-Jones R, Meadows HM et al. Mitomycin or cisplatin 
chemoradiation with or without maintenance chemotherapy for treatment of 
squamous-cell carcinoma of the anus (ACT II): a randomised, phase 3, open-
label, 2 × 2 factorial trial. Lancet Oncol 2013; 14: 516-524.
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Mitomycin C + Cisplatin + лл

Cisplatin 25 mg/m2           i.v. 1., 8., 15., 22. ден
Mitomycin C 10 mg/m2           i.v. 1. ден
ЛЛ 36 Gy 20 фракции

След 2 седмици последвано от

Cisplatin 25 mg/m2             i.v. 43., 50., 57. ден
Mitomycin C 10 mg/m2           i.v. 43. ден
ЛЛ 23.4 Gy 13 фракции
Matzinger O et al. Radiation Oncology and Gastrointestinal Tract Cancer 
Groups.Mitomyc C with continuous fluorouracil or with cisplatin in combination 
with radiotherapy for locally advanced anal cancer (European Oraganization 
for Research and Treatment of Cancer phase II study 22011-4014). J.Cancer 45 
(2009): 2782-2791.

спасителна химиотерапия – FUP

5-FU 1000 mg/m2 /d              i.v.  продълж. инфузия 1. – 5. ден
Cisplatin 100 mg/m2                    i.v. 2. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Faivre C et al. 5-Fluorouracil combination chemotherapy for metastatic 
squamous-cell anal cancer.Bull.Cancer 86 (1999): 861-865.

неоадювантна химиотерапия при карцином на 
ректума

Прилага се при локално авансирал карцином Т3–4 или 
N1–2 и се съчетава с лъчелечение.

5-FU + Ca folinate (Mayo Clinic)

5-FU 425 mg/m2            i.v. 1. – 5. ден, 1. и 5. седмица
Ca folinate 20 mg/m2              i.v. 1. – 5. ден, 1. и 5. седмица

Повтаря се през 28 дни.
Buroker TR et al.Randomized comparison of two shedules of fluorouracil and 
leucovorin in the treatment of advanced colorectal cancer.J.Clin.Oncol.12/1994/-14-20
Twelves C et al.versus 5-fluorouracil/folinic acid as adjuvant therapy for stage III 
colon cancer.Ann.Oncol.23/2012: 1190-1197
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Capecitabine

Capecitabine 1250 mg/m2 /d            p.o.  1. – 14. ден

Повтаря се през 21 дни.
Cassidy J et al. First-line oral capecitabine therapy in metastatic colorectal cancer: 
a favorable safety compared with intravenous 5-fluorouracil/leucovorin .Ann.
Oncol.13/2002/-566-576.

неоадювантна химиотерапия и лъчелечение
5-FU + лл

5-FU 225 mg/m2   i.v.   продълж. инфузия         по време на ЛЛ
ЛЛ 1.8 Gy/d       5 дни в седмицата (28 фракции); ОД 50.4 Gy

Yang YJ, Cao L, Li ZW et al. Fluorouracil-based neoadjuvant chemoradiotherapy 
with or without oxaliplatin for treatment of locally advanced rectal cancer: an 
updated systematic review and meta-analysis. Oncotarget 2016; 7: 45513–45524. 

 
саpecitabine + лл

Саpecitabine 800 mg /m2   p.o.  b.i.d.  5 дни в седмицата по време на ЛЛ
ЛЛ 1.8 Gy/d   5 дни в седмицата (25 фракции);  ОД 45 Gy

Gerard J-P et al.Comparison of two neoadjuvant chemoradiotherapy regimens 
for locally advanced rectal cancer: results of the phase III trial ACCORD 
12/0405-Prodige 2.J.Clin.Oncol.28(2010): 1638-1644.
Allegra CJ, Yothers G, O’Connell MJ et al. Neoadjuvant 5-FU or capecitabine 
plus radiation with or without oxaliplatin in rectal cancer patients: a phase III 
randomized clinical trial. J Natl Cancer Inst 2015; 107: pii: djv248.

5-FU + Oxaliplatin + лл

5-FU 250 mg/m2 /d   i.v.   продълж. инфузия     по време на ЛЛ                                         
1. – 14. ден, 22. – 35. ден

Oxaliplatin 50 mg/m2         i.v.  2-часова инфузия 1., 8., 22., 29. ден
ЛЛ 1.8 Gy/d   5 дни в седмицата (28 фракции); ОД 50.4 Gy

Aschele C et al.Primary tumor response to preoperative chemoradiation with or 
without oxaliplatin in locally aovanced rectal cancer: pathologic results of the 
STAR-01 randomized phase III trial. J. Clin. Oncol. 29(2011): 2773-2780.
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адювантна химиотерапия при карцином на 
дебелото и правото черво

FOLFOX 4 (12 инфузии) 

Oxaliplatin 85 mg/m2      i.v.    2-часова инфузия 1. ден
Ca folinate 200 mg/m2    i.v.    2-часова инфузия 1. и 2. ден
5-FU 400 mg/m2    i.v.    bolus 1. и 2. ден
5-FU 600 mg/m2      i.v.   22-часова инфузия 1. и 2. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Alberts SR et al.Oxaliplatin,fluorouracil and leucovorin for patients with 
unresectable liver-only metastases from colorectal cancer: J. Clin. Oncol. 
23(2005): 9243-9249.
Andre T et al.Oxaliplatin,fluorouracil and leucovorin as adjuvant treatment for 
colon cancer. N. Engl. J. Med 350 (2004): 2343-2351.

FLOX (3 цикъла) 

Ca folinate 500 mg/m2     i.v.   2-часова инфузия
1., 8., 15., 22., 29. и 36. ден

5-FU 500 mg/m2     i.v.   bolus          1., 8., 15., 22., 29. и 36. ден
Oxaliplatin 85 mg/m2       i.v   2-часова инфузия 1., 15., 29. ден

Повтаря се през 8 седмици.
Kuebler JP et al.Oxaliplatin combined with bolus fluorouracil andleucovorin 
as surgical adjuvant chemotherapy for stage II andII colon cancer: results from 
NSABP C-07.J.Cin.Oncol.25/2007/-2198-2204.

Mayo Clinic (6 цикъла)

Ca folinate 20 mg/m2           i.v. 1. – 5. ден
5-FU 425 mg/m2         i.v.    bolus 1. – 5. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Buroker TR et al.Randomized comparison of two schedulesof fluorouracil 
and leucovorin in the treatment of advanced colorectal cancer J.Clin.
Oncol.12/1994/-14-20.

De Gramont  (12 цикъла)
(Вж. стр. 118)
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XеLOX 
Capecitabinе 2000 mg/m2     p.o.   дневно  1. – 14. ден
Oxaliplatin 130 mg/m2       i.v.     bolus 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
*Cassidy J et al.Randomized phase III study of capecitabine plus oxalilatin 
compared with fluuorouracil/folinic acid plus oxaliplatin as firstline therapy for 
metastatic colorectal cancer.J.Clin.Oncol 26/2008/-2006-2012
*Haller DG et al. Capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil 
and folinicacid as adjuvant therapy for stage III colon cancer.J.Clin.
Oncol.29/2011-1465-1471.

химиотерапия при метастазирал колоректален 
карцином

Първа линия, независимо от RAS мутационния статус:

FOLFOX 4 +/- Bevacizumab 
Ca folinat 200 mg/m2         i.v.   2-часова инфузия 1., 2. ден
Oxaliplatin 85 mg/m2                 i.v.   2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400 mg/m2               i.v.   bolus  1., 2. ден
5-FU 600 mg/m2         i.v.   22-часова инфузия 1., 2. ден
Bevacizumab 5 mg/kg              i.v.   90-мин инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Giantonio BJ. et al.Bevacizumab in combination with oxaliplatin,fluorouracil 
and leucovorin/FOLFOX 4/ for previously treated metastatic colorectal 
cancer.J.Clin.Oncol.25/2007: 1539-1544.

FOLFOX 6 +/- Bevacizumab
Ca folinat 400 mg/m2                 i.v.  2-часова инфузия 1. ден 
Oxaliplatin 100 mg/m2                         i.v.   2-часова инфузия              1. ден
5-FU 400 mg/m2                          i.v.  bolus 1. и 2. ден
5-FU 2400 – 3000 mg/m2    i.v.  46-часова нфузия 1. ден
Bevacizumab 5 mg/kg                           i.v.  90-мин инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
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Kato K et al. A multicenter phase -II study of 5-FU,leucovorin and oxaliplatin/
FOLFOX 6/ in patients with pretreated metastatic colorectal cancer. Jpn. J. Clin.
Oncol.41/2011/-63-68
Mnaindrault-Goebel F et al; GERCOR.Oxaliplatin added to the simplified 
bimonthly leucovorin and 5-FU regimen as second -line therapy for metastatic 
colorectal cancer/FOLFOX 6/.Eur.J.Cancer 35/1999/-1338-1342.

mFOLFOX 6 +/- Bevacizumab

Ca folinat 400 mg/m2                 i.v.  2-часова инфузия 1. ден
Oxaliplatin 85 mg/m2                   i.v.  2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400 mg/m2                            i.v.  bolus 1. ден
5-FU 2400 – 3000 mg/m2   i.v.  46-часова инфузия 1. ден
Bevacizumab 5mg/kg                        i.v.  90-мин инфузия 1. ден
Schmol HJ et al.Cediranib with mFOLFOX6 vs bevacizumab with mFOLFOX6 
as first-line treatment for patients with advanced colorectal cancer: a double-
blind,randomized phase III study(HORIZON III).J.Clin.Oncol.30 (2012): 3588-3595.

FOLFOX 7 +/- Bevacizumab

Ca folinat 400 mg/m2            i.v.  2-часова инфузия 1. ден
Oxaliplatin 130 mg/m2            i.v.  2-часова инфузия 1. ден
5-FU 2400 mg/м2            i.v.  46-часова инфузия 1. ден
Bevacizumab 5 mg/kg                  i.v.  30 – 90-мин инфузия 1. ден
Taieb J et al.Intensive systemic chemotherapy combined with surgery for metastatic 
colorectal cancer: results of a phase II study.J.Clin.Oncol.23 (2005): 502-509.

FOLFOXIRI +/- Bevacizumab

Irinotecan 165 mg/m2           i.v.  1-часова инфузия 1. ден
Oxaliplatin 100 mg/m2           i.v.  2-часова инфузия 1. ден
Ca folinat 400 mg/m2           i.v.  2-часова инфузия 1. ден
5-FU 3200 mg/m2          i.v.  48-часова инфузия 1. ден
Bevacizumab 5 mg/kg                 i.v.  30 – 90-мин инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Falcone A et al.Phase III trial of infusional fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin 
and irinotecan (FOLFOXIRI) compared with infusional fluorouracil, leucovorin 
and irinotecan as first line treatment for metastatic colorectal cancer: the Gruppo 
Oncologico Nord Ovest.J.Clin.Oncol.25(2007): 1670-1676.
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FOLFIRI +/- Bevacizumab

Irinotecan 180 mg/m2              i.v.  90-мин. инфузия 1. ден
Ca folinat 200 – 400 mg/m2      i.v.  2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400 mg/m2              i.v.  bolus 1. ден
5-FU 2400 mg/m2            i.v.  46-часова инфузия 1., 2. ден
Bevacizumab 5 mg/kg                     i.v.  30–90-мин. инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Bao HY et al.Phse II study of FOLFIRI regimen in patients with advanced 
colorectal cancer refractory to fluoropyrimidine and oxaliplatin.Cancer 
Chemother. Pharmacol. 67/2011/-147-152.
Douillard JY et al.Irinotecan combined with fluorouracil compared with 
fluorouracil alone as first-line treatment for metastatic colorectal cancer.A 
multicentre rndomised trial.Lancet 355/2000/-1041-1047.

XELOX +/- Bevacizumab

Oxalplatin 130 mg/m2             i.v.  2-часова инфузия 1. ден
Capecitabinе 1000 mg/m2           p.o.  b.i.d. 1., 14. ден
Bevacizumab 7,5 mg/kg               i.v.   90-мин. инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Cassidy J et al.Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin 
compared with 5FU/folinic acid plus oxaliplatin as first-line therapy for 
metastatic colorectal cancer.J.Clin.Oncl.26/2008/-2006-2012.
Haller DG et al. Capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil and folinic 
acid as adjuvant therapy for stage III colon cance.J.Clin.Oncol.29/2011/-1465-1471.

Capecitabine

Capecitabinе 1250 mg/m2          p.o.    b.i.d. 1. – 14. ден
Повтаря се през 3 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Cassidy Jet al.First-line oral capecitabine therapy in metastatic colorectal cancer: 
a favorable safety sompared with intravenous 5-fluorouracil/leucovorin.Ann.
Oncol.13/2002/-566-576.
Kim ST et al.Capecitabine monotherapy as salvage treatment after failure of 
chemotherapy containing oxaliplatin and irinotecan in patients with metastatic 
colorectal cancer.Asia Pac.J.Clin.Oncol.7/2011-82-87.
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De Gramont
Ca folinat 400 mg/m2              i.v.  2-часова инфузия 1., 2. ден
5-FU 400 mg/m2                     i.v.   bolus 1., 2. ден
5-FU 600 mg/m2                     i.v.  22-часова инфузия 1., 2. ден
Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Twelves C et al.versus 5-fluorouracil/folinic acid as adjuvant therapy for stage III 
colon cancer.Ann.Oncol.23/2012: 1190-1197.

Mayo Clinic
Ca folinat 20 mg/m2              i.v.  bolus 1. – 5. ден
5-FU 425 mg/m2            i.v.  bolus 1. – 5. ден
Повтаря се през 4 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.  
Buroker TR et al.Randomized comparison of two shedules of fluorouracil and 
leucovorin in the treatment of advanced colorectal cancer.J.Clin.Oncol.12/1994/-14-20.

Bevacizumab и Capecitabine – поддържаща терапия

Bevacizumab 7,5 mg/kg            i.v.  30 – 90-мин. инфузия 1. ден
Capecitabine 2000 mg/m2      p.o. 1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия.
Simkens LH, van Tinteren H, May A et al.Maintenance treatment with 
capecitabine and bevacizumab in metastatic colorectal cancer (CAIRO3): a 
phase 3 randomised controlled trial of the Dutch Colorectal Cancer Group.Lancet 
2015;385: 1843-1852.

Bevacizumab + 5-FU/LV

Bevacizumab 5 mg/kg                i.v.   30–90-мин инфузия 1. ден
Ca folinate 200 mg/m2           i.v.   2-часова инфузия 1. и 2. ден
5-FU 600 mg/m2                 i.v.   22-часова инфузия 1. и 2. ден

Повторя се през 2 седмици.
Arnold D et al.Maintenance strategy with fluoroupirimidines (FP) plus 
bevacizumab (Bev), Bev alone, or no treatment, following a standart 
combination of FP, oxaliplatin (Ox), and Bev as first –line treatment for patients 
with metastatic colorectal cancer (mCRC): a phase III noninferiority trial (AIO 
KRK 0207).J.Clin.Oncol 2014;32-5s (suppl;abstr 3503).
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Втора линия, независимо от RAS мутационния статус: 

Прилагат се FOLFOX 4, FOLFOX 6, FOLFIRI, CapeOX, CapeIRI 
режими +/- Bevacizumab, като се сменя Oxaliplatin базирания 
режим с Irinotecan базиран режим и обратно.

FOLFIRI + AFLIBERCEPT  
(след I линия Oxaliplatin базиран режим) 
Irinotecan 180 mg/m2          i.v.  90-мин. инфузия 1. ден
Ca folinat 400 mg/m2          i.v.  2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400 mg/m2               i.v.  bolus 1. ден
5-FU 2400 mg/m2              i.v.  46-часова инфузия 1. ден
Aflibercept 4 mg/kg               i.v.  1-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Van Cutsem E, Tabernero J, Lakomy R et al. Addition of aflibercept to 
fluorouracil, leucovorin, and irinotecan improves survival in a phase III 
randomized trial in patients with metastatic colorectal cancer previously treated 
with an oxaliplatin-based regimen. J Clin Oncol 2012; 30: 3499–3506.

FOLFIRI + Ramucirumab (след I линия с Bevacizumab, 
Oxaliplatin или флуоропирамидин) 

Irinotecan 180 mg/m2            i.v. 90-мин. инфузия 1. ден
Ca folinat 400 mg/m2            i.v. 2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400 mg/m2            i.v. bolus 1. ден
5-FU 2400 mg/m2          i.v. 46-часова инфузия 1., 2. ден
Ramucirumab 8 mg/kg                 i.v. 60-мин инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Tabernero, J., et al., Ramucirumab versus placebo in combination with 
second-line FOLFIRI in patients with metastatic colorectal carcinoma that 
progressed during or after first-line therapy with bevacizumab, oxaliplatin, and 
a fluoropyrimidine (RAISE): a randomised, double-blind, multicentre, phase 3 
study. Lancet Oncol, 2015. 16(5): p. 499-508.
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Първа линия – RAS див тип 

ПОЯСНЕНИЕ
Съгласно препоръките на ESMO: 
•	 При левостранен колонкарцином, RAS див тип, за пред-

почитане е приложение на цитостатичен дублет + ан-
ти-EGFR терапия.

•	 При десностранен колонкарцином, RAS див тип, се 
предпочита цитостатичен триплет +Bevacizumab. Ци-
тостатичен дублет + анти-EGFR терапия (при липса на 
мутация в BRAF гена) се препоръчва при гранично ре-
зектабилни болни с цел максимален туморен отговор.

•	 При пациенти с потенциално резектабилни метастази 
се препоръчва периоперативно химиотерапия, съдър-
жаща Oxaliplatin и флуоропиримидини. Периоператив-
на таргетна терапия преди и след чернодробна резек-
ция не се препоръчва.

T Yoshino D Arnold H Taniguchi G, et al.Pan-Asian adapted ESMO consensus 
guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer: a 
JSMO–ESMO initiative endorsed by CSCO, KACO, MOS, SSO and TOS; Annals 
of Oncology, Volume 29, Issue 1, 1 January 2018, Pages 44-70.

FOLFOX 4 + Panitumumab 

Ca folinat 400 mg/m2    i.v.   2-часова инфузия 1., 2. ден
Oxaliplatin 85 mg/m2           i.v.   2-часова инфузия                       1. ден
5-FU 400 mg/m2    i.v.   bolus 1., 2.ден
5-FU 600 mg/m2    i.v.   22-часова инфузия 1., 2. ден
Panitumumab 6 mg/kg         i.v.  1 час     с 0,22 µm филтър        1. ден 

Повтаря се през 2 седмици.
Douillared JY et al.Randomized, phase III trial of patients with infusional 
fluorouracil,leucovorin and oxaliplatin/FOLFOX 4/ versus FOLFOX 4 alone as 
first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorectal 
cancer: the PRIME study.J.Clin.Oncol.28/2010/-4697-4705
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FOLFIRI + Panitumumab

Irinotecan 180mg/m2        i.v.   90-мин. инфузия 1. ден
Ca folinat 400mg/m2        i.v.   2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400mg/m2              i.v.   bolus 1. ден
5-FU 2400 mg/m2         i.v.   46-часова инфузия 1. ден
Panitumumab 6mg/kg             i.v.   2 часа  с 0,22 µm филтър 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Peeters M, Price TJ, Cervantes A et al. Randomized phase III study of 
panitumumab with fluorouracil, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) compared 
with FOLFIRI alone as second-line treatment in patients with metastatic 
colorectal cancer. J Clin Oncol 2010; 28: 4706–4713.

FOLFOX 6 + Panitumumab

Ca folinat 400 mg/m2       i.v.   2-часова инфузия 1. ден
Oxaliplatin 100 mg/m2        i.v.   2-часова инфузия                    1. ден
5-FU 400 mg/m2            i.v.   bolus 1., 2. ден
5-FU 2400–3000 mg/m2   i.v.  46-часова инфузия 1., 2. ден
Panitumumab 6 mg/kg             i.v.  1 час  с 0,22 µm филтър         1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Schwartzberg LS, Rivera F, Karthaus M et al. PEAK: a randomized, multicenter 
phase II study of panitumumab plus modified fluorouracil, leucovorin, and 
oxaliplatin (FOLFOX6) or bevacizumab plus mFOLFOX6 in patients with 
previously untreated, unresectable, wild-type KRAS exon 2 metastatic colorectal 
cancer. J Clin Oncol 2014; 32(21): 2240–2247

FOLFIRI + Cetuximab

Irinotecan 180 mg/m2             i.v.  90-мин. инфузия 1. ден
Ca folinat 400 mg/m2                i.v.  2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400 mg/m2                i.v.  bolus 1. ден
5-FU 2400 mg/m2            i.v.  46-часова инфузия 1., 2. ден
Cetuximab 400 mg/m2              i.v.  2-часова инфузия  

                            натоварваща начална доза 
 

1. ден
Cetuximab 250 mg/m2         i.v.  1-часова инфузия  

                            поддържаща доза 
 

седмично
Повтаря се през 2 седмици.
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Van Cutsem E, Kohne CH, Hitre E et al.Cetuximab and chemotherapy as initial 
treatment for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2009; 360(14): 1408-1417.
Heinemann V, von Weikersthal LF, Decker T et al.FOLFIRI plus cetuximab versus 
FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment for patients with metastatic 
colorectal cancer (FIRE-3): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 
Oncol2014; 15(10):  1065–1075.

FOLFIRI + Cetuximab

Irinotecan 180 mg/m2        i.v.   90-мин инфузия 1. ден
Ca folinat 400 mg/m2        i.v.   2-часова инфузия 1. ден
5-FU 400 mg/m2              i.v.   bolus 1. ден
5-FU 2400 mg/m2          i.v.   46-часова инфузия 1. ден
Cetuximab 500 mg/m2        i.v.   2-часова инфузя 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Josep T et al.Administration of Cetuximab every 2 weeks in the treatment of 
metastatic colorectal cancer: an effective, more convenient alternative to weekly 
administration.The Oncologist (2008); 13: 113-119 

FоLFOX 4 + Cetuximab

Cetuximab 400 mg/m2.       i.v.   2-часова инфузия  
                           натоварваща начална доза

Cetuximab

              или

250 mg/ m2           i.v.   1-часова инфузия  
                           поддържаща доза                   седмично,
500 mg/m2        i.v.   2-часова инфузия  
                           поддържаща доза          през 2 седмици

Ca folinat 400 mg/m2        i.v.   2-часова инфузия 1., 2. ден
Oxaliplatin 85mg/m2           i.v.   2-часова инфузия                    1. ден
5-FU 400 mg/m2        i.v.   2-часова инфузия

600 mg/m2        i.v.   22-часова инфузия 
1., 2. ден
1., 2. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Bokemeyer C et al.Fluorouracilqleucovorin and oxaliplatin with and without 
cetuximab in the first –line treatment of metastatic colorectal cancer.J Clin.
Oncol.27(2009): 663-671.
Josep T et al.Administration of Cetuximab every 2 weeks in the treatment of 
metastatic colorectal cancer: an effective, more convenient alternative to weekly 
administration.The Oncologist (2008); 13: 113-119.
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FоLFOX 6 + Cetuximab

Cetuximab

Cetuximab

             или

400 mg/m2.     i.v.  2-часова инфузия 
                         натоварваща начална доза
250 mg/m2          i.v.  1-часова инфузия,    
                         поддържаща доза                       седмично,
500 mg/m2      i.v.  2-часова инфузия,  
                         поддържаща доза              през 2 седмици

Ca folinat 400 mg/m2      i.v.  2-часова инфузия 1. ден
Oxaliplatin 100 mg/m2          i.v.  2-часова инфузия                        1. ден
5-FU 400 mg/m2          i.v.  bolus 1. ден
5-FU 2400mg/m2        i.v.  46-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Ocvirk J et al.Cetuximab plus FOLFOX6 or FOLFIRI in metastatic colorectal 
cancer: CECOG trial.World J Gastroenterol.16(2010): 3133-3143.
Josep T et al.Administration of Cetuximab every 2 weeks in the treatment of 
metastatic colorectal cancer: an effective, more convenient alternative to weekly 
administration.The Oncologist (2008); 13: 113-119.

Cetuximab + Irinotecan 

Cetuximab 400 mg/м2     i.v.  2-часова инфузия 
                       натоварваща начална доза

 
1. ден

Cetuximab

              или

250 mg/m2    i.v.  1-часова инфузия  
                       поддържаща доза                        седмично, 
500 mg/m2    i.v.  2-часова инфузия 
                       поддържаща доза              през 2 седмици 

Irinotecan 180 mg/m2    i.v.  90-мин. инфузия 1. ден

Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.  
Sobrero AF et al.EPIC: phase III trial of cetuximab plus irinotecan after 
fluoropyrimidine and oxaliplatin failure in patients with metastatic colorectal 
cancer.J.Clin.Oncol.26/2008/: 2311-2319.
Wilke H et al.Cetuximab plus irinotecan in heavily pretreated metastatic colorectal 
cancer progressing on irinotecan: MABEL Study.J.Clin.Oncol.26/2008/: 5335-5343. 
Josep T et al.Administration of Cetuximab every 2 weeks in the treatment of 
metastatic colorectal cancer: an effective, more convenient alternative to weekly 
administration.The Oncologist (2008); 13: 113-119.
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Втора линия RAS-див тип: 
Прилагат се същите режими, ако не са прилагани EGFR ин-
хибитори, както при първа линия терапия.

Трета линия RAS див тип: 
Cetuximab монотерапия

Cetuximab 250 mg/ m2      i.v.   1-часова инфузия  
                                поддържаща доза              седмично

Cetuximab 500 mg/m2     i.v.   2-часова инфузия 
                                поддържаща доза    през 2 седмици

Erbitux SmPC, June 2014.

Подновяване на Cetuximab +/- Irinotecan, дори след прогресия 
на Irinotecan-базиран режим

Panitumumab, ако не са прилагани EGFR инхибитори 

Panitumumab 6 mg/kg     i.v.   60 – 90-мин. инфузия 1. ден
Повтаря се през 2 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Poulin-Costello M, Azoulay L, Van Cutsem E et al.An analysis of the treatment 
effect of panitumumab on overall survival from a phase III, randomized, 
controlled, multicenter trial (20020408) in patients with chemotherapy refractory 
metastatic colorectal cancer.Targ Oncol 2013; 8(2):  127–136.
Van Cutsem E, Peeters M, Siena S et al.Open-label phase III trial of 
panitumumab plus best supportive care compared with best supportive care alone 
in patients with chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer. J Clin 
Oncol 2007; 25: 1658–1664.

Трета и последващи линии, независимо от RAS мута-
ционния статус: 

*Regorafenib 

Regorafenib 160 mg /d                p.o.  1. – 21. ден
Повтаря се през 4 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
*Не се реимбурсира.



125

Yoshino T, Komatsu Y, YamadaY et al.Randomized phase III trial of regorafenib 
in metastatic colorectal cancer: analysis of the CORRECT Japanese and non-
Japanese subpopulations.Invest New Drugs 2015; 33(3):  740–750.
Li J, Qin S, Xu R et al.Regorafenib plus best supportive care versus placebo 
plus best supportive care in Asian patients with previously treated metastatic 
colorectal cancer (CONCUR): a randomised, double-blind, placebo-controlled, 
phase 3 trial. Lancet Oncol 2015; 16(6):  619–629

Trifluridine/tipiracil  
(TAS-102)                        2 х 35 mg/kg          р.о.          1.– 5., 8. – 12. ден 

Повтаря се през 28 дни.
Mayer RJ,Van Cutsem E,Falcone A et al.Randomized trial of TAS-102 for 
refractory metastatic colorectal cancer.N Engl J Med 2015;372: 1909 -1919.

De Gramont + Mitomycin с

Ca folinat 400 mg/m2              i.v.  2-часова инфузия 1., 2. ден
5-FU 400 mg/m2            i.v.  bolus 1., 2. ден
5-FU 600 mg/m2              i.v.  22-часова инфузия 1., 2. ден
Mitomycin C 10 mg/m 2                 i.v.  bolus 1. ден

Повтаря се през 28 дни до прогресия или неприемлива токсич-
ност. 
Aphinives P et al.5-fluorouracil and mitomycin C: effective, low-cost 
chemotherapy for colorectal cancer.J Med Assoc Thai. 2006 89(11) 1885-1889. 

Mayo Clinic + Mitomycin 

Ca folinat 20 mg/m2              i.v.    bolus 1. – 5. ден
5-FU 425 mg/m2            i.v.    bolus 1. – 5. ден
Mitomycin C 8 – 12 mg/m2          i.v.    bolus 1. ден 

Повтаря се през 42 дни до прогресия или неприемлива токсич-
ност. 
Renata F et al. A multinational analysis of mitomycin C in refractory colorectal 
cancer. Eur J Cancer 48 (2012): 820-826.
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Capecitabine 

Capecitabinе 1250 mg/m2         p.o.    b.i.d. 1. – 14. ден

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност. 
Kim ST et al.Capecitabine monotherapy as salvage treatment after failure of 
chemotherapy containing oxaliplatin and irinotecan in patients with metastatic 
colorectal cancer.Asia Pac.J.Clin.Oncol.7/2011-82-87.
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рак на  
простатата

по данни на Националния раков регистър за 2013 г., в 
България простатният карцином е на второ място след 

рака на белия дроб при мъжете и представлява 17  % от 
всички злокачествени заболявания при тях. Простатният 
карцином е петата най-честа причина за смърт при мъжете 
в света (WHO 2016). 

За последните 30 години в България честотата е нарас-
нала от 9/100 000 за 1981 г. на 21,73 /100 000 за 2013 г. През 
2013 г. се наблюдава рязък скок на заболяемостта, наблюда-
ван през предходните две години, най-вероятно дължащ се 
на подобрена диагностика. 

Подробна информация за рисковите фактори, патомор-
фологичната характеристика, съвременното стадиране, 
клиничната картина, диагностичните процедури и ком-
плексното лечение на заболяването ще откриете в „Меди-
цинска онкология“, 2018. Т.2. 346 – 364.
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
Простатния карцином:

лечение на метастатичен кастрация –
чувствителен простатен карцином

антиандрогени

Ciproterone acetate1 

                                                       или 
300 mg                       i.m.                през 14 дни, 
2 – 6 tabl. х 50 mg    p.o.                         дневно

Flutamide2 3 х 250 mg                 p.o.                          дневно
Bicalutamide3  
                                                       или

150 mg                      p.o.      при монотерапия  
50 mg                         p.o.                          дневно

Abiraterone acetate4 

                         с Prednisolon 
1000 mg                     p.o.                          дневно  
5 mg                           p.o.                          дневно

1Jacobi GH, et al. „Treatment of advanced prostatic cancer with parenteral 
cyproterone acetate: a phase III randomised trial“. Br J Urol. 1980; 52 (3): 208-15.
2Goldspiel BR, Kohler DR. Flutamide: an antiandrogen for advanced prostate 
cancer. DICP 1990 Jun;24(6): 616-623.
3Kolvenbag GJ, et al. Bicalutamide (Casodex) in the treatment of prostate cancer: 
history of clinical development. Prostate 1998; 34(1): 61-72.
4Fizazi K., et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive 
Prostate Cancer. N Engl J Med 2017; 377: 352-360.

LH-RH аналози

Goserelin1 10,80 mg               s.c. на 3 месеца
Leuprorelin2 

                                                        или
22,50 mg               s.c.
45,00 mg               s.c.

на 3 месеца
на 6 месеца

Buserelin3 9,45 mg                 s.c. на 3 месеца
Triptorelin4 22,50 mg               s.c. на 6 месеца
Histrelin5 50,00 mg               s.c. на 12 месеца
1Goldspiel BR, Kohler DR. Goserelin acetate implant: a depot luteinizing 
hormone-releasing hormone analog for advanced prostate cancer. DICP. 1991 
Jul-Aug; 25(7-8): 796-804. Review.
2Growford ED et al. A controlled trial of Leuprolide with and withouth flutamide 
in prostate cancer. N Engl J Med 1989; 321: 419-424.
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3Waxman JH, Hendry WF, Whitfield HN, Oliver RTD. A long-term follow-
up of patients with advanced prostatic cancer treated with buserelin. EORTC 
Genitourinary Group Monograph 2, Part A: Therapeutic Principles in Metastatic 
Prostatic Cancer, 1985; 271-277. 
4Heyns CF, Simonin MP, Grosgurin P, et al. for the South African Triptorelin 
Study Group, authors. Comparative efficacy of triptorelin pamoate and leuprolide 
acetate in men with advanced prostate cancer. BJU Int. 2003; 92 : 226-231.
5Shore N, Cookson MS, Gittelman MC: Long-term efficacy and tolerability of 
once-yearly histrelin acetate subcutaneous implant in patients with advanced 
prostate cancer. BJU Int. 2012 Jan;109(2): 226-32. 

Docetaxel (Прилага се едновременно с АДТ при пациенти с 
голям туморен обем) 

Docetaxel 75 mg/m2             i.v.  1. ден 

Повтаря се през 3 седмици (6 – 8 курса).
Sweeney CJ1, Chen YH, Carducci M, et al. Chemohormonal Therapy in 
Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. N Engl J Med. 2015 Aug 
20;373(8): 737-46.

Abiraterone acetate (Прилага се едновременно с АДТ при 
пациенти с висок риск) 

Abiraterone acetate  
                      с Prednisolon

1000 mg           p.o.                           дневно  
5 mg                   p.o.                           дневно

Fizazi K., et al. Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive 
Prostate Cancer. N Engl J Med 2017; 377: 352-360
James, et al., Abiraterone for Prostate Cancer Not Previously Treated with 
Hormone Therapy. N Engl J Med. 2017 Jul 27;377(4): 338-351.

лечение на метастатичен кастрация – 
резистентен простатен карцином

Docetaxel + Prednisolone 

Docetaxel 75 mg/m2          i.v.  1. ден
Prednisolone 2 × 5 mg            p.o. 1. – 21. ден 

Повтаря се през 3 седмици (6 – 8 курса).
Tannock IF, et al. TAX 327 Investigators. Docetaxel plus prednisone or 
mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med 2004; 
(351): 1502-1512.
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Mitoxantrone + Prednisolone

Mitoxantrone 12 mg/m2         i.v.  1. ден 
Prednisolone 2 × 5 mg           p.o.   дневно  1. – 21. ден 

Повтаря се през 3 седмици 6 – 8 курса.
Tannock IF, et al. Chemotherapy with mitoxantrone plus prednisone or prednisone 
alone for symptomatic hormone-resistant prostate cancer: a Canadian randomized 
trial with palliative end points. J Clin Oncol 1996 Jun;14(6): 1756-64.

Vinorelbinе + Prednisolone

Vinorelbinе 30 mg/m2         i.v.  1. ден
Prednisolone 2 × 5 mg           p.o.   дневно  1. – 15. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Silva E, et al. Phase II study of intravous vinorelbine plus hormonotherapy in 
hormone refractory prostate cancer. J Clin Oncol 2006;24(185 pt 1): abstract 14601.

Cisplatin + Etoposide (при наличие на дребноклетъчна или 
невроендокринна компонента)

Cisplatin 75 mg/m2         i.v. 1. ден 
Etoposide 100 mg/m2       i.v. 1. – 3. ден

Повтаря се през 3 седмици.
David M. Albala, Leonard G. Gomella, Allen F. Morey. Oxford American 
Handbook of Urology, 2010, p.241.

Cabazitaxel + Prednisolone

Cabazitaxel 25 mg/m2         i.v. 1. ден
Prednisolone 2 × 5 mg           p.o.   дневно  1. – 21. ден

Повтаря се през 3 седмици (до 10 цикъла).
De Bono JS, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic 
castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a 
randomised open-label trial. Lancet. 2010; 376(9747): 1147-1154.

Abiraterone acetate 

Abiraterone acetate              1000 mg                  p.o.                          дневно  
               с Prednisolon    2 x 5 mg                         p.o.                          дневно



131

Ryan C., Smith M., Fizazi K., Saad F., Mulders P., Sternberg C., et al. 
(2015) Abiraterone acetate plus prednisone versus placebo plus prednisone in 
chemotherapy-naive men with metastatic castration-resistant prostate cancer 
(COU-AA-302): final overall survival analysis of a randomised, double-blind, 
placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol 16: 152-160.
Fizazi K, Scher HI, Molina A, et al. Abiraterone acetate for treatment of 
metastatic castrationresistant prostate cancer: final overall survival analysis of the 
COU-AA-301 randomised, doubleblind, placebo-controlled phase 3 study. Lancet 
Oncol. 2012;13(10): 983 –992.

Enzalutamide

Enzalutamide 160 mg              p.o. дневно
Beer TM, Armstrong AJ, Rathkopf DE, et al. Enzalutamide in metastatic prostate 
cancer before chemotherapy. N Engl J Med 371: 424-433, 2014. 

*Sipuleucel-T

Sipuleucel-T min: 40 х 106 клетки         i.v.  60-мин. инфузия   1. ден 

Повтаря се през 2 седмици (до 3 инфузии).
*Не се реимбурсира.
Kantoff PW, et al. Sipuleucel-T immunotherapy for castration-resistant prostate 
cancer. N Engl J Med. 2010 Jul 29; 363(5): 411-22.

*Radium 223 dichloride

Radium 223 dichloride 55 kBq/kg  (1,35 mCi/kg)    i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици (до 6 курса).
*Не се реимбурсира.
Parker C, et al. Overall survival benefit of radium-223 chloride (Alpharadin) 
in the treatment of patients with symptomatic bone metastases in castration-
resistant prostate cancer (CRPC): a phase III randomized trial (ALSYMPCA). 
Eur J Cancer. 2011; 47 (suppl 2).

Zoledronic acid 

Zoledronic acid 4 mg                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици. Придружава се от прием на калций ≥ 
500 mg или ≥ 1 g и витамин D3 ≥ 400 IU/d.
Saad F. Eastham J. Zoledronic Acid improves clinical outcomes when administred 
onset of bone pain in patients with prostate cancer. Urology 76(2010): 1175-1181 
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Denosumab

Denosmab 120 mg              s.c. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Придружава се от прием на калций ≥ 1 g и витамин D3 ≥ 400 IU/d.
Fizazi K et al. Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone 
metastases in men with castration-resistant prostate cancer: a randomized 
double-blind study. Lancet 377(2011): 813-822.
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Злокачествени тумори  
на тестисите

Злокачествените тумори на тестисите са едва 1 % от зло-
качествените заболявания при мъжете, но те са най-чес-

тото новообразувание, засягащо възрастовата група между 
15 и 35 години и са една от най-разпространените причини 
за смърт от злокачествени заболявания в тази възраст. Ха-
рактеризират се с висока лъче- и химиочувствителност. Ус-
тановени са редица генетични аномалии, които са рисков 
фактор за развитие на заболяването. 

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, патоморфологичните варианти, диагностиката, 
стадирането и комплексното лечение ще намерите в „Ме-
дицинска онкология“. Т. 2. 365 – 375.

лечение

семиномни тумори

лечение на семиномните тумори на тестисите в 
стадий І (ІA, ІB и Іs) 

Около 80  % от семиномните тумори са в І стадий с 
преживяемост > 99 %, независимо от избраната стратегия 
(лечение или наблюдение). Активното адювантно лечение 
трябва да се избягва и да се заменя с активно наблюдение. 
Към петата година след аблацията на тумора рискът от ре-
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цидиви е съответно 12 %, 16 % и 32 % при болни, при които 
липсват рискови фактори, налице е един от тях, или са на-
лице и двата (тумор > 4 cm и инвазия на рете тестис). Само 
в случаите, когато е невъзможно ефективно наблюдение, 
се прилага или Carboplatin 1 курс (АUC 7) или адювантна 
радиотерапия (20 Gy). За предпочитане е провеждане на 
химиотерапия.

лечение на семиномните тумори на тестисите в 
стадии ІІа, ІІв

По-голямата част от пациентите с поддиафрагмална 
парааортална и/или тазова аденопатия < 5 сm се лекуват 
само с радиотерапия (30 – 36 Gy). Алтернатива на лече-
нието е системна химиотерапия (РЕВ х 3, срещу РЕ х 4) в 
случаите, когато има противопоказания за провеждане на 
радиотерапия. Комбинираната химиотерапия е свързана с 
по-висока токсичност, но с по-малък риск от възникване 
на вторични тумори.

лечение на семиномните тумори на тестисите в 
стадии ІІс, ІІІ

В стадий ІІС ретроперитонеалните лимфни възли са с 
максимален транзверзален диаметър над 5 сm. В случаи-
те с добра прогноза на заболяването пациентите провеж-
дат стандартна химиотерапия (3 курса РЕВ). При болни с 
противопоказания за лечение с Bleomycin – 4 курса РЕ. Ако 
след химиотерапията остатъчната туморна маса е 3 сm или 
по-малка и СТ на коремни органи е нормална, пациентите 
остават на активно наблюдение. При приблизително 25 % 
от случаите остатъчната туморна маса след химиотерапия-
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та е по-голяма от 3 сm. В тези случаи са възможни следните 
3 подхода: 

1. Оперативно отстраняване на остатъчните маси.
2. Радиотерапия.
3. Наблюдение.
Пациентите в стадий ІІІ – със семином на тестис или се-

мином (екстрагонаден), провеждат стандартните химиоте-
рапевтични режими, както при пациентите с несеминомни 
тумори в рисков статус. Деведесет процента от пациентите 
с авансирали семиномни тумори се лекуват успешно с ком-
бинирана химиотерапия, съдържаща Cisplаtin.

несеминомни тумори

лечение на несеминомните тумори на тестисите 
в стадий І 

 Прогнозата на болните в І стадий е отлична, незави-
симо от избрания метод-наблюдение или активно лечение. 
Изборът трябва да се направи индивидуално, в зависимост 
от острата и късна токсичност, предпочитанията на болния 
и необходимостта от запазване на фертилността. Препо-
ръчва се съхраняване на сперма в тъканна банка преди да 
се премине към активно лечение.

Ретроперитонеалната лимфонодуларна дисекция 
(RPLND) в І стадий (нисък и висок риск) се прилага изклю-
чително рядко, само когато наблюдението или адювантната 
химиотерапия се отказват от пациента по лични причини. 
Този вид оперативна интервенция се провежда от опитен 
хирург. Чрез RPLND намалява рискът от рецидиви, но ос-
тава риск от поява на белодробни метастази.
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Пациенти в І-ви клиничен стадий на несеминомен тес-
тикуларен тумор без лимфна и съдова инвазия, нормални 
серумни маркери, нормалнa СТ на коремни органи и гръ-
ден кош, могат да останат на активно наблюдение. Ако про-
веждането на активно наблюдение е невъзможно, се прила-
гат два курса РЕВ.

Според ESMO – 2016 г., определящи степента на риск, са 
лимфната и съдовата инвазия и при І стадий – висок риск 
изходът е еднакъв с наблюдение или 2 курса РЕВ – 98  % 
преживяемост.

лечение на несеминомните тумори на тестисите 
във ІІа, ІІв стадии

Лечението на пациентите във ІІА стадий се определя от 
нивото на туморните маркери. Когато туморните маркери 
са повишени, пациентите провеждат химиотерапия. Кога-
то туморните маркери са негативни, е възможно провежда-
не на RPLND или наблюдение на всеки 6 седмици.

Лечението на пациентите във ІІВ стадий също се опре-
деля в зависимост от нивото на туморните маркери. 

При негативни серумни маркери и лимфни метаста-
зи по хода на лимфния дренаж, пациентите подлежат или 
на RPLND с адювантна химиотерапия 2 курса РЕВ, или 
системна химиотерапия: РЕ – 4 курса или РЕВ – 3 цикъ-
ла, след което се обсъжда необходимостта от RPLND. При 
мултиплени лимфни метастази се провежда системна хи-
миотерапия. При повишени туморни маркери се провежда 
химиотерапия, както при пациенти с добра прогноза на за-
боляването – 4 цикъла РЕ или 3 цикъла РЕВ с последваща 
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RPLND, ако се установяват СТ данни за остатъчна лимфа-
денопатия. 

химиотерапия при авансирало заболяване 
Пациентите със стадии ІІС и ІІІ подлежат на системна 

химиотерапия. Пациентите в напреднал стадий на заболя-
ването се категоризират като пациенти с добра, средно до-
бра и лоша прогноза (прогностична класификация от 1997 
г. на International Germ Cell Cancer Collaborative Group).

Пациентите в стадий ІІС могат да бъдат категоризира-
ни с добра, средно добра и лоша прогноза в зависимост от 
нивото на туморните маркери. Провежда се стандартната 
химиотерапия (3 курса РЕВ или 4 курса РЕ), ако след хи-
миотерапията има остатъчна туморна маса, се препоръчва 
RPLND. Ако туморните маркери след химиотерапията се 
нормализират и при СТ не се установяват остатъчни фор-
мации, пациентите могат да останат на наблюдение. 

Пациенти с добра прогноза (ІІІа стадий 
несеминомни тумори)

Пациентите с добра прогноза на заболяването подлежат 
на стандартните химиотерапевтични режими – 3 цикъла 
РЕВ или 4 цикъла РЕ, с което се постига добър лечебен ре-
зултат в 90 % от случаите. Ако пациентите имат остатъч-
ни формации след проведената химиотерапия, с нормални 
стойности на туморни маркери, подлежат на оперативно 
отстраняване на туморните маси.

Хистологичното изследване на остатъчните туморни 
маси може да покаже в приблизително 45 % некроза и фи-
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броза, в приблизително 45 % – доброкачествен тератом и 
в 10 – 15 % – персистиране на карцинома. В тези случаи се 
прилагат 2 консолидиращи курса химиотерапия с комби-
нация VIP.

Пациенти със средно добра (ІІІв стадий)  
и лоша (ІІІс стадий) прогноза

Пациентите със средно добра прогноза на заболява-
нето отговарят на стандартните схеми на химиотерапия 
в приблизително 80 % от случаите, а тези с лоша прогно-
за  – в приблизително 60  %. Пациентите в тези стадии на 
заболяването подлежат на 4 курса химиотерапия (РЕВ) или 
4 курса PEI = VIP. След провеждането на курсовете хими-
отерапия, ако рентгенографски се докаже пълна клинична 
ремисия с нормални стойности на туморни маркери, паци-
ентите остават на динамично наблюдение.

В случаите на остатъчна формация при възможност се 
обсъжда оперативното ѝ отстраняване, като се започва с 
RPLND, след което се резецират остатъчните лезии в белия 
дроб.

В случаите на повишаване на туморните маркери след 
лечение или при прогресия на заболяването, при пациен-
тите се провежда „salvage“ химиотерапия (TIP, CE, TI-CE, 
VeIP, VIP) или включване в клинични проучвания. 

Радиотерапия при несеминомни тумори на тестисите се 
прилага при показания за мозъчни и костни метастази.
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
злокачествените тумори на тестисите

BEP (PEB)

Bleomycin
            или

15 mg            i.v.
30 mg            i.v.   bolus

1. – 3. ден 
1./2., 8. и 15. ден

Etoposide 100 mg/m2    i.v.   60-мин. инфузия
120 mg/m2    i.v.

1. – 5. ден
1. – 3. ден

Cisplatin 20 mg/m2      i.v.   30-мин. инфузия   
40 mg/m2      i.v.

1. – 5. ден
1. – 3. ден

Пауза между курсовете 21 дни (2 – 4 курса).
Bamias A et al. Report of the long-term efficacy of two cycles adjuvant BEP in 
patients with stage I testicular nonseminomatous germ-cell tumors. Urol. Oncol. 
29 (2011); 189-193. 

EP 

Etoposide 100 mg/m2    i.v.   60-мин. инфузия 1. – 5. ден
Cisplatin 20 mg/m2      i.v.   30-мин. инфузия 1. – 5. ден

През 21 дни (до 4 курса).
Grimison PS et al. Comparison of two standart chemotherapy regimens for 
good-prognosis germ cell tumors: updated analysis of a randomized trial. J. Natl. 
Cancer Inst.102 (2010); 1253-1262.

VeIP

Vinblastine  0,11 mg/kg   i.v. 1. и 2. ден
Ifosfamide,  
протектиран с Mesna

 
1200 mg/m2  i.v. 60-мин. инфузия

 
1. – 5. ден

Cisplatin 20 mg/m2      i.v. 1. – 5. ден

Пауза между курсовете 21 дни (4 курса).
Nakamura T, Miki T. Recent strategy for the management of advanced testicular 
cancer. Int. J. Urol. 17 (2010); 148-157.
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VIP (реІ)

Etoposide 75 mg/m2     i.v. 60-мин. инфузия 1. – 5. ден
Ifosfamid, 
протектиран с Mesna 

 
1200 mg/m2  i.v. 60-мин. инфузия

 
1. – 5. ден

Cisplatin 20 mg/m2     i.v. 30-мин. инфузия 1. – 5. ден

Пауза между курсовете 21 дни (4 курса).
Hinton S, Catalan PJ, Einhorn LH, et al. Cisplatin, etposide and either bleomycin 
or ifosfamide in the treatment of disseminated germ-cell tumors. Cancer. 97 
(2003); 1869-1875.

TIP

Paclitaxel 250 mg/m2      i.v. 24-час. инфузия 1. ден
Ifosfamid,  
протектиран с Mesna 

 
1500 mg/m2 i.v. 60-мин. инфузия

 
2. – 5. ден

Cisplatin 25 mg/m2     i.v. 30-мин. инфузия  2. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици (3 – 4 курса) при липса на токсичност.
Olbenburg G et al. Late relapse of germ cell tumors. World J. Urol. 27 (2009); 493 -500.

CE

Carboplatin 700 mg/m2 1. ден
Etoposide 750 mg/m2 1. – 3. ден

Провеждат се през 3 седмици (5 цикъла) в специализирани лечеб-
ни заведения за високодозова химиотерапия.
Einhorn et al. High dose chemotherapy and stem cell rescue for metastatic germ-
cell tumors. N.Engl.J.Med 357 (2007): 340-348.

TI-CE 

Paclitaxel 200 mg/m2 1. ден
Ifosfamide 2,0 g 2. – 4. ден

1 – 2 цикъла на 2 седмици, 
последван от:
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Carboplatin AUC 7 – 8      i.v.    1-часова инфузия 1. – 3. ден 
Etoposide 400 mg/m2              4-часова инфузия 1. – 3. ден

Feldman DR, et al. TI-CE high dose chemotherapy for patients with previously 
trated germ cell tumors: results and prognosticfactor analysis. J Clin Oncol 
28(2010); 85-90.
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Бъбречноклетъчен  
карцином

Бъбречноклетъчният карцином (БКК) е рядко срещан 
тумор, с честота между 3 – 5 % от злокачествените но-

вообразувания у възрастни, включващ и уротелиалния 
карцином. Той е на седмо място по честота у мъжете и на 
десето място по честота от всички злокачествени тумори 
при жените. Най-засегнатата възраст е 55 – 75 години. При 
поставяне на диагнозата около 20 – 30 % от болните са в 
метастазирал стадий. 

Бъбречноклетъчният карцином се среща с около 50 % 
по-често при мъже, отколкото при жени. Възниква обик-
новено между шестото и осмото десетилетие, като средната 
възраст е 64 години. Диагностицира се и в доста по-млада 
възраст.

Възможностите на съвременната таргетна терапия про-
мениха съществено лечебните резултати при това заболя-
ване.

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, диагностичните процедури, клиничната изява, 
рисковите групи, стадирането и лекарственото лечение 
на БКК ще откриете в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2.  
376 – 385.
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алгоритъм за системна терапия на 
метастазирал бкк в зависимост от рисковата 
група и предшестващата терапия

светлоклитъчен бъбречен карцином
Първа линия 
терапия 

Нисък и междинен риск Висок риск

Стандарт Sunitinib, Bevacizumab 
+ IFN

Pazopanib

Tensirolimus

Опция Високи дизи IL2, 
Sorafenib, Bevacizumab  

+ ниски дози IFN

Sunitinib, Sorefenib, 
Pazopanib

Втора линия 
терапия

След цитокини След TKI

Стандарт Axitinib, Sorafenib, 
Pazopanib

Nivolumab, Cabozantinib

Опция Sunitinib Axitinib, Everolimus

Трета линия 
терапия
Стандарт След TKI: 

Nivolumab ,Cabozantinib
След TKI, Nivolumab: 

Cabozantinib

Опция Everolimus Axitinib, Everolimus
Стандарт След TKI, mTOR: 

Sorafenib, Nivolumab, 
Cabozantinib

След TKI, Cabozantinib: 
Nivolumab

Опция Други TKI Everolimus, Axitinib,

несветлоклитъчен карцином на бъбрека
Стандарт Sunitinib
Опция Tensirolimus, Sorafenib, Pazopanib, Everolimus
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на болни с бкк

Sunitinib

Sunitinib 50 mg p.o. дневно

Лечението се провежда в продължение на 4 седмици, последвано 
от 2 седмици почивка до прогресия или токсичност.
Cell D et al. Quality of life in patients with metastatic renal cell carcinoma 
treated with sunitinib or interferon alfa: results from a phase III randomized 
trial. J.Clin.Oncol.26(2008): 3763-3769.

Sunitinib 50 mg p.o. дневно

Лечението се провежда в продължение на 2 седмици , последвано 
от 1 седмицa почивка до прогресия или токсичност.
S. Bracarda, et al. Sunitinib administered on 2/1 schedule in patients with 
metastatic renal cell carcinoma: Manuscript the RAINBOW analysis Annals of 
Oncology 26: 2107-2113, 2015.

Bevacizumab + Interferon

Bevacizumab 10 mg/kg i.v. през 2 седмици 
Interferon alpha 9 MIU s.c.  3 х седмично 

Лечението продължава до прогресия или токсичност.
Escudier B et all; AVOREN Trial investigators.Bevacizumab plus interferon alfa-
2a for treatment of metastatic renal cell carcinoma: a randomized , doble- blind 
phase III trial. Lancet 370(2007): 2103-2111.

Sorafenib

Sorafenib 400 mg 2 x 200 mg дневно

Лечението продължава до прогресия или токсичност.
Escudier B et al. Randomized phase II trial of frst–line treatment with sorafenib 
versus interferon alfa-2a in patient withmetastatic renal cell carcinoma.J.Clin 
Oncol 27(2009): 1280-1289.
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Temsirolimus

Temsirolimus 25 mg i.v.   30-мин. инфузия седмично

Лечението продължава до прогресия или токсичност. Провежда 
се профилактика с H1блокер 30мин. преди всяка инфузия (риск 
от алергични реакции).
Hudes G et all; Global ARCC Trial.Temsirolimus, interferon alfa, or both for 
advanced renal-cell carcinoma. N.Engl.Med 356(2007): 2971-2281.

Everolimus

Everolimus 10 mg p.o дневно

Лечението продължава до прогресия или токсичност.
Mozter RJ et all; RECORD-1 Study Group.Phase 3 trial of everolimus in 
advanced renal cell carcinoma: a doublete-blind, randomized, placebo- controlled 
phase III trial.Lanced 372 (2008): 449-456.

Pazopanib

Pazopanib 800 mg p.o. дневно

Приема се 1 час преди или 2 след хранене.
Hutson TEet al.Efficacy and safety of pazopanib with metastatic renal cell 
carcinoma, J. Clin. Oncol 28(2010): 475-480.

Axitinib

Axitinib 5 mg p.o. b.i.d.     

Лечението продължава до прогресия или токсичност.
<www.medbroadcast.com/drug/getdrug/inlyta>

*Cabozantinib

Cabozantinib 60 mg p.o дневно

Лечението продължава до прогресия или токсичност.
* Не се реимбурсира.
Funded by Exelixis; METEOR ClinicalTrials.gov number, NCT01865747.
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*Nivolumab

Nivolumab 3 mg/kg i.v. през 2 седмици 

Лечението продължава до прогресия или токсичност.
* Не се реимбурсира.
Funded by Bristol-Myers Squibb; CheckMate 025 ClinicalTrials.gov number, 
NCT01668784.
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адренокортикален карцином, 
феохромоцитом

Туморите на надбъбречната жлеза могат да бъдат до-
брокачествени и злокачествени, функциониращи (със 

свръхпродукция на хормони) и нефункциониращи, пър-
вични и метастатични. 

адренокортикален карцином
Адренокортикалният карцином обикновено се диагно-

стицира късно, в стадий на метастазиране. Туморът е ре-
зистентен на химио- и лъчелечение. Mitotan е цитостатик, 
показал добра ефективност в клинични проучвания (час-
тични ремисии в 20 % до 30 % от случаите), и повлияване на 
симптоми при хормонпродуциращите тумори.

Подробна информация за епидемиологията, диагнос-
тичните процедури, съвременното стадиране и терапев-
тичните възможности ше откриете в „Медицинска онколо-
гия“, 2018. Т. 2. 386 – 389.

Прилагани медикаменти и комбинации от тях: 

Mitotan  6 – 10 g на ден в три дневни дози  р.о., при регулярно 
просле дяване на плазменото ниво на препарата

Eriksson B., Oberg K., Curstedt T, et al. Treatment of hormone-producing 
adrenocortical cancer with o/p DDD and streptozoocin. Cancer 1997; 59: 1398-
1403.
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SZ-M 

Streptozotocin 500 mg/m2    bolus 1. – 5. ден на всеки 21 дни
Mitotan 1000 – 4000 mg дневно
Eriksson B., Oberg K., Curstedt T, et al. Treatment of hormone-producing 
adrenocortical cancer with o/p DDD and streptozoocin. Cancer 1997;59: 1398-1403.

EDP-M 

Doxorubicin 20 mg/m2          i.v.      1-часова инфузия 1. и 8. ден
Cisplatin 40 mg/m2          i.v.      1-часова инфузия 2. и 9. ден
Etoposide 100 mg/m2        i.v.      1-часова инфузия 5. – 7. ден
Mitotan до 4000 mg       р.о.    като се следи за поносимост

Повтаря се през 28 дни (макс. 6 курса).
Berruti A., Terzolo M., Paccotti P, et al. Favorable response of metastatic 
adrenocortical carcinoma to etoposide. Adriamycin and cisplatin (EAP) 
chemotherapy. Tumori 1992;78: 345-348.

Очакват се резултати от клинични проучвания с имунотерапия – 
Avelumab, Pembrolizumab.

феохромоцитом
CVD 

Cyclophosphamidе 750 mg/m2                i.v. 1. ден
Vincristin 1,4 mg/m2             i.v. 1. ден
Dacarbazine 600 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 – 4 седмици.
Huang H et al. Treatment of malignant pheochromocytoma/paraganglioma with 
cyclophosphamide, vincristine, and dacarbazine. Recommendation From a 22-
Year Follow-up of 18 Patients.
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рак на пикочния мехур

Това е заболяване предимно при възрастни мъже – меж-
ду 60 и 80-годишна възраст, средна възраст 73 години. 

Налице са особености в географското разпределение на за-
боляването – по-често се среща в страните от Средиземно-
морския регион, както и в някои райони на САЩ, където 
шистозомиазата е по-разпространена. Среща се по-често у 
бели индивиди, отколкото у черни или азиатци. В Европей-
ския съюз заболяемостта е 19,5/100 000 годишно, смърт-
ността – 7,9/100 000 годишно, като 75 % от болните са над 
65-годишна възраст.

Подробна информация  за епидемиологията, рисковите 
фактори, патоморфологичните варианти, диагностиката, 
стадирането и възможностите за лечение на заболяването 
ще откриете в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 390 – 402.

адювантна терапия при неинвазивен рак на 
пикочния мехур1

•	 Пациенти с нисък риск (първичен, солитарен ту-
мор, ТаG1, < 3 см, без CIS): еднократна незабавна 
инстилация на интравезикална химиотерапия с 
Mitomycin C – 40 mg след ТУРП.

•	 Пациенти с междинен риск (между нисък и висок 
риск): при пациенти с предходна ниска честота на 
рецидиви – еднократна незабавна инстилация на 
интравезикална химиотерапия с Mitomycin  C  – 
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40 mg след ТУРП. При всички пациенти или 
едногодишна пълна доза лечение с BCG – 11,25 mg 
(шест седмични инстилации плюс триседмични 
инстилации на трети, шести и дванадесети месец), 
или инстилация на химиотерапия с Mitomycin C – 
40 mg или Epirubicin – 50 mg (няма оптимална 
схема) до една година.

•	 Пациенти с висок риск (Т1, G3, CIS, множествен-
ни рецидивиращи и > 3 см ТаG1G2 тумори): пълна 
доза интравезикална BCG – 11,25 mg инстилация 
от една до три години (шест седмични инстилации 
плюс триседмични инстилации на трети, шести и 
през шест месеца до три години) или радикална 
цистектомия.

1.European Association of Urology Guidelines 2017 

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на рак на 
Пикочния мехур

лечение на локално авансирало и метастазирало 
заболяване

химиотерапия

Gemcitabine + Cisplatin

Gemcitabine 1000 mg/m2                 i.v. 1., 8. и 15. ден
Cisplatin 70 mg/m2                        i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Von der Maase H, et al. Long-term survival results of a randomized trial 
comparing gemcitabine plus cisplatin, with methotrexate, vinblastine, doxorubicin, 
plus cisplstin in patients with bladder cancer. J Clin Oncol 2005; 23: 4602-4608.
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Или 

Gemcitabine# 2500 mg/m2                      i.v. 1. ден
Cisplatin 35 или 70# mg/m2    i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
#с G-CSF подкрепа. 
Morales-Barrera R, et al. Cisplatin and gemcitabine administered every two 
weeks in patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma and 
impaired renal function. Eur J Cancer 2012; 48: 1816-1821.

MVAC

Methotrexate 30 mg/m2                    i.v. 1., 15. и 22. ден
Vinblastine 3 mg/m2                       i.v. 1. или 2., 15. и 22. ден
Doxorubicin 30 mg/m2                    i.v. 1. или 2. ден
Cisplatin 70 mg/m2                   i.v. 1. или 2. ден

Повтаря се през 4 – 5 седмици (със или без G-CSF подкрепа).
Sternberg CN, et al. EORTC Genito-Urinary Cancer Group. Seven years update 
of an EORTC phase III trial of high-dose intensity M-VAC chemotherapy and 
G-CSF versus classic M-VAC in advanced urothelial tract tumours. Eur J Cancer 
2006; 42: 50-54.

Или 

ускорен MVAC

Methotrexate 30 mg/m2                     i.v. 1. или 2. ден
Vinblastine 3 mg/m2                         i.v. 1. или 2. ден
Doxorubicin 30 mg/m2                     i.v. 1. или 2. ден
Cisplatin 70 mg/m2                     i.v. 1. или 2. ден

Повтаря се през 2 седмици (с G-CSF подкрепа).
Edeline J, et al. Accelerated MVAC chemotherapy in patients with advanced 
bladder cancer previously treated with a platinum-gemcitabine regimen. Eur J 
Cancer 2012; 48: 1141-1146.
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CMV

Cisplatin 70 – 100 mg/m2             i.v. 2. ден
Vinblastine 4 mg/m2                                   i.v. 1. и 8. ден
Methotrexate 30 mg/m2                               i.v. 1. и 8. ден
Folinic аcid 15 mg     -     p.o. или i.v.     q.i.d.         2. и 9. 

ден  
(24 часа след Methotrexate)

Повтаря се през 3 седмици.
Mead G, et al. A randomized trial comparing methotrexate and vinblastine (MV) 
with cisplatin, methotrexate and vinblastine (CMV) in advanced transitional 
cell carcinoma: results and a report on prognostic factors in a medical research 
council study. Br J Cancer 1998; 78: 1067-1075. 

M-CAVI

Methotrexate 30 mg/m2                               i.v. 1., 15. и 22. ден
Carboplatin AUC 4,5                    i.v. 1. ден
Vinblastine 3 mg/m2                                 i.v. 1., 15. и 22. ден

Повтаря се през 4 седмици.
De Santis M, et al. Randomized phase II/III trial assessing gemcitabine/
carboplatin and methotrexate/carboplatin/vinblastine in patients with advanced 
urothelial cancer who are unfit for cisplatin-based chemotherapy: EORTC study 
30986 J Clin Oncol 2012; 30: 191-199.

Paclitaxel + Cisplatin

Paclitaxel 175 mg/m2                         i.v. 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2                             i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Dreicer R, et al. Phase II study of cisplatin and paclitaxel in advanced carcinoma 
of the urothelium: an Eastern Cooperative Oncology Group Study. J Clin Oncol 
2000; 18: 1058-1061.
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Paclitaxel + Cisplatin + Gemcitabine (PCG)

Paclitaxel 80 mg/m2                 i.v. 1. и 8. ден
Gemcitabine 1000 mg/m2     i.v. 1. и 8. ден
Cisplatin 70 mg/m2            i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (максимален брой 6 курса).
Bellmunt J, et al. Randomized phase III study comparing paclitaxel/cisplatin/
gemcitabine and gemcitabine/cisplatin in patients with locally advanced or 
metastatic urothelial cancer without prior systemic therapy: EORTC Intergroup 
Study 30987. J Clin Oncol 2012; 30: 1107-1113.

Gemcitabine + Carboplatin

Gemcitabine 1000 – 1250 mg/m2   i.v. 1. и 8. ден
Carboplatin AUC 4,5 или 5,0       i.v. 1. или 2. ден

Повтаря се през 3 седмици (максимален брой 6 курса).
De Santis M, et al. Randomized phase II/III trial assessing gemcitabine/
carboplatin and methotrexate/carboplatin/vinblastine in patients with advanced 
urothelial cancer who are unfit for cisplatin-based chemotherapy: EORTC study 
30986 J Clin Oncol 2012; 30: 191-199.

Gemcitabine + Carboplatin + Docetaxel (GCD)

Gemcitabine 1000 mg/m2                      i.v. 1. и 8. ден
Carboplatin AUC 5                                                    i.v. 1. ден
Docetaxel 70 mg/m2                                           i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Tsuruta H, et al. Combination therapy consisting of gemcitabine, carboplatin, 
and docetaxel as an active treatment for advanced urothelial carcinoma. Int J 
Clin Oncol 2011; 16: 533-538.

Gemcitabine + Paclitaxel

Gemcitabine 1000 mg/m2                                 i.v. 1. и 8. (15.) ден
Paclitaxel 175 или 180 или 200 mg/m2      i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 или 4 седмици (максимален брой 6 курса).
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Ikeda M, et al. Combination of gemcitabine and paclitaxel is a favourable option 
for patients with advanced or metastatic urothelial carcinoma previously treated 
with cisplatin-based chemotherapy. Jpn J Clin Oncol 2011;41: 1214-1220

Или

Gemcitabine 2500 mg/m2               i.v. 1. ден
Paclitaxel 150 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици. 
Calabro F, et al. Gemcitabine and paclitaxel every 2 weeks in patients with 
previously untreated urothelial carcinoma. Cancer 2009; 115: 2652-2659.

ITP

Paclitaxel 200 mg/m2                            i.v. 1. ден
Cisplatin 70 mg/m2                                 i.v. 1. ден
Ifosfamide 1500 mg/m2 /d           i.v.                        1. – 3. ден                

                               с Uromitexan уропротекция

Повтаря се през 3-4 седмици (с G-CSF подкрепа) (максимален 
брой 6 курса).
Bajorin DF, et al. Ifosfamide, paclitaxel, and cisplatin for patients with advanced 
transitional cell carcinoma of the urothelial tract: final report of a phase II trial 
evaluating two dosing schedules. Cancer 2000; 88: 1671-1678. 

Vinflunine*

Vinflunine 320 mg/m2                            i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
*Не е регистриран, не се реимбурсира.
Bellmunt J, et al. Phase III trial of vinflunine plus best supportive care compared 
with best supportive care alone after a platinum-containing regimen in patients 
with advanced transitional cell carcinoma of the urethelial tract. J Clin Oncol 
2009; 27: 4454-4461.
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таргетна терапия

Pembrolizumab – втора линия

Pembrolizumab 2 mg/kg                  i.v. 1. и 22. ден
Bellmunt J, R. de Wit, D. J. Vaughn, et al. Pembrolizumab as Second-Line 
Therapy for Advanced Urothelial Carcinoma. N Engl J Med 2017; 376: 1015-1026.

Pembrolizumab 200 mg                   i.v.                  тотална доза
Решение на ЕМА от 02.08.2018 г.

Atezolizumab* – първа и втора линия

Atezolizumab 1200 mg                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Atezolizumab като монотерапия е показан за лечение на възраст-
ни пациенти с локално авансирал или метастазирал уротелиален 
карцином (УК) след предшестваща, съдържаща платина химиоте-
рапия или на пациенти, които се считат неподходящи за лечение 
с Cisplatin.
*Реимбурсира се само втора линия
Powels T, et al. Atezolizumab versus chemotherapy in patients with platinum-
treated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (IMvigor211): 
a multicentre, open-label, phase 3 randomised controlled trial. Thе Lancet 
2018;391: 748-757 
Balar, et al. Atezolizumab as first-line treatment in cisplatin-ineligible patients 
with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma: a single-arm, 
multicentre, phase 2 trial. Lancet. 2017 Jan 7;389(10064): 67-76. 

Durvalumab*

Durvalumab 10 mg/kg               i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици.
Powels T, et al. Efficacy and Safety of Durvalumab in Locally Advanced or 
Metastatic Urothelial Carcinoma Updated Results from a Phase 1/2 Open-label 
Study. JAMA Oncol. 2017;3(9): e172411. doi: 10.1001/jamaoncol.2017.2411
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Nivolumab*

Nivolumab 3 mg/kg                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 2 седмици
*Не се реимбурсират.
Sharma P, Retz M, Siefker-Radtke A, et al: Nivolumab in metastatic urothelial 
carcinoma after platinum therapy (CheckMate 275): A multicentre, single-arm, 
phase 2 trial. Lancet Oncol 18: 312 - 322, 2017.



157

карцином  
на маточната шийка

ракът на маточната шийка е на четвърто място по чес-
тота при жените и представлява 7,2  % от всички зло-

качествени заболявания при тях. Заболяемостта и смърт-
ността от рак на маточната шийка се увеличават с 2,6 % и с 
1,7 % средногодишно, съответно. Заболяемостта нараства с 
напредване на възрастта след 25 години и достига своя пик 
при 50 – 54-годишните жени.

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, патоморфологията, диагностиката, съвременно 
то стадиране и лечението на рака на маточната шийка ще 
откриете в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 404 – 414.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на карцином 
на маточната шийка.

Първа линия – монотерапия

Cisplatin 

Cisplatin  50 – 75 mg/m2                        i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Moore DH et al.Phase III study of cisplatin with or without paclitaxel in stage 
IVB,recurrent or persistent squamous carcinoma of the cervix: a Gynecologic 
Oncology Group study.J.Clin.Oncol.22(2004): 3113-3119.
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Carboplatin 

Carboplatin AUC 5 – 6            i.v.   1-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 21 или 28 дни – до прогресия или неприемлива 
токсичност. 
Weiss GR, Green S, Hannigan EV, et al. A phase 2 trial of carboplatin 
for recurrent or metastatic squamous carcinoma of the uterine cervix: a 
Southwestern Oncology Group study. Gynecol Oncol. 1990;39: 332–336.

Paclitaxel монотерапия 

Paclitaxel 250 mg/m2   i.v.  3-часова инфузия    след стандартна 
подготовка с Dexamethasone, Н1 и Н2 блокер

Повтаря се през 21 или 28 дни – до прогресия или токсичност. 
Kudelka AP, Winn R, Edwards CL, et al. An update of a phase 2 study of 
paclitaxel in advanced or recurrent squamous cell cancer of the cervix. 
Anticancer Drugs. 1997;8: 657-661.

Cisplatin + Topotecan

Cisplatin 50 mg/m2                                      i.v. 1. ден
Topotecan 0,75 mg/m2/d               i.v. 1. –3. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Long HJ 3rd et al. Gynecologic Oncology Group study.Randomized phase III 
trial of cisplatin with or without topotecan in carcinoma of the uterine cervix: a 
Gynecologic Oncology Group study.J.Clin.Oncol. 23 (2005): 4626-4633.

Първа линия – комбинирана терапия

Cisplatin + Paclitaxel

Paclitaxel 135 mg/m2      i.v.   24-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2        i.v. 2. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Rose PG et al.Paclitaxel and cisplatin as first-line therapy in recurrent or 
advanced squamous carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group 
study.J.Clin.Oncol.15(1999): 2676-2680.
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Carboplatin + рaclitaxel 

Paclitaxel 175 mg/m2            i.v.     3-часова инфузия 1. ден
Сarboplatin  AUC 5                   i.v.     1-часова инфузия 1. ден

Провежда се след стандартна подготовка.
Повтаря се през 3 седмици (6 – 9 цикъла или до прогресия, или 
неприемлива токсичност).
Rose PG et al.Paclitaxel and cisplatin as first-line therapy in recurrent or 
advanced squamous carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group 
study.J.Clin.Oncol.15(1999): 2676-2680.

Cisplatin + Paclitaxel + Bevacizumab 

Cisplatin 50 mg/m2                           i.v. 1. ден
Paclitaxel 135 – 175 mg/m2              i.v. 1. ден
Bevacizumab 15 mg/kg                           i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (6 – 8 цикъла или до прогресия, или 
токсичност).
Tewari KS1, Sill MW, Long HJ 3rd, et al. Improved survival with bevacizumab in 
advanced cervical cancer. N Engl J Med. 2014;370(8): 734-43.

Topotecan + Paclitaxel + Bevacizumab

Paclitaxel 175 mg/m2                        i.v. 1. ден
Bevacizumab 15 mg/kg                           i.v. 1. ден
Topotecan 0,75 mg/m2 /d                     i.v. 1. – 3. ден

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия, или токсичност.
Tewari KS1, Sill MW, Long HJ 3rd, et al. Improved survival with bevacizumab in 
advanced cervical cancer. N Engl J Med. 2014;370(8): 734-43.

Cisplatin + Ifosfamide

Cisplatin 50 mg/m2              i.v. 1. ден
Ifosfamide 5000 mg/m2     i.v.   24-часова инфузия 1. ден

Mesna – уропротекция.
Повтаря се през 3 седмици.
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BlossJD et al. Randomized trial of cisplatin and ifosfamide with or without 
bleomycinin squamous carcinoma of the cervix.: a Gynecologic Oncology Group 
study.J.Clin.Oncol. 20(2002) 1832-1837.

Cisplatin + Vinorelbine

Cisplatin 75 mg/m2             i.v. 1. ден
Vinorelbine 30 mg/m2                      i.v. 1. – 8. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Morris M et al.Phase II study of cisplatin and vinorelbine in squamous 
carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group study. J.Clin.Oncol.22 
(2004)3340-3344.

дребноклетъчен карцином на маточната шийка

Cisplatin 25 mg/m2                      i.v. 1. – 5. ден
Etoposide 40 mg/m2                      i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 2 седмици (4 курса), след това – преценка за лъ-
четерапия.
Лечението се провежда както при дребноклетъчен белодробен 
карцином.

комбинирана химиолъчетерапия 

Cisplatin 40 mg/m2             i.v. 1. ден (6 седмици)

(тотална доза 70 mg седмично)
Rose PG, Bundy BN, Watkins EB, et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and 
chemotherapy for locally advanced cervical cancer. N Engl J Med. 1999;340: 1144-1153

Cisplatin + 5-FU

Cisplatin  75 mg/m2  i.v.  4-часова инфузия 1. и 5. ден от ЛЛ, 
последванa от 
5-FU   1000 mg/m2 продължителна 24-часова инфузия 1. – 4. ден. 
Начало на химиотерапия не по-малко от 16 часа след ЛЛ

Повтаря се през 3 седмици (3 – 4 цикъла).
Rose PG, Bundy BN, Watkins EB, et al. Concurrent cisplatin-based radiotherapy and 
chemotherapy for locally advanced cervical cancer. N Engl J Med. 1999; 340: 1144-1153.
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втора линия химиотерапия 
При пациенти, прогресирали след терапия от първа ли-

ния, са оценени различни цитостатични агенти, включи-
телно Vinorelbine, Topotecan, Gemcitabine, Nab-рaclitaxel, а 
така също и антиангиогенно лечение с Bevacizumab. Въпре-
ки това, нивата на отговор са ниски и продължителността 
на отговорите е кратка. Следователно, не може да се даде 
препоръка за най-ефективно лечение като втора линия.

Docetaxel 

Docetaxel 100 mg/m2      i.v.     1-часова инфузия ден 1.

Повтаря се през 3 седмици.
Garcia AA, Blessing JA, Vaccarello L, et al. Phase II clinical trial of docetaxel in 
refractory squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group 
Study. Am J Clin Oncol. 2007;30: 428–431

Gemcitabine 

Gemcitabine  800 mg/m2      i.v.    30-мин. инфузия 1., 8. и 15. ден

Повтаря се през 28 дни – до прогресия или неприемлива токсич-
ност.
Schilder RJ, Blessing J, Cohn DE. Evaluation of gemcitabine in previously treated 
patients with non-squamous cell carcinoma of the cervix: a phase II study of the 
Gynecologic Oncology Group. Gynecol Oncol. 2005;96: 103–107.

Topotecan

Topotecan 1,5 mg/m2           i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Bookman MA, Blessing JA, Hanjani P et al. Topotecan in squamous cell 
carcinoma of the cervix: a phase II study of the Gynecologic Oncology Group. 
Gynecol Oncol 2000; 77: 446–449.
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карцином  
на ендометриума

в развитите страни ракът на матката е най-често 
срещаното гинекологично злокачествено заболяване. 

Ежегодно в Европейския съюз се регистрират около 100 
000 нови случая с ендометриален карцином. Повече от 
90 % от случаите с рак на ендометриума се диагностици-
рат при жени над 50-годишна възраст, със средна възраст 
при диагностициране 63 години. Около 4 % от жените с рак 
на ендометриума са по-млади от 40 години и много от тях 
все още желаят да запазят своята фертилност. По-голямата 
част от случаите с ендометриален рак се диагностицират 
рано (80% в стадий I), с 5-годишна преживяемост над 95 %.

Основен лечебен метод е хирургичният – лапарохисте-
ректомия с двустранна аднексектомия. Лъчелечението има 
водеща роля като адювантен метод в терапевтичното пове-
дение при рака на маточното тяло. Стадият на заболяването 
определя обема на лъчелечението и използваната техника.

Комбинацията Carboplatin и Paclitaxel се приема като 
стандарт за адювантна терапия на заболяване в стадий 
III. Публикуваните резултати от клинично проучване 
PORTEC-3 доказват, че добавянето на адювантна химио-
терапия към назначено лъчелечение при ендометроиден 
тип карцином подобрява статистически значимо свобод-
ната от прогресия и общата 5-годишна преживяемост при 
този стадий.
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При неоперабилен локално авансирал карцином и при 
метастазирало заболяване водеща роля има системното ле-
карствено лечение.

Подробна информация за епидемиологията, рисковите 
фактори, диагностиката, съвременното стадиране и лече-
нието съобразно рисковите групи ще откриете в „Меди-
цинска онкология“, 2018. Т. 2. 415 – 427.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
ендометриален рак

*хормонално лечение за напреднал 
ендометриален рак – ендометроиден тип

•	 Мegestrol acetate 160 mg p.o. дневно.
•	 Medroxyprogesterone 500 mg p.o. дневно, 3 пъти сед-

мично. 

*Не се реимбурсира от НЗОК
Garrett A, Quinn MA, Hormonal therapies and gynaecological cancers. Best 
Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008; 22(2): 407-21.
Thigpen JT, Brady MF, Alvarez RD, et al: Oral medroxyprogesterone acetate in 
the treatment of advanced or  recurrent endometrial carcinoma: A dose-response 
study by the Gynecologic Oncology Group. J Clin Oncol 17: 1736-1744, 1999.

химиотерапия при напреднал ендометриален рак

Doxorubicin + Cisplatin

Doxorubicin 60 mg/ m2                  i.v.  1. ден
Cisplatin 50 – 60 mg/m2                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
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Fleming GF, Filiaci VL, Bentley RC et al.: Phase III randomized trial of doxorubicin 
+ cisplatin versus doxorubicin + 24-h paclitaxel + filgrastim in endometrial 
carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Ann Oncol 15 (8): 1173-8, 2004. 
Thigpen JT, Brady MF, Homesley HD, et al.: Phase III trial of doxorubicin with 
or without cisplatin in advanced endometrial carcinoma: a Gynecologic Oncology 
Group study. J Clin Oncol 22 (19): 3902 - 8, 2004.
Aapro MS, van Wijk FH, Bolis G, et al. Doxorubicin versus doxorubicin and cisplatin 
in endometrial carcinoma: definitive results of a randomized study (55872) by the 
EORTC Gynaecological Cancer Group. Ann Oncol. 2003;12: 44-448.

Doxorubicin + Cisplatin+ Paclitaxel

Doxorubicin 45 mg/m2          i.v. 1. ден
Cisplatin 50 mg/m2          i.v.  1-часова инфузия 1. ден
Paclitaxel 160 mg/m2        i.v.  3-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 7 цикъла) с G-CSF поддръжка.
Fleming GF, Brunetto VL, Cella D, et al.: Phase III trial of doxorubicin plus cisplatin 
with or without paclitaxel plus filgrastim in advanced endometrial carcinoma: a 
Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 22 (11): 2159-66, 2004. 

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 175 mg/m2      i.v.  3-часова инфузия 1. ден
Carboplatin AUC 5 – 7       i.v.  30-минутна инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 6 курса).
De Boer SM, Powell ME, Mileshkin L, et al. Adjuvant chemoradiotherapy versus 
radiotherapy alone for women with high-risk endometrial cancer (PORTEC-3): 
final results of an international, open-label, multicentre, randomised, phase 3 
trial [published online February 12, 2018]. Lancet Oncol. doi: 1 0.1016/S1470-
2045(18)30079-2.

Sorbe B, Andersson H, Boman K, et al. Treatment of primary advanced and 
recurrent endometrial carcinoma with a combination of carboplatin and 
paclitaxel-long-term follow-up. Int J Gynecol Cancer. 2008;18(4): 803-808.
Nomura H, Aoki D, Takahashi F, et al.: Randomized phase II study comparing 
docetaxel plus cisplatin, docetaxel plus carboplatin, and paclitaxel plus carboplatin 
in patients with advanced or recurrent endometrial carcinoma: a Japanese 
Gynecologic Oncology Group study (JGOG2041). Ann Oncol 22 (3): 630-42, 2011.
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Paclitaxel + Carboplatin + Epirubicin

Paclitaxel 
последвано от

150 mg/m2             i.v.  30-мин. инфузия                  1.  ден, 

Epirubicin 50 mg/m2           i.v.  30-мин. инфузия 1. ден
Carboplatin AUC 5                i.v.  30-мин. инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 6 цикъла) с G-CSF поддръжка.
Papadimitriou CA et al-Paclitaxel, epirubicin, and carboplatin in advanced or 
recurrent endometrial carcinoma: A Hellenic Co-operative Oncology Group 
(HeCOG) study-Ginecol Oncol.110(2008)87-92.

Paclitaxel + Carboplatin + Topotecan

Paclitaxel 
последвано от

150 mg/m2         i.v.  1. ден,  

Topotecan 0,75 mg/m2 /d   i.v.   30-мин. инфузия 1.–3. ден
Carboplatin AUC 5                i.v.   30-мин. инфузия  1. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 6 цикъла) с G-CSF поддръжка.
Papadimitriou CA et al- Paclitaxel, topotecan, and carboplatin in metastatic 
endometrial cancinoma: A Hellenic Co-operative Oncology Group (HeCOG) 
study,Ginecol Oncol.111(2008) 27-34.

Paclitaxel + Doxorubicin

Doxorubicin 50 mg/m2           i.v. 1. ден
Paclitaxel 150 mg/m2          i.v.   24-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 7 цикъла) с G-CSF поддръжка
Fleming GF, Filiaci VL, Bentley RC, et al.: Phase III randomized trial of doxorubicin 
+ cisplatin versus doxorubicin + 24-h paclitaxel + filgrastim in endometrial 
carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. Ann Oncol 15 (8): 1173-8, 2004. 

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 175 mg/m2         i.v. 1. ден
Carboplatin AUC 6                i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 – 6 цикъла).
Sorbe B, Andersson H, Boman K, et al. Treatment of primary advanced and 
recurrent endometrial carcinoma with a combination of carboplatin and 
paclitaxel-long-term follow-up. Int J Gynecol Cancer. 2008;18(4): 803-808.
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Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 60 mg/m2       i.v.   1-часова инфузия седмично
Carboplatin AUC 2, 7        i.v.   1-часова инфузия седмично
Mаксимум 18 цикъла.
Vandenput I, Vergote I, Neven P. et al. Weekly paclitaxel-carboplatin regimen 
in patients with primary advanced or recurrent endometrial carcinoma. Int J 
Gynecol Cancer. 2012 May;22(4): 617-22.

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 80 mg/m2                  i.v. 1., 8., 15. ден
Carboplatin AUC 5                       i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици (макс. 3 цикъла).
Ito K et al-A feasibility study of carboplatin and weekly paclitaxel combination 
chemotherapy in endometrial cancer: a Kansai Clinical Oncology Group study 
(KCOG0015 trial).Gynecol Oncol 2011; 120(2): 193-7.

лекарствени комбинации, прилагани при 
карциносаркоми 
Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 175 mg/m2                 i.v. 1. ден
Carboplatin AUC 6                       i.v. 1. ден
Повтаря се през 3 седмици (4 – 6 цикъла).
Sorbe B, Andersson H, Boman K, et al. Treatment of primary advanced and 
recurrent endometrial carcinoma with a combination of carboplatin and 
paclitaxel-long-term follow-up. Int J Gynecol Cancer. 2008; 18(4): 803-808.

Paclitaxel + Ifosfamid

Paclitaxel 135 mg/m2               i.v.   3-часова нфузия 1. ден
Ifosfamide 1,6 g/m2 /d               i.v.                                           1. – 3. ден 

(редуциранa до 1,2 g/m2, ако пациентът е получил 
предварително лъчетерапия) 

Повтаря се през 3 седмици (до 8 цикъла).
Homesley HO, Filiaci V, Markman M, et al. Phase III trial of ifosfamide with or 
without paclitaxel in advanced uterine carcinosarcoma: a Gynecologic Oncology 
Group Study. J Clin Oncol. 2007: 25: 526-531.
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Cisplatin + Ifosfamide 

Cisplatin   20 mg/m2/d   i.v.   
+  Ifosfamide 1,5 g/m2/d   i.v.  1-часова инфузия    1. – 4. ден

Mesna 120 mg/m2      i.v.     bolus       15-мин. инфузия                1. ден
Mesna 1,5 g/m2 /d              продължителна инфузия      1. – 4. ден

Повтаря се през 3 седмици (3 цикъла).
Wolfson AH, Brady MF, Rocereto TF, et al. A gynecologic oncology group 
randomized trial of whole abdominal irradiation (WAI) vs cisplatin-ifosfamide-
mesna (CIM) in optimally debulked stage I-IV carcinosarcoma (CS) of the 
uterus. J Clin Oncol. 2006; 24(18S): 5001.

Cisplatin

Cisplatin 50 mg/m2                     i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Thigpen JT, Blessing JA, Lagasse LD. Phase II trial of cisplatin as second-line 
chemotherapy in patients with advanced or recurrent endometrial carcinoma: a 
Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol. 1989; 33: 68-70.

Carboplatin

Carboplatin 400 mg/m2                              i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Van Wijk FH, Lhomme C, Bolis G, et al. Phase II study of carboplatin in patients 
with advanced or recurrent endometrial carcinoma: a trial of the EORTC 
Gynaecological Cancer Group. Eur J Cancer. 2003; 39: 78.

Doxorubicin

Doxorubicin 60 mg/m2                        i.v.  1. ден

Повтаря се през 3 – 4 седмици.
Aapro MS, van Wijk FH, Bolis G, et al. Doxorubicin versus doxorubicin and 
cisplatin in endometrial carcinoma: definitive results of a randomized study 
(55872) by the EORTC Gynaecological Cancer Group. Ann Oncol. 2003; 12: 
441-448.
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Paclitaxel

Paclitaxel 110 – 200 mg/m2            i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Lincoln S, Blessing JA, Lee RB, Rocereto TF. Activity of paclitaxel as second-line 
chemotherapy in endometrial carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study. 
Gynecol Oncol. 2003; 88: 277.

Topotecan

Topotecan 1,2 – 1,5 mg/m2 /d        i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Wadler S, Levy DE, Lincoln ST, et al. Topotecan is an active agent in the first-line 
treatment of metastatic or recurrent endometrial carcinoma: Eastern Cooperative 
Oncology Group Study E3E93. J Clin Oncol. 2003;21: 2110-2114.

Docetaxel

Прилага се при противопоказания за лечение с Paclitaxel

Docetaxel 36 mg/m2       i.v.   1-часова инфузия 1., 8., и 15. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Garcia AA, Blessing JA, Nolte S, Mannel RS. A phase II evaluation of weekly 
docetaxel in the treatment of recurrent or persistent endometrial carcinoma: a 
study by the Gynecologic Oncology Group. Gynecol Oncol. 2008;111: 22-26.

Ifosfamide

Ifosfamide  2 g/m2 /d   i.v.    + Мesna  2 g   i.v.                        1. – 3. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Homesley HO, Filiaci V, Markman M, et al. Phase III trial of ifosfamide with or 
without paclitaxel in advanced uterine carcinosarcoma: a Gynecologic Oncology 
Group Study. J Clin Oncol. 2007: 25: 526 – 531.
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саркоми  
на маточното тяло

маточните саркоми обхващат по-малко от 1 % от зло-
качествените гинекологични заболявания и от 2 % до 

5 % от всички злокачествени заболявания на матката.
Лечението при локализирано заболяване е оперативно. 

Лъчелечението не е стандарт – провежда се само при опре-
делени показания. Локално авансиралите, неоперабилни, 
както и метастазиралите тумори подлежат на системно ле-
карствено лечение – хормонална терапия при определени 
хистологични типове и цитостатично лечение. Цитоста-
тичното лечение не се различава съществено от това при 
останалите мекотъканни саркоми. Като втора и последва-
щи линии се използва таргетна терапия – Pazopanib.

Подробна информация за епидемиологията, патомор-
фологичните особености, рисковите фактори, съвремен-
ното стадиране и лечението ще откриете в „Медицинска 
онкология“, 2018. Т. 2. 428 – 432.
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях

Leiomyosarcoma

Gemcitabine + Docetaxel

Gemcitabine            900 mg/m2      i.v.     90-мин. инфузия    1. и 8. ден 
Docetaxel                 100 mg/m2           i.v.     60-мин. инфузия            8. ден
         G-CSF             150 μ/m2          s.c.                                       9. – 15. ден  
или  Pegfilgrastim   6 mg                s.c.                                  9. или 10. ден

Повтаря се през 3 седмици – до прогресия или неприемлива 
токсичност.
Пациенти, получили предварително лъчетерапия за таза, получа-
ват дози Gemcitabine 675 mg/m2 i.v. и Docetaxel 75 mg/m2 i.v.
Bay J.O. et al. Group Sarcoma Francaise. Docetaxel and Gemcitabinе 
combination in 133 advanced soft tissue sarcomas: a retrospective analysis. Int J 
Cancer 119(2006);706-711.

Doxorubicin + Ifosfamide

Doxorubicin 50 mg/m2           15-мин. инфузия 1. ден
Ifosfamide 5 g/m2         i.v.   24-часова инфузи
                 с Mesna 6 g/m2               i.v.   36-часова инфузия 

Повтаря се през 3 седмици.
Sutton G, Blessing JA, Malfetano JH. Ifosfamide and doxorubicin in the 
treatment of advanced leiomyosarcomas of the uterus: a Gynecologic Oncology 
Group study. Gynecol Oncol. 1996;62: 226-229.

Doxorubicin+ Dacarbazine

Doxorubicin 60 mg/m2           i.v. 1. ден
Dacarbazine 750 mg/m2         i.v.  96-часова инфузия 1. до 4. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Zalupski M, Metch B, Balcerzak S, et al. Phase III comparison of doxorubicin and 
dacarbazine given by bolus versus infusion in patients with soft-tissue sarcomas: a 
Southwest Oncology Group study. J Natl Cancer Inst. 1991 Jul 3;83(13): 926–932.



171

Gemcitabine+ Dacarbazine

Gemcitabine 1800 mg/m2           10 mg/m2/min  1. ден 
Dacarbazine 500 mg/m2                       i.v.    20-мин. инфузия

Повтаря се през 2 седмици до общо 12 цикъла.
Garcia-Del-Muro X, Lopez-Pousa A, Maurel J, et al. Randomized phase II study 
comparing gemcitabine plus dacarbazine versus dacarbazine alone in patients 
with previously treated soft tissue sarcoma: a Spanish Group for Research on 
Sarcomas study. J Clin Oncol. 2011;29: 2528-2533.

Vinorelbine + Gemcitabine

Vinorelbine 25 mg/m2        i.v.   10-мин. инфузия  1. и 8. ден 
Gemcitabine 800 mg/m2      i.v.   90-мин. инфузия

Повтаря се през 3 седмици.
DiLeo P, Morgan J, Zahrieh D, et al. Gemcitabine and vinorelbine combination 
chemotherapy for patients with advanced soft tissue sarcomas. Cancer. 
2007;109(9): 1863-1869.

монохимиотерапия

Ifosfamide

Ifosfamide             2 g/m2/d    i.v.   +  Mesna 2 g    i.v              1. – 3. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Homesley HO, Filiaci V, Markman M, et al. Phase III trial of ifosfamide with or 
without paclitaxel in advanced uterine carcinosarcoma: a Gynecologic Oncology 
Group Study. J Clin Oncol. 2007: 25: 526-531.

Dacarbazine

Dacarbazine 1200 mg/m2      i.v.  20-мин. инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици (макс. 8 цикъла).
Garcia-Del-Muro X, Lopez-Pousa A, Maurel J, et al. Randomized phase II study 
comparing gemcitabine plus dacarbazine versus dacarbazine alone in patients 
with previously treated soft tissue sarcoma: a Spanish Group for Research on 
Sarcomas study. J Clin Oncol. 2011;29: 2528-2533.
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Doxorubicin

Doxorubicin 50 mg/m2              i.v.   bolus 1. ден

Повтаря се през 21 дни.
Judson I, Radford JA, Harris M, et al. Randomized phase II trial of pegylated 
liposomal doxorubicin (DOXIL/CAELYX) versus doxorubicin in the treatment 
of advanced or metastatic soft tissue sarcoma: a study by the EORTC Soft Tissue 
and Bone Sarcoma Group. Eur J Cancer. 2001; 37: 870-877.

Epirubicin

Epirubicin 75 mg/m2             i.v.   bolus 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Mouridsen HT, Bastholt L, Somers R, et al. Adriamycin versus epirubicin 
in advanced soft tissue sarcomas. A randomized phase II/phase III study of 
the EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group. Eur J Cancer Clin Oncol. 
1987;23(10): 1477.

Gemcitabine 

Gemcitabine 1,000 mg/m2        i.v. 1., 8. и 15. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Look KY, Sandler A, Blessing JA, et al. Phase II trial of gemcitabine as second-line 
chemotherapy of uterine leiomyosarcoma: a Gynecologic Oncology Group (GOG) 
Study. Gynecol Oncol. 2004; 92: 644-64.

Ifosfamide

Ifosfamide 1,5 g/m2                i.v.   +  Мesna         1. до 5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Sutton GP, Blessing JA, Barrett RJ, et al. Phase II trial of ifosfamide and mesna in 
leiomyosarcoma of the uterus: a Gynecologic Oncology Group study. Am J Obstet 
Gynecol. 1992; 166(2): 556-559.

Vinorelbine

Vinorelbine 30 mg/m2 1. и 8. ден
Повтаря се през 3 седмици.
Muggia F, Blessing JA, Method M. Evaluation of vinorelbine in persistent or 
recurrent squamous cell carcinoma of the cervix: a Gynecologic Oncology Group 
study. Gynecol Oncol. 2004;92(2): 639-643.
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Docetaxel 

Docetaxel 36 mg/m2                 i.v.   1., 8. и 15. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Garcia AA, Blessing JA, Nolte S, Mannel RS. A phase II evaluation of weekly 
docetaxel in the treatment of recurrent or persistent endometrial carcinoma: a 
study by the Gynecologic Oncology Group. Gynecol Oncol. 2008;111: 22-26.

Pazopanib 

Pazopanib                     800 mg              p.о.                                   дневно

До прогресия на заболяването или неприемлива токсичност.

Vander GraafWT et al: EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group and the 
PALETTE study group. Pazopanib for metastatic soft-tissue sarcoma(PALETTE): 
a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 379(2012): 
1879-1886.

*хормонално лечение само при ендометриални 
стромални саркоми 

•	 Мegestrol acetate 160 mg p.o. като единична дневна доза
•	 Medroxyprogesterone 500 mg p.o. дневно – 3 пъти 

седмично. 
•	 Ароматазни инхибитори – само при лейомиосар-

коми, които са с положителни ER/PR

Анастрозол 1 mg               p.o. ежедневно    до прогресия
или
Летрозол 2,5 mg           p.o. ежедневно    до прогресия
или
Екземестан 25 mg            p.o. ежедневно    до прогресия

*Не се реимбурсират от НЗОК.

Garrett A, Quinn MA, Hormonal therapies and gynecological cancers. Best Pract 
Res Clin Obstet Gynaecol 2008; 22(2): 407-21.
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Bellone S, Shah HK, McKenney JK, et al., Recurrent endometrial carcinoma 
regression with the use of the aromatase inhibitor anastrazole, Am J Obstet 
Gynecol 2008;199(3): 7-10.
Thigpen JT, Brady MF, Alvarez RD, et al: Oral medroxyprogesterone acetate in 
the treatment of advanced or recurrent endometrial carcinoma: A dose-response 
study by the Gynecologic Oncology Group. J Clin Oncol 17: 1736-1744, 1999.
Lentz SS et al-High-dose megestrol acetate in advanced or recurrent endometrial 
carcinoma: a Gynecologic Oncology Group Study.JClin Oncol.14, 1996, 357-361.
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Трофобластни тумори

гестационната трофобластна болест обединява група за-
болявания, свързани с тумори, които се развиват от тро-

фобластни клетки в плацентата по време на бременност-
та. Независимо от ниската си честота – по-малко от 1  % 
от гинекологичните тумори, тя представлява значителен 
интерес поради много добрите лечебни резултати у млади 
жени в репродуктивна възраст. Гестационната трофобласт-
на болест включва: пълна мола хидатидоза – при нея не се 
наблюдават плодни и плацентарни части, частична мола 
хидатитоза, които съответно се разделят на неинвазивна 
и инвазивна мола, и хориокарцином. Инвазивната мола е 
пълна мола – има деструктивен строеж и инвазира мускул-
ния слой на маточната стена.

Хориокарциномът е рядък агресивен тумор, произхож-
дащ от трофобластния епител. Най-чест е до 35-годишна 
възраст. Често преди него е имало гроздовидна бремен-
ност, плацентарни трофобластни тумори и епителоидни 
трофобластни тумори, които са инвазивни и са наричани 
Гестационна трофобластна неоплазия (GTN). Честотата на 
мола хидатидоза е по-малко от 10 на 1000 бременности. 

Съгласно препоръките на FIGO, след евакуиране на 
мола хидатидоза, диагнозата GTN (гестационна трофоб-
ластна неоплазия ) се поставя при: 

•	 задържане стойностите на бета ЧХГ (HCG – човеш-
ки хориогонадотропин) на едно ниво над 3 седмици;



176

•	 покачване с над 10 % на стойностите на бета ЧХГ в 
рамките на 2 – 4 седмици;

•	 задържане на стойности на бета ЧХГ над нормата 6 
месеца след евакуация на молата;

•	 хистологично доказан хориокарцином, плацента-
рен трофобластен тумор, или епителоиден трофоб-
ластен тумор;

•	 далечно метастазиране.
В допълнение към анатомичното стадиране се прилага 

точкова система, включваща 19 прогностични фактора за 
оценка на риска и прогнозиране отговора към химиотера-
пия. Пациентки с по-малко от 7 точки имат нисък риск от 
развитие на резистентност към лечението и обикновено се 
постига ремисия с монотерапия. Високорисковите болни 
подлежат на комбинирано лечение. Най-голяма тежест има 
нивото на бета ЧХГ, туморният размер, броят и локализа-
цията на метастазите.

Модифицирана прогностична точкова система на СЗО, адап-
тирана към FIGО 

Рисков фактор Точки 0 Точки 1 Точки 2 Точки 4 
Възраст < 40y ≥ 40y – –
Предшестваща бременност мола аборт Term –
Месеци от началото на 
бременността

< 4 4 – 6 7 – 12 > 12

Предлечебни ст-ти на hCG* < 103 103 –104 104 – 105 >105

Най-голям туморен р-р 
(кл.матката)

< 3 cm 3 – 4 cm ≥ 5 cm –

Метастази Бял дроб Слезка, 
бъбреци

ГИ тракт Черен дроб 
мозък

Брой метастази – 1 – 4 5 – 8 > 8
Неуспех от предшестваща 
химиотерапия

– – моно-
терапия

≥ 2 цито-
статика

*hCG = human chorionic gonadotropin
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▪  Резултат 0 – 6 = нисък риск              ▪  Резултат ≥ 7 = висок риск 

Химиотерапията е най-ефективният метод на лечение 
при болните с GTN. Процентът на излекуване достига 
100 % при нискорисковите и 80 – 90 % при високорискови-
те пациентки.

Подробна информация за епидемиологията, патомор-
фологичните особености, рисковите фактори, съвремен-
ното стадиране, диагностичните процедури, клиничната 
картина и лечението можете да откриете в „Медицинска 
онкология“, 2018. Т. 2. 433 – 437.

лечение при нисък риск GTN (0-6 точки)
Methotrexate като монотерапия се прилага най-често 

при болни с нисък риск. Ремисия се отчита при спадане ни-
вото на бета ЧХГ до нула за три последователни седмици. 
Actinomycin D влиза в съображение при развитие на резис-
тентност към Methotrexate.

монотерапия
Режими с Methotrexate
5-дневен Methotrexate 

Methotrexate   0,4 mg/kg /d   i.v. или  i.m.  за 5 дни,   (max: 25 mg /d)

Повтаря се през 14 дни.
Mohil M. et al Weekly intramuscular methotrexate in the treatment of low-risk 
gestational trophoblastic neoplasia. Arch Gyncol Obstetr: 280 (2009); 775-780.

8-дневен алтернативен Methotrexate режим

Methotrexate 1 mg/kg          i.m. 1., 3., 5., и 7. ден  
Folinic аcid            15 mg             p.o.                               2., 4., 6., и 8. ден

          30 часа след всяка доза Methotrexate

Повтаря се през 14 дни. 
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Methotrexate + Folinic аcid

Methotrexate 100 mg/m2 i.v.   30-мин инфузия 1. ден 
Methotrexate 200 mg/m2         12-часова инфузия 1. ден
Folinic аcid 15 mg i.m./p.o. (през 12 часа) 4 дози

Проследява се диуреза и pH на урината. При необходимост – ал-
кализиране със сода бикарбонат.
Приложението на Folinic аcid започва 24 часа след началото на 
MTX. Повтаря се през 18 дни.
Wong LC et al. Methotrexate infusion in low risk gestational trophoblastic 
disease. J Obstetr Gynecol183(2000): 1579-15-82

Methotrexate

Methotrexate        30 mg/m2              i.m.                                              седмично

Mohil M. et al Weekly intramuscular methotrexate in the treatment of low-risk 
gestational trophoblastic neoplasia. Arch Gyncol Obstetr: 280(2009); 775-780.

лечение при висок риск GTN (прогностичен 
резултат ≥ 7 точки) и FIGO стадий IV

 При високорисковите пациентки се прилага ком-
бинирана химиотерапия. Най-често използваните ре-
жими включват Etoposide, Methotrexate, Actinomycin D, 
Cyclophosphamide и Vincristine (EMA/CO) с повлияване в 
70 – 90 %. Подобен режим, съдържащ Cisplatin (EMA/EP), 
може да бъде приложен при развитие на резистентност. 
След постигане на ремисия се препоръчва провеждане на 
още три курса химиотерапия със същия режим.



179

EMA-CO
EMA
Etoposide 100 mg/m2   i.v.  30-мин., 1-часова инфузия 1. и 2. ден
Methotrexate 100 mg/m2   i.v.  bolus 1. ден

200 mg/m2   i.v.  12-часова инфузия 1. ден
Dactinomycin 0,5 mg           i.v.  bolus 1. и 2. ден
Ca folinate 15 mg            p.o./i.m.   b.i.d.  (през 12 часа)         4 дози       

           начало: 24 часа след първата доза Methotrexate

CO
Vincristine 1 mg/m2 (max: 2 mg)   i.v. bolus 8. ден
Cyclophosphamide  600 mg/m2                    i.v. 30-мин. инф. 8. ден

Двете комбинации се повтарят през 6-седмични интервали до 
постигане на пълна ремисия или до резистентност.
За профилактика на менингите – интратекално приложение на 
Methotrexate 12,5 mg на всеки цикъл 2.
Bower M et al.EMA/CO for high risk gestational trophoblastic tumors: results 
from a cohort of 272 patients.J.Clin.Oncol.15(1997): 2636-2643.

спасителна химиотерапия при високорискови 
пациенти

EP-EMA
EP
Etoposide 150 mg/m2             i.v.   30-мин инфузия 1. ден
Cisplatin 3 x 25 mg/m2         i.v.   4-часова инфузия 1. ден

ема
Etoposide 100 mg/m2        i.v.   30-мин. инфузия 1. ден
Methotrexate 300 mg/m2        i.v.   12-часова инфузия 1. ден
Dactinomycin 0,5 mg                i.v.   bolus 1. ден
Ca folinate 15 mg        p.o./i.m.   b.i.d.   (през 12 часа)      2., 3. ден

          начало: 24 часа след началото на Methotrexate
Алтерниращо приложение на двете комбинации през седмични 
интервали.
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Newlands ES et al.Etoposide and cisplatin/etoposide,methotrexate , and 
actinomycin D (EMA) chemotherapy for patients with high-risk gestational 
trophoblastic tumors refractory to EMA /cyclophosphamide and vincristine 
chemotherapy and patients presenting with metastatic placental site trophoblastic 
tumors. J.Clin.Oncol.18(2000): 854-859.

TP/TE
TP

Paclitaxel 135 mg/m2        i.v.   3-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 60 mg/m2                  3-часова инфузия 1. ден

Алтерниращо приложение с: 

TE

Еtoposide 150 mg/m2           i.v.  1-часова инфузия 15. ден
Paclitaxel 135 mg/m2           i.v.  3-часова инфузия 15. ден

Лечението се преустановява при нормализиране на бета ЧХГ за 
8 седмици.
Wang J et al. Salvage chemotherapy of relapsed or high-risk gestational 
trophoblastic neoplasia with pclitaxel/cisplatin alternating with paclitaxel/
etoposide (TP/TE) Ann Oncol 19(2008): 1578 - 1583.
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Злокачествени тумори  
на вагината

Злокачествените тумори на вагината биват първични и 
метастатични от съседни или далечни органи. Първич-

ните произхождат единствено от влагалището, без участи-
ето на portio vaginalis colli uteri проксимално или вулвата 
дистално. Приблизително 80  % от злокачествените ваги-
нални неоплазии са метастатични, предимно от злокачест-
вени тумори на шийката на матката или ендометриума. 
Карциномите на влагалището са редки тумори, предста-
вляват около 1 % от злокачествените тумори на женските 
полови органи. Лечението е комплексно, с приоритет на 
хирургичното и лъчелечение.

Цитостатична терапия се прилага при дисеминация на 
заболяването в далечни органи или (по-рядко) при локал-
но авансирал неоперабилен тумор. Лекарствените комби-
нации се припокриват с тези, прилагани при карцином на 
маточната шийка.

Подробна информация за епидемиологията, патомор-
фологичните особености, рисковите фактори, стадирането 
и комплексното лечение по стадии ще открите в „Медицин-
ска онкология“, 2018. Т. 2. 438 – 444.
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на вагинален рак

Cisplatin

Cisplatin 50 или 100 mg/m2                 i.v.  1-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Bellati F., Angioli R., Manci N., Angelo Zullo M., Muzii L., Plotti F., et al. (2005) 
Single agent cisplatin chemotherapy in surgically resected vulvar cancer patients 
with multiple inguinal lymph node metastases. Gynecol Oncol 96: 227-231.

Cisplatin + Vinorelbine

Cisplatin 80 mg/m2                 i.v. 1. ден 
Vinorelbine 25 mg/m2                    i.v. 1. и 8. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Cormio G, Loizzi V, Gissi F, et al.: Cisplatin and vinorelbine chemotherapy in 
recurrent vulvar carcinoma. Oncology 77 (5): 281-4, 2009.

Cisplatin + лл

Cisplatin            40 mg/m2   (max: 70 mg)            i.v.                  седмично
лл                   1,8 Gy/d             1. – 5. ден  (макс. 7 седмици)    
                             ООД 57,6 Gy   32 фракции за обемно заболяване

Moore DH et al-A phase II trial of radiation therapy and weekly cisplatin 
chemotherapy for the treatment of locally-advanced squamous cell carcinoma of 
the vulva: a gynecologic oncology group study.Gynecol Oncol. 2012 Mar;124(3): 
529-33. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.003. Epub 2011 Nov 9.

Cisplatin + 5-FU

Cisplatin 4 mg/m2 /d       i.v. продълж. инфузия 1. – 4. ден
5-FU 250 mg/m2 /d   i.v. продълж. инфузия 1. – 4. ден

Повтаря се ежеседмично, 4 поредни седмици + симултанна лъче-
терапия 40 – 50 Gy,  2Gy на фракция.
Eifel PJ, Morris M, Burke TW, et al.: Prolonged continuous infusion cisplatin 
and 5-fluorouracil with radiation for locally advanced carcinoma of the vulva. 
Gynecol Oncol 59 (1): 51-6, 1995.
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Злокачествени тумори  
на вулвата

Злокачествените новообразувания на вулвата са сравни-
телно рядко срещани заболявания (35 % от гениталните 

карциноми), като средната възраст на заболелите е 65 годи-
ни и едва 5 % от пациентите са във възраст преди менопа-
уза.

Големите срамни устни са най-честото място на изява на 
вулварния карцином и съставляват около 50 % от случаите. 
Обхващането на малките срамни устни е около 15 – 20 % 
от случаите. Клиторът и Бартолиновите жлези са по-рядко 
ангажирани. Около 90 % от вулварните карциноми са пло-
скоклетъчни.

Подробна информация за патоморфологичните вариан-
ти, диагностиката, стадирането и комплексното лечение ще 
откриете в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 445 – 454.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на рак на 
вулвата

Включват се различни комбинации от 5-флуороурацил 
(5-FU), Cisplatin, Mitomycin C или Bleomycin, екстраполи-
рани от режими, използвани за анален или плоскоклетъчен 
рак на шийката на матката (вж. там), както и: 
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Cisplatin

Cisplatin 50 или 100 mg/m2   i.v.  1-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Bellati F., Angioli R., Manci N., Angelo Zullo M., Muzii L., Plotti F., et al. (2005) 
Single agent cisplatin chemotherapy in surgically resected vulvar cancer patients 
with multiple inguinal lymph node metastases. Gynecol Oncol 96: 227-231.

Cisplatin + Vinorelbine

Cisplatin 80 mg/m2                  i.v. 1. ден, 
Vinorelbine 25 mg/m2                               i.v. 1. и 8 ден.

Повтаря се през 3 седмици.
Cormio G, Loizzi V, Gissi F, et al.: Cisplatin and vinorelbine chemotherapy in 
recurrent vulvar carcinoma. Oncology 77 (5): 281-4, 2009.

Cisplatin + лл

Cisplatin             40 mg/m2   (max: 70 mg)      i.v.                седмично
лл                    1,8 Gy/d              1. – 5. ден  (максимум 7 седмици)  
                              ООД 57,6 Gy    32 фракции за обемно заболяване

Moore DH et al-A phase II trial of radiation therapy and weekly cisplatin 
chemotherapy for the treatment of locally-advanced squamous cell carcinoma of 
the vulva: a gynecologic oncology group study.Gynecol Oncol. 2012 Mar;124(3): 
529-33. doi: 10.1016/j.ygyno.2011.11.003. Epub 2011 Nov 9.

Cisplatin + 5-FU

Cisplatin 4 mg/m2 /d                     i.v.  продълж. инфузия 1. – 4. ден
5-FU 250 mg/m2 /d           i.v.  продълж. инфузия 1. – 4. ден

Повтаря се ежеседмично, 4 поредни седмици + симултанна лъче-
терапия 40 – 50 Gy, 2 Gy на фракция.
Eifel PJ, Morris M, Burke TW, et al.: Prolonged continuous infusion cisplatin 
and 5-fluorouracil with radiation for locally advanced carcinoma of the vulva. 
Gynecol Oncol 59 (1): 51-6, 1995.
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карцином на яйчника

овариалният карцином е шестият най-чест злокачест-
вен тумор сред жените в Европа, с над 65 000 нови слу-

чаи през 2012 г. Европа е сред регионите с най-висок брой 
нови случаи от овариален карцином в света. Заболяемостта 
е по-висока в източните и северни Европейски страни, най-
ниска e в южноевропейските.

У нас oвариалният карцином (ОК) е също шести по чес-
тота сред злокачествените тумори при жени. За 2013 г. но-
вите случаи наброяват 775.

Овариалният карцином е водеща причина за смърт 
от злокачествени заболявания на женските гениталии. В 
България около 421 жени умират годишно с тази диагно-
за. Петгодишната преживяемост по стадии е съответно: 
90 % – I стадий, 70 % – II стадий, 39 % – III стадий, 17 % – IV 
стадий. За съжаление около 64% от болните у нас се диагно-
стицират в авансирал стадий.

С навлизането на PARP-инхибиторите в клиничната 
практика, възможностите на лекарственото лечение при 
този злокачествен тумор се подобриха значително.

Подробна информация за патоморфологичните вари-
анти, диагностиката, вкл. генетичните изследвания, прог-
ностичните фактори, съвременното стадиране, клинич-
ното протичане и комплексното лечение на заболяването, 
можете да откриете в „Медицинска онкология“, 2018, Т. 2., 
455 – 465.
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях, изПолзвани за лечение 
на ова риален карцином

епителни злокачествени тумори на яйчника, 
фалопиевите тръби и първични перитонеални 
тумори

Първа линия терапия

Paclitaxel + Carboplatin + Bevacizumab – прилага се само при 
болни, диагностицирани в стадий IIIВ, IIIС и IV

Paclitaxel 175 mg/m2                         i.v.  3-часова инфузия 1. ден
Carboplatin AUC 5 – 7,5            i.v.  1 – 3-часова инфузия 1. ден
Bevacizumab 15 mg/kg                   i.v. 1. ден

Провеждат се през 21 дни (6 курса). 
Bevacizumab като монотерапия продължава максимум до 15 месе-
ца при доказана ефективност (нормален туморен маркер, данни 
за добър отговор от образни изследвания).
Burger RA, Brady MF, et al. Incorporation of bevcizumab in the primary 
treatment of ovarian cancer. N Engl J Med, 2011; 365: 2473-2483.

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 175 mg/m2                i.v.  3-часова инфузия 1. ден
Carboplatin AUC 5 – 7,5             i.v. 1 – 3-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Прилагането на Paclitaxel изисква подготовка с кортикостероиди 
(Dexamethasone), Н1 и Н2 блокери.
DuBois A et al. A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus 
carboplatin/paclitaxel as first line treatment of ovarian cancer. J Natl.Cancer 
Inst.95 (2003): 1320-1330.
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Docetaxel + Carboplatin 

Carboplatin AUC4 - 6        i.v. 1. ден
Docetaxel 75 mg/m2        i.v. 1. ден

Повтаря се през 21 дни.
Прилага се при непоносимост към Paclitaxel.
Docetaxel-carboplatin as first line chemotherapy for epithelial ovarian cancer. Br 
J Cancer. 2001 Jan; 84(2): 170–178. doi: 10.1054/bjoc.2000.1572. <https: //www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2363708/>.

Paclitaxel + Cisplatin

Paclitaxel 175 mg/m2        i.v.  3-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2          i.v.  1. или 2. ден

Повтаря се през 3 седмици.
McGuire WP et al. Cyclophosphamide and cisplatin compared with paclitaxel 
and Cisplatin in patients with stage III and IV ovarian cancer. N.Engl.J.Med. 334 
(1996): 1-6.

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 80 mg/m2 1., 8. и 15. ден
Carboplatin AUC 6                i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Katsumata N et al. Japanese Gynecologic Oncology Group. Dose dense Paclitaxel 
once a week in combination with Carboplatin every 3 weeks for advanced 
ovarian cancer: a phase 3, open-label, randomized controlled trial. Lancet 
374(2009); 1331-1338.

Carboplatin монотерапия

Carboplatin AUC 6                i.v.    1-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици. 
Reed NS et al. A randomized comparison of treosulfan and carboplatin in 
patients with ovarian cancer;A study by the Scottish Gynaecological Trials 
Group(SGCTG). Eur.J.Cancer 42 (2006): 179-185.
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Cisplatin монотерапия

Cisplatin 100 mg/m2                   i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
<http: //www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/
Gynecology/GOOVCIS_Protocol_1Apr2013.pdf>.

неоадювантна химиотерапия 
Назначава се при FIGO стадий IIIC и IV. Прилагат се по-

сочените по-горе комбинации.

Терапия след първи рецидив (втора линия), при болни с епи-
телен карцином на яйчника, фалопиевите тръби или първичен 
перитонеален карцином, чувствителни на платина, които не са 
получавали преди това Bevacizumab.

Bevacizumab + Gemcitabinе + Carboplatin

Bevacizumab 15 mg/kg,                      i.v. 1. ден
Gemcitabinе 1000 mg/m2 1. и 8. ден
Carboplatin AUC 4                           i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.

Avastin се прилага в комбинация с Carboplatin и Gemcitabine в 
продължение на 6 цикъла и до 10 цикъла, или в комбинация с 
Carboplatin и Paclitaxel в продължение на 6 цикъла и до 8 цикъ-
ла, последвано от продължителна употреба на Avastin като моно-
терапия до прогресия на заболяването. Препоръчителната доза 
Avastin е 15 mg/kg телесно тегло, прилагана през 3 седмици като 
интравенозна инфузия.

Aghajanian C, Blank SV, Goff BA et al. OCEANS: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled phase III trial of chemotherapy with or without bevacizumab 
in patients with platinum-sensitive recurrent epithelial ovarian primary 
peritoneal, or fallopian tube cancer. J Clin Oncol 2012; 30: 2039-2045.
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втора и следващи линии химиотерапия, в 
зависимост от чувствителността към платина

Paclitaxel – седмични инфузии

Paclitaxel 80 mg/m2        i.v.  1-часова инфузия 1., 8. и 15. ден

Markman M et al; Gynecologic Oncology Group. Phase II trial of weekly paclitaxel 
in platinum and paclitaxel –resistant ovarian and primary peritoneal cancers: a 
Gynecologic Oncology Group study. Gynecol. Oncol. 101(2006): 436-440719 

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 175 mg/m2          i.v.   3-часова инфузия 1. ден
Carboplatin AUC 5 – 7,5        i.v.   1 – 3-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Прилагането на Paclitaxel изисква подготовка с кортикостероиди 
(Dexamethasone), Н1 и Н2 блокери.
duBois A et al. A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus 
carboplatin/paclitaxel as first line treatment of ovarian cancer. J Natl.Cancer 
Inst.95 (2003): 1320-1330

Docetaxel + Carboplatin 

Carboplatin AUC 4 – 6               i.v. 1. ден
Docetaxel 75 mg/m2                i.v. 1. ден

Повтаря се през 21 дни (6 курса), след подготовка с Dexamethasone. 
Прилага се при непоносимост към Paclitaxel.
Docetaxel-carboplatin as first line chemotherapy for epithelial ovarian cancer. Br 
J Cancer. 2001 Jan; 84(2): 170–178. doi: 10.1054/bjoc.2000.1572. <https: //www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2363708/>.

Paclitaxel + Cisplatin

Paclitaxel 175 mg/m2        i.v.  3-часова инфузия 1. ден
Cisplatin 75 mg/m2          i.v.   1. или 2. ден

Повтаря се през 3 седмици.
McGuire WP et al. Cyclophosphamide and cisplatin compared with paclitaxel and 
Cisplatin in patients with stage III and IV ovarian cancer. N.Engl.J.Med. 334 (1996): 1-6.
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Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 80 mg/m2 1., 8. и 15. ден
Carboplatin AUC 6              i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Katsumata N et al. Japanese Gynecologic Oncology Group. Dose dense Paclitaxel 
once a week in combination with Carboplatin every 3 weeks for advanced 
ovarian cancer: a phase 3, open-label, randomized controlled trial. Lancet 
374(2009); 1331-1338.

Carboplatin монотерапия

Carboplatin AUC 6                i.v.   1-часова инфузия 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Reed NS et al. A randomized comparison of treosulfan and carboplatin in 
patients with ovarian cancer;A study by the Scottish Gynaecological Trials 
Group(SGCTG). Eur.J.Cancer 42 (2006): 179-185

Cisplatin монотерапия

Cisplatin 100 mg/m2         i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
<http: //www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/
Gynecology/GOOVCIS_Protocol_1Apr2013.pdf>.

Topotecan

Topotecan 1,0 – 1,5 mg/m2      i.v.   10 – 30-мин. инфузия  1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Mobus V et al. Duration of chemotherapy with topotecan influences survival in 
recurrent ovarian cancer;a meta-analysis. Anticancer Res. 27(2007): 1581-1587.

Gemcitabine

Gemcitabine 1000 mg/m2     i .v.    30-мин. инфузия 1., 8. (15.) ден

Повтаря се през 4 седмици.
Mutch DG et al. Randomized phase III trial of gemcitabine compared with 
pegylated liposomal doxorubicin in patients with platinum resistant ovarian 
cancer. J Clin Oncol 25(2007); 2811-2818.
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Gemcitabine + Carboplatin

Gemcitabine 1000 mg/m2               i.v. 1. и 8. ден
Carboplatin AUC 4                  i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Pfisterer J et al;AGO – OVAR;NCIC CTG ;EORTC GCG.Gemcitabine plus 
carboplatin compared with carboplatin in patients with platinum-sensitive 
recurrent ovarian cancer: an intergroup trial of the AGO-OVAR ,the NCIC CTG, 
and the EORTC GCG.J.Clin. Oncol. 24 (2006): 4699-4707

Ifosfamide

Ifosfamide 5000 mg/m2            i.v.   24-часова инфузия 1. ден
Mesna  като  уропротектор

Повтаря се през 3 седмици.
Baur M et al. Ifosfamide/mesna as salvage therapy in platinum pretreated ovarian 
cancer patients-long term results of a phase II study.Cancer Invest 24 (2006): 22-27.

Etoposide

Etoposide 100 mg/m2              i.v. 1. – 3. ден

Повтаря се през 21 дни.
Или
Etoposide 80 mg/m2                i.v 1. – 3. ден
Ifosfamid 1,5 g/m2                  i.v. 1. – 3. ден
Mesna  като  уропротектор

Повтаря се през 21 дни.
Baur M. et al. Ifosfamide/mesna salvage therapy in platinum pretreated ovarian 
cancer patients – long-term results of a phase II study. Cancer invest. 24(2006): 22-27.

Cyclophosphamide

Cyclophosphamide 100 – 150 mg.         p.o. 1. – 21. ден

Повтаря се през 28 дни.
Feasibility study of oral cyclophosphamide salvage therapy for the treatment of heavily 
pretreated patients with recurrent epithelial ovarian cancer. Int J Clin Oncol. 2010 
Oct;15(5): 468-71. doi: 10.1007/s10147-010-0094-1. Epub 2010 May 18.
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Topotecan + Bevacizumab

Topotecan 1,25 mg/m2          i.v. 1. – 5. ден
Bevacizumab 15 mg/kg              i.v. на 15 дни

Повтаря се през 28 дни – до прогресия.
Bevacizumab combined with chemotherapy for platinum-resistant recurrent 
ovarian cancer: The AURELIA open-label randomized phase III trial. J Clin 
Oncol. 2014 May 1;32(13): 1302-8. doi: 10.1200/JCO.2013.51.4489. Epub 2014 
Mar 17.

Vinorelbine 

Vinorelbine 25 mg/m2             i.v. 1. – 8. ден

Повтаря се през 21 дни.
Phase II trial of vinorelbine for relapsed ovarian cancer: a Southwest Oncology 
Group study. Gynecol Oncol. 2004 Dec;95(3): 506-12. <https: //www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/15581954>.

*Doxorubicin (PLD – пегилиран липозомален Doxorubicin)

PLD 40 (50) mg/m2 през 28 дни

*Не се реимбурсира.
Ferrandina G. et al. Phase III trail of gemcitabine compared with pegylated 
liposomal doxorubicin in progressive or recurrent ovarian cancer. J Clin Oncol 
26(2008); 890-896.

Carboplatin + *Doxorubicin (PLD)

Carboplatin AUC 5                  i.v. 1. ден
PLD 30 mg/m2 1. ден

Повтаря се през 28 дни (6 курса).
*Не се реимбурсира.
Carboplatin and pegylated liposomal doxorubicin versus carboplatin and 
paclitaxel in partially platinum-sensitive ovarian cancer patients: results from 
a subset analysis of the CALYPSO phase III trial. Ann Oncol. 2012 May;23(5): 
1185-9. doi: 10.1093/annonc/mdr441. Epub 2011 Oct 5.
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хормонотерапия*

Tamoxifen

Tamoxifen 20 mg           p.o.                   дневно

До прогресия или неприемлива токсичност.
Markman M, Iseminger KA, et al. Tamoxifen in platinum-refractory ovarian cancer: 
a Gynecologic Oncology Group Ancillary Report. Gynecol Oncol 1996: 62, 4-6.

ароматазни инхибитори: 

Letrozole 2,5 mg           p.o.                   дневно
Anastrosole 1 mg             p.o.                   дневно
Exemestane 25 mg           p.o.                   дневно

До прогресия или неприемлива токсичност.
Garrett A, Quinn MA, Hormonal therapies and gynaecological cancers. Best 
Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008; 22(2): 407-21.
Li YF, Hu W, Fu SQ, et al, Aromatase inhibitors in ovarian cancer: is there a role? 
Int J Gynecol Cancer 2008; 18: 600-14.

*Не се реимбурсира

Поддържащо лечение

Olaparib (Lynparza)

Olaparib                            2 x 400 mg            p.o.                         дневно

До прогресия или неприемлива токсичност.

Lynparza е показан като монотерапия за поддържащо 
лечение на възрастни пациентки с чувствителен на плати-
на, рецидивирал високостепенен (high grade) серозен епи-
телен рак на яйчниците с BRCA мутация (герминативна и/
или соматична), рак на фалопиевите тръби или първичен 
перитонеален рак, които се повлияват (пълен или частичен 
отговор) от химиотерапия на базата на платина. 
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Пациентките трябва да започнат лечение с Lynparza не 
по-късно от 8 седмици след завършване на последната си 
доза от схемата на лечение, съдържаща платина.

Ledermann JA, Harter P, Gourley C et al. Olaparib maintenance therapy in 
patients with platinum-sensitive relapsed serous ovarian cancer: a preplanned 
retrospective analysis of outcomes by BRCA status in a randomised phase 2 trial. 
Lancet Oncol 2014; 15: 852-861
Ledermann JA, Harter P, Gourley C et al. Overall survival in patients 
with platinum-sensitive recurrent serous ovarian cancer receiving olaparib 
maintenance monotherapy: An updated analysis from a Phase II, randomised, 
double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Oncol 2016. Epub ahead of print.

*На 8.05.2018 г. ЕМА одобри приложението на Lynparza 2 х 300 mg 
дневно за поддържаща терапия при болни с платина-чувствите-
лен рецидивирал високостепенен епителен овариален, на фало-
пиевите тръби или първичен перитонеален карцином след пости-
гане на пълна или частична ремисия след платина-базирана хи-
миотерапия, независимо от BRCA статуса.

*Тази индикация все още не се реимбурсира у нас.

неепителни овариални тумори 
Лечението е както при герминативноклетъчни тестику-

ларни тумори.
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системно лекарствено 
лечение на злокачествените 
мезенхимни тумори – 
остеосаркоми

първичните злокачествени костни тумори представля-
ват около 0,3 % от всички злокачествени новообразу-

вания. В зависимост от тъканите, от които произхождат 
те се разделят на: остеосаркоми (с произход от остеобла-
стите), хондросаркоми (с произход от хрущялна тъкан) и 
примитивни невроектодермални тумори, наричани още 
саркоми на Юинг (с неясен произход). Тук спадат и други 
редки тумори на костите, като адамантином, малигнен фи-
бробластен хистиоцитом на костта и малигнен гигантокле-
тъчен тумор на костите.

 Към костните тумори се отнасят и първичните добро-
качествени тумори на костите, както и вторични (метас-
татични) костни тумори – метастатична костна болест.

 Най-чест е остеосаркомът, среща се най-често у подра-
стващи (15 – 19-годишни). В тази възраст остеосаркомите 
съставляват повече от 10% от всички солидни тумори. Съ-
отношението мъже: жени е 1,4: 1.

 Тези тумори възникват в периода на съзряване на ор-
ганизма, когато се отчита максимален растеж на скелета, 
респ. висока пролиферативна активност на остеобластите; 
вторият пик е към 60-годишна възраст. Други рискови фак-
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тори за поява на тези тумори са лъчеви въздействия, както 
и фамилна обремененост.

Подробна информация за патоморфологичните харак-
теристики, диагностиката, съвременното стадиране, кли-
ничната изява и комплексното лечение ще откриете в „Ме-
дицинска онкология“, 2018. Т. 2. 470 – 478.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти 
и комбинации от тях за лечение на 
остеосаркоми

сарком на EWING

VACA/IE

Vincristine 1,5 mg/m2 (max: 2 mg)                  i.v 1. ден
Doxorubicin  75 mg/m2  или  Epirubicin 90 mg/m2     i.v.            1. ден
Cyclophosphamide 1200 mg/m2                                     i.v. 1. ден
                    + Mesna 360 mg/m2                     на 0., 4., 7. и 10. час

След достигане на кумулативна доза 375 mg/m2 Doxorubicin или 
900 mg/m2 Epirubicin, антрациклинът се замества с Dactinomycin 
1,25 mg/m2  i.v. – 1. ден

Повтаря се през 3 седмици,  
алтерниращо с: 

Etoposide 100 mg/m2                       i.v. 1. – 5. ден
Ifosfamide 1800 mg/m2                     i.v. 1. – 5. ден
Mesna по схема

Grier HE et al. Addition of ifosfamid and etoposide to standard chemotherapy 
for Ewing’s sarcoma and primitive neuroectodermal tumor of bone. N Engl J Med 
348(2003): 694-701
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VIDE

Vincristine 1,5 mg/m2 (max: 2 mg)   i.v.   bolus 1. ден
Ifosfamide 3000 mg/m2   i.v. 3-часова инфузия 1. – 3. ден
Mesna по схема
Doxorubicin 20 mg/m2 или Epirubicin – 30 mg/m2  

                         i.v. 4-часова инфузия
  

1. – 3. ден
Etoposide 150 mg/m2    i.v. 1- до 3-часова инфузия 1. – 3. ден

Повтаря се през 21 дни с G-CSF профилактика.
Ladenstein R. et al. Primary disseminated multifocal Ewing sarcoma: results of 
the Euro-EWING 99 trial. J Clin Oncol 28(2010): 3284-3291.

Палиативна химиотерапия – втора и последващи 
линии

ICE

Ifosfamide 1800 mg/m2               i.v.  1. – 5. ден
Mesna по схема
Carboplatine 400 mg/m2                            i.v. 1. и 2. ден
Etoposide 100 mg/m2                 i.v. 1. – 5. ден

Повтаря се през 21 дни с G-CSF профилактика.
Van Winkle P et al. Ifosfamide, carboplatin and etoposide (ICE) reinduction 
chemotherapy in a large cohort of children and adolescens with recurrent/
refractory sarcoma: the Chidren’s Cancer Group (CCG) experience. Pediatr. 
Blood Cancer 44 (2005): 338-347.

остеосаркоми

Първа линия химиотерапия 
Включва приложение на високи дози Methotrexate и 

може да се провежда само в центрове с възможности за из-
следване на плазмени нива на Methotrexate.
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мар

Cisplatin 60 mg/m2   4-час. инфузия  1. и    2. ден  (ОД 120 mg/m2) 
  1. и 6. седмица

Doxorubicin 37,5 mg/m2        i.v.        1. и 2. ден (ОД 75 mg/m2)   
  1. и 6. седмица

следвани 3 седмици след това от: 

Methotrexate 12,000 mg/m2     i.v.  4 – 6-чова инфузия              1. ден
 + Ca folinate  15 mg                   i.v.   

начало: 24 часа след началото на Methotrexate  
и следене на плазмено ниво на Methotrexate

4., 5., 9. и 10. седмица

Повтаря се до 4 цикъла.
Comparison of MAPIE versus MAP in patients with a poor response to 
preoperative chemotherapy for newly diagnosed high-grade osteosarcoma 
(EURAMOS-1): an open-label, international, randomised controlled trial, Lancet 
Oncol. 2016 Oct; 17(10): 1396-1408. 

Или

ICE 

Cisplatin 100 mg/m2            i.v. 2-часова инфузия 1. ден
Epirubicin 90 mg/m2              i.v. 15-мин. инфузия 1. ден
Ifosfamide 2000 mg/m2 /d     i.v.  4-часова инфузия        2. – 4. ден 
        Mesna 2000 mg/m2 /d     i.v.  4-часова инфузия        2. – 4. ден 

(ОД 6000 mg/m2)

Повтаря се през 3 – 4 седмици (6 курса – 3 курса пред- и 3 курса 
следоперативно).
Basaran M, Bavbek ES, Saglam S, et al. A phase II study of cisplatin, ifosfamide 
and epirubicin combination chemotherapy in adults with nonmetastatic and 
extremity osteosarcomas. Oncology. 2007; 72(3–4): 255-260.

В клиники/отделения за прилагане на конвенционални 
режими може да се назначава само палиативна химиоте-
рапия при метастазирало заболяване.
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втора линия химиотерапия при osteosarcoma 
(рецидив/рефрактерно или прогресиращо 
метастатично заболяване): 

Ifosfamid + Etoposide 

Ifosfamid 3000 mg/m2          i.v.  3-часова инфузия 1. – 4. ден
      Mesna 3600 mg/m2 /d        i.v.  продълж. инфузия 1. – 4. ден
Etoposide 75 mg/m2              i.v.  1-часова инфузия 1. – 4. ден 

Повтаря се през 3 – 4 седмици (2 курса).
Gentet JC et al. Ifosfamide and Etoposide in childhood osteosarcoma. A phase Ii 
study of the French Society of Paediatric Oncology. Eur J Cancer 33(1997): 232-23.

Gemcitabine + Docetaxel

Gemcitabine 675 mg/m2              i.v.  90-мин. инфузия 1. и 8. ден
Docetaxel 75 – 100 mg/m2     i.v.  1-часова инфузия 8. ден 

Повтаря се през 3 седмици.
Navid F et al. Combination of gemcitabine and docetaxel in the treatment of children 
and young adults with refractory bone sarcoma. Cancer 113(2008): 419-425.

Cyclophosphamide + Topotecan

Cyclophosphamide 250 mg/m2      i.v. 30-мин. инфузия 1. – 5. ден
Topotecan 0,75 mg/m2     i.v. 30-мин. инфузия 1. – 5. ден

Повтаря се през 3 седмици (12 – 14 цикъла).
Saylors RL 3rd, Stine KC, Sullivan J, et al; Pediatric Oncology Group. Cyclophosphamide 
plus topotecan in children with  recurrent or refractory solid tumors: a Pediatric 
Oncology Group phase II study. J Clin Oncol. 2001; 19915): 3463-3469.

*Sorafenib + *Everolimus

Sorafenib                   2 х 400 mg        p.o.                                       дневно
 (1 час преди или 2 часа след храна)

Everolimus                5 mg                   p.o.                                       дневно

До прогресия или несъвместима токсичност.
*Не се реимбурсира.
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Grignani G, Palmerini E, Ferraresi V, et al. Italian Sarcoma Group. Sorafenib and 
everolimus for patients with unresectable high-grade osteosarcoma progressing 
after standard treatment: a non-randomised phase 2 clinical trial. Lancet Oncol. 
2015;16(1): 98-107.

*Samarium-153 ethylene diamine tetramethylene phosphonate 
(SM-EDTMP) при рецидивни/рефрактерни остеосаркоми 
след 2-ра линия

Samarium-153 (Quadramet) 30 mCi/kg /d      i.v. еднократно

*Не се реимбурсира.
High-activity samarium-153-EDTMP therapy followed by autologous peripheral 
blood stem cell support in unresectable osteosarcoma. Nuklearmedizin (2001) 40: 
215-220. ANDERSON PM, WISEMAN GA, DISPENZIERI A et al.

*Radium 223 
223RaCl 2 75 kBq/kg на 4 седмици

*Не се реимбурсира.
JAMA Oncol. 2015 May;1(2): 253-5. doi: 10.1001/jamaoncol.2014.289. Alpha 
Emitter Radium 223 in High-Risk Osteosarcoma: First Clinical Evidence of 
Response and Blood-Brain Barrier Penetration. Subbiah V(1), Anderson P(2), 
Rohren E(3).
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саркоми  
на меките тъкани

саркомите на меките тъкани представляват около 1  % 
от всички злокачествени тумори у възрастни и около 

15 % от тези у деца. Средната 5-годишна преживяемост ва-
рира от 60 % до 80 % при възрастни и 75 % при деца, в зави-
симост от диференциация, хистологичен вариант, размер, 
локализация, разпространение на тумора.

Саркомите на меките тъкани могат да възникнат във 
всички области на тялото, но най-чести са тези в област та 
на долните крайници (40,5 %), гръдния кош (17,5 %), горни-
те крайници (16,5 %), ретроперитонеалното пространство 
(13,3 %), вътрешните органи (8 %) и главата и шията (4 %).

Подробности за епидемиологията, патоморфологичните 
варианти, диагностиката, стадирането и комплексното лечение 
ще откриете в „Медицинска онкология“, 2018, Т. 2. 479 – 486.

ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на саркоми 
на меките тъкани

Първа линия химиотерапия

Doxorubicin/Epirubicin монотерапия

Doxorubicin 75 mg/m2  или  Epirubicin 100 mg/m2      i.v.         1. ден
                                                                                    кратка инфузия

Повтаря се през 3 седмици при нормална ФИЛК.
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Lorigan P et al. Phase III trial of two investigational schedules of ifosfamide 
compared with standard-dose doxorubicin in advanced or metastatic soft tissue 
sarcoma: a European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft 
Tissue and Bone Sarcoma Study Group. J Clin Oncol 25 (2007): 3144-3150.

Ifosfamide монотерапия

Ifosfamide 3,0 g/m2           i.v.     4-часова инфузия 1. – 3. ден
Mesna 400 mg/m2       i.v.             0., 4. и 8. час

Повтаря се през 3 седмици.
Lorigan P et al. Phase III trial of two investigational schedules of ifosfamide 
compared with standard-dose doxorubicin in advanced or metastatic soft tissue 
sarcoma: a European Organisation for Research and Treatment of Cancer Soft 
Tissue and Bone Sarcoma Study Group. J Clin Oncol 25 (2007): 3144-3150

Ifosfamide + Doxorubicin/Epirubicin

Ifosfamide 1500 mg/m2    i.v.  2-часова инфузия 1. – 4. ден
               Mesna 400 mg/m2      i.v.    0., 4. и 8. час
Doxorubicine 20 mg/m2        i.v. 1. – 3. ден
или Epirubicin 60 mg/m2        i.v. 1. – 2. ден

Повтаря се през 3 седмици с приложение на G-CSF: 4 – 6 курса при 
контрол на ФИЛК.
Frustaci S et al. Italian Sarcoma Group. Adjuvant treatment of high-risk adult soft 
tissue sarcomas: a survey by the Italian Sarcoma Group. Tumori 92 (2006): 92-97.

MAID

Doxorubicin 20 mg/m2            i.v.  5 – 20-мин. инфузия 1. – 3. ден 
Dacarbazine 300 mg/m2          i.v.  1-часова инфузия 1. – 3. ден 
Ifosfamide 2500 mg/m2/d    i.v.  3-часова инфузия  1. – 3. ден
Mesna 400 mg/m2          i.v.     0., 4. и 8. час

Повтаря се през 3 седмици (6 курса).
Fayette J et al. Phase III trial of standard versus dose-intensified doxorubicin, 
ifosfamide and dacarbazine (MAID) in the first-line treatment of metastatic or 
locally advanced soft tissue sarcoma. Invest New Drugs 27(2009): 482-489.
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Gemcitabinе + Docetaxel – първа линия при лейомиосарком 
на матката

Gemcitabine 675 – 900 mg/m2    i.v.  90-мин. инфузия 1. и 8. ден
Docetaxel 75 – 100 mg/m2      i.v.  1-часова инфузия 8. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 – 8 курса).
Hensley ML et al. Fixed-dose rate gemcitabine plus docetaxel as second-line 
therapy for metastatic uterine leiomyosarcoma: a Gynecologic Oncology Group 
phase II study. Gynecol. Oncol.109(2008): 323-328.

лечение с Imatinib 400 mg/d p.o.при dermatofibrosarcoma 
protuberans 

Stacchiotti S, Pedeutour F, Negri T et al. Dermatofibrosarcoma protuberans- 
derived fibrosarcoma: clinical history, biological profile and sensitivity to 
imatinib. Int J Cancer 2011; 129: 1761-1772. 

втора или трета линия химиотерапия

Gemcitabine + Docetaxel

Gemcitabine 675 – 900 mg/m2    i.v.   90-мин. инфузия 1. и 8. ден
Docetaxel 75 – 100 mg/m2      i.v.   1-часова инфузия 8. ден

Повтаря се през 3 седмици (4 – 8 курса).
Hensley ML et al. Fixed-dose rate gemcitabine plus docetaxel as second-line 
therapy for metastatic uterine leiomyosarcoma: a Gynecologic Oncology Group 
phase II study. Gynecol. Oncol.109(2008): 323-328.

Paclitaxel 

Paclitaxel 75 – 100 mg/m2   i.v.   3-часова инфузия 1., 8., 15. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Schlemmer M et al. Paclitaxel in patients with advanced angiosarcoma of soft 
tissue: a retrospective study of the EORTC soft tissue and bone sarcoma group. 
Eur J Cancer 44(2008): 2433-2436.
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*Trabectedin 1,1 – 1,65 mg/m2        i.v.   3-часова инфузия

Повтаря се през 3 седмици с премедикация Dexamethasone, при 
болни с миксоидни липосаркоми, лейомиосаркоми и синовиал-
ни саркоми.
*Не се реимбурсира.
Grosso F. et al. Efficacy of trabectedin (ecteinascidin-743) in advanced pretreated 
myxoid liposarcoma: a retrospective study. Lancet Oncol. 8(2007): 595- 602.

Pazopanib 

Pazopanib 800 mg             p.о.   дневно 

До прогресия на заболяването или неприемлива токсичност.
Vander GraafWT et al: EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group and 
the PALETTE study group. Pazopanib for metastatic soft-tissue sarcoma 
(PALETTE): a randomized, double-blind,placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 
379(2012): 1879-1886.

Gemcitabine+ Dacarbazine

Gemcitabine 1800 mg/m2       i.v.   180-минутна инфузия
Dacarbazine 500 mg/m2         i.v.   20-минутна инфузия

Повтаря се през 2 седмици (12 курса)
García-Del-Muro X, López-Pousa A, Maurel J et al. Randomized phase II study 
comparing gemcitabine plus dacarbazine versus dacarbazine alone in patients 
with previously treated soft tissue sarcoma: a Spanish Group for Research on 
Sarcomas study. J Clin Oncol 2011; 29: 2528–2533. 

Eribulin 

Eribulin 1,23 mg/m2      i.v.   2 – 5-мин. инфузия 1. и 8. ден

Повтаря с през 3 седмици, при болни с иноперабилен или мeтас-
татичен липосарком, получили преди това антрациклин-съ-
държащ режим.
Halaven (eribulin) [package insert]. Woodcliff Lake, NJ: Eisai, Inc. January, 2016.
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гастронтестинални  
стромални тумори  
(гисТ) 

гастроинтестиналните стормални тумори (ГИСТ) са ме-
зенхимни тумори с произход от гастроинтестиналния 

тракт (ГИТ) със специфична хистологична характеристи-
ка. Това са най-често срещаните мезенхимни тумори на 
ГИТ, възникващи след мутация в KIT-тирозинкиназния 
рецептор и/или в рецептора на тромбоцитния растежен 
фактор алфа (PDGFR-alfa). Засягат предимно възрастни 
около петата декада, но могат да се наблюдават и във всич-
ки възрастови групи. 

ГИСТ могат да се развият навсякъде в стомашночрев-
ния тракт. Около 60 – 70 % от случаите са локализирани в 
стомаха, 20 – 30 % – тънко черво; по-малко от 10 % – хра-
нопровод, колон, ректум.

Подробна информация за епидемиологията, патомор-
фологичните особености, прогностичните фактори, съвре-
менното стадиране и комплексното лечение ще откриете в 
„Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 487 – 500.

лечение 
Както при всички злокачествени тумори, и тук реше-

нието за лечение се обсъжда от мултидисциплинарен екип, 
включващ патолог, хирург, рентгенолог, химиотерапевт, 
специалист по нуклеарна медицина и др.



206

Хирургичното лечение – радикална резекция на тумора – 
е все още „златен стандарт“ за лечение на ГИСТ. Кумулатив-
ната преживяемост е 3 – 5 години при 50 % и съответно 35 %.

Адювантна терапия: три години лечение с Imatinib е 
„златен стандарт „при пациенти с висок риск [IA].

Мутационният статус е от изключително значение при 
определяне необходимостта от адювантно лечение, както и 
дозата на Imatinib. Според ESMO препоръките: 

•	 При установена KIT exon 11 мутация лечението с 
Imatinib се провежда със стандартна доза 400 mg 
дневно.

•	 При установена KIT exon 9 мутация се предпочита 
започване на лечение с Imatinib в по-висока доза – 
800 mg дневно. 

•	 При установен PDGFRA D842V ГИСТ адювантно 
лечение не се провежда поради липсата на чувстви-
телност на заболяването към Imatinib.

•	 При NF1-свързан ГИСТ отново адювантна терапия 
не се препоръчва.

метастазирало заболяване 

При пациенти с неоперабилен и/или метастазирал ГИСТ стан-
дартното лечение е Imatinib mesylate – първа линия

Imatinib 400 mg           p.o                               дневно
800 mg           p.o                               дневно

До прогресия или неприемлива токсичност.
Blanke CD et al, Phase III randomized, intergroup trial assessing imatinib 
mesylate at two dose levels in patients with unresectable or metastatic 
gastrointestinal stromal tumors expressing the kit receptor tyrosine kinase: S0033J 
Clin Oncol. 2008 Feb 1;26(4): 626-32.
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Стандартна втора линия терапия е Sunitinib

*Sunitinib
Sunitinib

50 mg /d          p.o
37,5 mg/d        p.o

4 седмици, 2 седмици пауза
непрекъснато

*Не се реимбурсира от НЗОК.
George D Demetri Efficacy and safety of sunitinib in patients with advanced 
gastrointestinal stromal tumour after failure of imatinib: a randomised controlled 
trial The Lancet Volume 368, Issue 9544, 14–20 October 2006.

Regorafenib е регистриран и одобрен за трета линия терапия. 

Regorafenib 160 mg           p.o                               дневно

До прогресия или неприемлива токсичност.
George D Demetri ,Efficacy and safety of regorafenib for advanced 
gastrointestinal stromal tumours after failure of imatinib and sunitinib (GRID): 
an international, multicentre, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial The 
Lancet 381, Issue 9863, 26 January–1 February 2013, 295-302.
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първични и метастатични 
мозъчни тумори

Злокачествените глиални тумори са приблизително 70 % 
от всички първични мозъчни тумори при възрастни. 

Свързани са с висока заболяемост и висока смъртност, като 
средната преживяемост при пациентите с глиобластом е 
12 – 15 месеца, а при тези с анапластични глиални тумори – 
2 – 5 години. Глиобластомите са приблизително 60 – 70 % 
от всички злокачествени глиоми. Астроцитомите предста-
вляват 10 – 15  %, анапластичните олигодендроглиоми и 
олигоастроцитоми – 10 %, анапластичните епендимоми и 
ганглиоми – останалите. 

Средната възраст на поставяне на диагнозата при гли-
областомите е 64 години, а при анапластичните глиоми – 45 
години.

Заболяемостта при мъжете умерено превишава тази 
при женския пол.

Лечението е комплексно, водеща е ролята на оператив-
ното и лъчелечение.

Подробна информация за епидемиология, патоморфо-
логичните варианти, диагностиката, стадирането, прогно-
стичните и предиктивните генетични маркери и комплекс-
ното лечение на първичните мозъчни тумори ще откриете 
в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 501 – 510.
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лекарствено лечение на първични мозъчни 
тумори

а. глиобластом (степен ІV по сзо)
Съчетаната и адювантна химиотерапия с TMZ 

(Temozolamide), в комбинация с RT (радиотерапия), сиг-
нификантно повишава междинните 2 и 5-годишни данни 
за преживяемост, показват данните от голямо рандомизи-
рано проучване. Това е стандарт в лечението на пациенти 
с глиобластом до 70-годишна възраст, както и тези над 70 
години, които нямат противопоказания.

Temozolamide се приема по 75 mg/d  p.o., 7 дни в седми-
цата, по време на радиотерапията и по 150 – 200 mg/m2/d  
p.o. за 5 дни на всеки четири седмици, в 6 цикъла, след ком-
бинираната ЛЛ + химиотерапия. Прилага се при високо-
степенен първичен глиобластом с метилиран MGMT ген. 
Включва пациенти между 18 и 70 години с ECOG: 0 – 1.

Temozolamide 75 mg/m2/d      p.o.          7 дни седмично за 6 седмици
радиотерапия 2 Gy/d,  5 дни в седмицата   (ОД 60 Gy) за 6 седмици

последвано от 

Temozolamide 150 – 200 mg /m2 /d           p.o.  1. – 5. ден

Повтаря се през 4 седмици (6 цикъла).
Lamers LM et al;EORTC 26981/22981 NCI-C CE3 Intergroup Study.Cost-
effectiveness of temozolamide for threatment of newly diagnosed glioblastoma 
multiforme: a report from the EORTC 26981/22981 NCI-C CE3 Intergroup Study.
Cancer.112(2008): 1337-1344.

Високостепенен първичен глиобластом, неметилиран 
MGMT ген – включване в клинични проучвания или са-
мостоятелна лъчетерапия.
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При възрастни болни в увредено общо състояние, мо-
нотерапията с Temozolamide (TMZ) може да увеличи пре-
живяемостта.

При поява на рецидив лечението е индивидуално, вари-
ант са клиничните проучвания и други лекарствени фор-
ми: Lomustinе, Etoposide, Carboplatin.

б. анапластичен астроцитом, олигоастроцитом и 
олигодендроглиом (степен ІІІ по сзо)

След оперативно отстраняване, стандартът е лъчетера-
пия до 60 Gy.

Препоръчва се и комбинацията PVC: 

PCV

Lomustinе 110 mg/m2                                       p.o.  1. ден
Procarbasine 60 mg/m2 8. – 21. ден
Vincristine 1,4 mg/m2 (max: 2 mg) 8. и 29. ден

Повтаря се през 6 – 8 седмици (6 курса)
Brandes AA et al. Efficacy and feasibility of standard 
procarbazine.,lomustine,and vincristine chemotherapy in anaplastic 
oligodendroglioma and oligoastrocytoma recurrent after radiotherapy.A phase II 
study.Cancer 101 (2004): 2079-2085.

Или

Lomustin 130 mg/m2                            p.o 1. ден
Procarbazine 75 mg/m2 /d                          p.o 8. – 21. ден
Vincristine 1,4 mg/m2  (max: 2 mg)       i.v 8. и 29. ден

Повтаря се през 6 – 8 седмици (до 4 – 6 цикъла).
Cairncross G et al. Phase III trial of chemotherapy plus radiotherapy compared 
with radiotherapy alone for pure and mixed anaplastic oligodendroglioma: 
Intergroup Radioation Therapy Oncology Group Trial 9402.J.Clin.Oncol. 
24(2006): 2707-2714.
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Или
Lomustine 100 mg/m2                           p.o. 1. ден
Procarbazine 100 mg/m2 /d                      p.o. 1. – 10. ден
Vincristine 1,5 mg/m2 (max: 2 mg)       i.v. 1. ден

Повтаря се през 6 седмици (max:12 курса). Първият курс хими-
отерапия започва 3 – 4 седмици след приключване на лъчелече-
нието.
Medical Research Council Brain tumour Working Party.Randomized trial of 
procarabzine,lomustine,and vincristine in the adjuvant treatment of high-grade 
astrocytome: A medical Research Council trial.J.Clin.Oncol. 19(2001): 509-518.

в. рецидивирал глиобластом
При пациенти с рецидив на заболяването, когато не е 

прилагана първоначално химиотерапия с Temozolamide 
(TMZ), може да се очаква слабо изразен ефект. Пациенти 
с рецидив и проведена адювантна химиотерапия, следва 
да се насочат към клинични проучвания. Може поняко-
га да се постигне ефект с режима PCV или самостоятелен 
Temozolamide (TMZ). Реоперацията е показана при болни 
с малки рецидиви. Няма клинични проучвания, които да 
доказват увеличаване на общата преживяемост след пов-
торна операция. Оперативното отстраняване на рецидива 
и прилагането на кармустинов полимер, сравнен с плацебо, 
води до гранично увеличаване на преживяемостта. 

г. мозъчни метастази от други злoкачествени 
тумори

При възможност се провежда опeрaтивно отстраняване 
на тумора, последвано от лъчелечение. При остатъчен ту-
мор може да се добави темодал.
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*Temozolamide

Temozolamide 150 mg/m2 /d       p.o. 1. – 7. и 15. – 21. ден

Повтаря се през 4 или 5 седмици.
*Не се реимбурсира за метастатични мозъчни тумори.

Siena S et al. Dose-dense temozolamide regimen for the treatment of brain 
metastases from melanoma,breast cancer, or lung cancer not amenable to surgery 
or radiosurgery: a multicenter phase II study. Ann. Oncol. 21(2010): 655-661.

Лечението продължава със системна терапия, съобра-
зена с вида и чувствителността на първичния тумор. 
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системно лекарствено 
лечение на злокачествени 
тумори с неизвестно 
първично огнище

Злокачествените тумори от неизвестно първично огнище 
представляват около 3 – 5 % от всички солидни тумори 

у човека. Те са предизвикателство за патоморфолози и кли-
ницисти, тъй като не се вписват в рамките на общоприетите 
принципи за диагностика и лечение в онкологията. 

В повечето случаи се касае за тумори в стадий на метас-
тазиране. 

За поставяне на диагнозата е необходимо патоморфоло-
гично изследване, което да категоризира един от следните 
видове тумори: 

1. Високодиференцирани и умеренодиференцирани 
аденокарциноми.

2. Нискодиференцирани карциноми.
3. Плоскоклетъчни карциноми.
4. Недиференцирани неоплазми.
5. Карциноми с невроендокринна диференциация.
Провеждането на допълнителни ИХХ изследвания 

може да насочи към органна локализация.
Подробна информация за честотата, билогичната ха-

рактеристика, прилаганите диагностични методи и въз-
можностите за системно лекарствено лечение ще откриете 
в „Медицинска онкология“, 2018. Т. 2. 511 –518.
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благоприятни прогностични фактори при тумори от 
нПо – диагностика и лечение

Патоморфо-
логия

клинична  
изява

Препоръчвани 
изследвания Лечение

Ниско-  
диференци-
ран  
карцином

Млади мъже с 
медиастинална или 
ретроперитонеал-
на туморна маса, 
белодробни  
метастази

HCG, AFP, 
изследване на 

копия  
на 12-та  

хромозома  
с FISH

Както при  
екстрагонаден  
герминативноклетъ-
чен тумор

Адено-
карцином

Жени с  
изолирана  
лимфаденопатия

ЯМР на  
млечни жлези,  
ER, PR, HER2 

Лечение както при 
карцином на млечна-
та жлеза – ІІ стадий

Жени с  
перитонеална  
карциноматоза

Са-125 Лечение както  
при овариален  
карцином – ІІІ стадий

Мъже с  
остеобластни  
костни метастази 
и/или повишен PSA

PSA Лекуват се както 
метастазирал  
простатен карцином

Единично  
метастатично  
огнище

РЕТ скенер Дефинитивна  
локална терапия  
+/- химиотерапия

Плоско-
клетъчен 
карцином

Шийна  
лимфаденопатия

РЕТ скенер, 
тонзилекто-

мия

Лечение както при 
ло кал но авансирал 
тумор на главата и 
шията

Ингвинална  
аденопатия

 _ Дисекция на 
 ингвинални  
лимфни възли  
+/- лъчетерапия  
+/- химиотерапия

Невро-
ендокринен  
злокачествен  
тумор

Добре  
диференциран

 _ Лечение както при 
карциноид

Ниско  
диференциран

 _ Лечение както при 
дребноклетъчен  
белодробен карцином
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ПреПоръчителни лекарствени Продукти и 
комбинации от тях за лечение на болни със 
злокачествени тумори от нПо

І. аденокарциноми

Pаclitaxel + Carboplatin 

Paclitaxel 175 – 200 mg/m2              i.v. 1. ден 
Carboplatin AUC 5 – 6                     i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Briasoulis E et al, J. Clin. Oncol. 18(2000) 3101-3107.

Docetaxel + Carboplatin 

Docetaxel  65 – 75 mg/m2              i.v. 1. ден
Carboplatin AUC 5 – 6                      i.v. 1. ден 

Повтаря се през 3 седмици.
(Greco FA et al., Ann.Ocol.11(2000) 211-212).

Cisplatin + Gemcitabine (NCCN)

Cisplatin 75 mg/m2                       i.v. 1. ден 
Gemcitabine 1000 mg/ m2                  i.v. 1. – 8. ден

Повтаря се през 3 седмици.

Cisplatin + Epirubicin + 5-FU 

Cisplatin 75 mg/m2                         i.v. 1. ден 
Epirubicin 50 mg/m2                         i.v. 1. ден 
5-FU 500 mg/m2                       i.v. 1. – 3. ден  

Повтаря се през 3 седмици.
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Irinotecan + Carboplatin 

Irinotecan 60 mg/m2                        i.v. 1., 8., 15. ден
Carboplatin AUC 5                             i.v. 1. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Jonemori K. et al., Br.J.Cancer 100(2009) 50-55.

Capecitabine 1000 mg/m2 p.o.      b.i.d.    1. – 14. ден
Oxaliplatin 85 – 130 mg/m2       i.v.                             1. ден

Повтаря се през 3 седмици.
Hainswrth JD et al, Cancer 116(2010) 2448-2454.

II. Плоскоклетъчен карцином от нПо

Paclitaxel + Cipslatin + 5-FU  

Paclitaxel 175 mg/m2                 i.v. 1. ден
5-FU 500 mg/m2 1. – 5. ден
Cisplatin 100 mg/m2                 i.v. 2. ден

Повтаря се през 3 седмици.

Docetaxel + Cisplatin + 5-FU  

Docetaxel 75 mg/m2                 i.v. 1. ден
5-FU 750 mg/m2 1. – 5. ден
Cisplatin 75 mg/m2                 i.v. 1. ден

Повтаря се през 3 седмици.

Paclitaxel + 5-FU + Folinic аcid

Paclitaxel 175 mg/m2               i.v. 1. ден
5-FU 350 mg/m2               i.v. 1. до 3. ден
Folinic аcid 300 mg                       i.v. 1. до 3. ден

Повтаря се през 4 седмици.
Dowel JE et al.,Cancer 91 (2001) 592-597.
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III. невроендокринни тумори

нискодиференцирани

Cisplatin 75 mg/m2               i.v.  1. ден
Etoposide 100 mg/m2             i.v.  1. до 3. ден

Повтаря се през 3 седмици.

Умерено или добре диференцирани невроендокринни 
тумори – прилага се лечение както при невроендокринни 
и карциноидни тумори.
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Злокачествени тумори  
на кожата

Заболяемостта от злокачествените тумори на кожата 
е една от най-високите в света и в България. Според 

Националния раков регистър (НРР), София, през 2013 г. 
е имало 4791 нови случая, 12,9 % от всички злокачествени 
новообразувания (36 825).

Подробна информация за видовете злокачествени ту-
мори на кожата, епидемиологичните данни, рисковите 
фактори, патоморфологичните особености, съвременните 
диагностични методи, вкл. генетични изследвания и съ-
временната терапия ще откриете в „Медицинска онколо-
гия“, 2018. Т. 2. 519 – 557.

адювантна терапия (само при меланом с 
улцерация)

 Концепцията при високо рисковите първични мелано-
ми ІІ b-с (Т3b-4в) и ІІІ стадий, пациенти с риск от поява на 
метастази > 30%, е „няма ли тумор, пациентът подлежи на 
имунотерапия”.

 През периода 1990 – 2010 г. са проведени над 40 клинич-
ни проучвания с Interferon-α, досега единственият широко 
използван медикамент за адювантна терапия. При нито 
едно проучване, независимо от дозата и продължителност-
та на лечението, няма убедителни данни за промяна на 
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преживяемостта. Ползата от терапията се свежда предим-
но до удължаване на светлия период до поява на метастази 
(DFS). На 35 пациенти само един се повлиява от лечението 
(NNT). От проучването на EORTC 18991 с PegIFN се опре-
делиха групите пациенти, при които може да се очаква по-
ложителен резултат – с улцерация на първичния тумор и с 
минимална метастаза в стражевия лимфен възел, < 1 mm. 
Разликата в 5- и 10-годишната преживяемост на групата 
пациенти с улцерация на тумора спрямо контролната гру-
па (наблюдение) е съответно 10% и 8%. Тенденцията е адю-
вантната имунотерапия с Interferon да бъде изместена от 
тази с checkpoint инхибитори, както и от таргетна терапия.

Interferon-α – 2а/в

Ниска доза:        3 х 3 MIU         седмично  (1,5 – 2 години)

Средна доза:        3 х 5 – 10 MIU седмично  (1,5 – 2 години)

Високи дози (само в САЩ): 

Индукция:        5 дни х 20 MIU/m2  i.v. седмично 1 месец

Подържаща терапия: 3 х 10 MIU/m2   s.c. седмично до края на го-
дината

Пегилиран Interferon

Индукция:        6 μg/kg   s.c. седмично                  (8 седмици)

Подържаща доза:        3 μg/kg   s.c. седмично              (5 години) 

Ives, N. J. et al. Adjuvant interferon-α for the treatment of high-risk melanoma: an 
individual patient data meta-analysis.Eur. J. Cancer82, 171–183 (2017). Eggermont 
AM, Suciu S, Testori A, Kruit WH, Marsden J, Punt CJ, Santinami M, Salès F, 
Schadendorf D, Patel P, et al.Ulceration and stage are predictive of interferon efficacy 
in melanoma: results of the phase III adjuvant trials EORTC 18952 and EORTC 
18991. Eur J Cancer. 2012 Jan; 48(2): 218-25. Epub 2011 Nov 5.
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адювантна терапия с checkpoint инхибитори и 
таргетна терапия

Приключи проучваето ІІІ фаза за адювантно лечение 
с блокажния инхибитор анти-CTLA-4 антяло на EORTC 
18071. Проучването беше стартирано през 2010 г. с доза  
10 mg/kg, преди официалната регистрация на Ipilimumab 
с доза 3 mg/kg и вероятно това се отразява на значимата 
разлика в 5-годишната преживяемост – 65,4 % vs. 54,4 % (за 
групата наблюдение) при р – 0.001. Адювантната терапия 
с Ipilimumab беше регистрирана от FDA през 2015 г., но не 
и от ЕМА. Основният недостатък е високият процент на 
странични действия на препарата от 3. и 4. степен при 50% 
от пациентите и 5 смъртни случая.

 Проучването ІІІ фаза CheckMate 238, Nivolumab 3 mg/
kg vs. Ipilimumab 10 mg/kg в продължение до една година, 
при пациенти ІІІ в-с и ІV стадий, показа предимство на 
Nivolumab, като след 18 месеца без рецидив са 66% от паци-
ентите срещу 53% от тези лекувани с Ipilimumab (p < 0,001). 
Страничните действия 3./4. степен са значително по-малко – 
14,5% vs. 45,5%. През 2018 г. Nivolumab беше регистриран от 
FDA и ЕМА за адювантна терапия в ІІІв-с и ІV стадий.

През 2015 г. беше стартирано клинично проучване ІІІ 
фаза с aнти-PD1 антитяло Pembrolizumab (фиксирана доза 
200 mg) – EORTC 1325 (KEYNOTE-054) при пациенти с ви-
сок риск за метастазиране ІІІа стадий (метастаза по-голяма от 
1 mm), ІІІв и ІІІс стадий. През май 2018 г. бяха съобщени ед-
ногодишните резултати за светлия период до метастазиране 
или смърт 75,4% vs. 61,0% при HR 0,57 (р < 0,001). Предстои 
регистрацията на Pembrolizumab от FDA и ЕМА през 2019 г.
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В ІІІ фаза е и проучването Combi-AD на комбинацията 
Dabrafenib + Trametinib, която пациентите получават една 
година. Резултатите, изнесени на ASCO 2017, са най-до-
брите за адювантна терапия при ММ за светлия период до 
метастазиране в ІІІа-с стадий. В сравнение с контролната 
група, съответно на първата година са 88 % vs. 56 %, на вто-
рата – 67% vs. 44 % и на третата – 58 % vs. 39 % (p < 0,001). 

Комбинацията Dabrafenib + Trametinib  е регистрира-
на от ЕМА и FDA за адювантно лечение на ММ.

От декември 2018 г. EMA одобри Nivolumab и                                 
Pembrolizumab за адювантно лечение при меланом с анга-
жиране на лимфни възли или след радикална резекция на 
метастази от меланом. Прилагат  се в стандартни дози.
Eggermont AMM, Chiarion-Sileni V, Grob J-J, et al. Prolonged survival in stage III 
melanoma with ipilimumab adjuvant therapy. N Engl J Med 2016; 375: 1845-855.
Weber, J. et al. Adjuvant nivolumab versus ipilimumab in resected stage III or IV 
melanoma. N. Engl. J. Med. 377, 1824 – 1835 (2017).
Eggermont, A. M. et al. Adjuvant pembrolizumab versus placebo in resected stage 
III melanoma. N. Engl. J. Med. 378, 1789 – 1801 (2018).
Long, G. V. et al. Adjuvant dabrafenib plus trametinib in stage III BRAF-mutated 
melanoma.N. Engl. J. Med. 377, 1813 – 1823 (2017).

алгоритъм на терапията в IIIc и IV стадий
Значително удължаване на преживяемостта се постига 

с иновативните таргетна и имунотерапия. Според послед-
ния алгоритъм (NCCN version 1.2018) пациентите с: 

1. BRAF V600 mt: 

Първа линия – BRAF-i или комбинация с MEK-i
При пациенти с бавно развитие на заболяването е въз-
можна терапия с анти-PD1 антитяло.
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Втора линия – анти-PD1 антитяло +/- анти-CTLA-4
При прогресия – химиотерапия или симптоматично ле-
чение.

2. BRAF V600 wt: 

Първа линия – анти-PD1 антитяло +/- анти-CTLA-4
Втора линия – анти-CTLA-4 антитяло 
При прогресия – химиотерапия или симптоматично ле-
чение.

Засега в България се реимбурсират: 
BRAF-i – Vemurafenib (Zelboraf), Dabrafenib (Tafinlar)
Aнти-PD1 антитяло – Pembrolizumab (Keytruda), 
Nivolumab (Opdivo)
Анти-CTLA-4 антитяло – Ipilimumab (Yervoy)

таргетна терапия
Първа линия таргетна терапия при метастазирал мела-

ном с BRAF V600E или V600K мутации.

*мек инхибиторите не се реимбурсират в България

Dabrafenib 2 х 150 mg             p.o.                    дневно
*Trametinib (Mekinist)  2 mg                       p.o                     дневно

Терапията се провежда до прогресия или неприемлива токсичност. 
Robert C, Karaszewska B, Schachter J et al. Improved overall survival in melanoma 
with combined dabrafenib and trametinib. N Engl J Med 2015; 372: 30–39.

Vemurafenib 2 х 960 mg     p.o. дневно
*Cobimetinib 60 mg /d                p.o. 1. – 21. ден 

До прогресия или неприемлива токсичност 
Larkin J, Ascierto PA, Dréno B et al. Combined vemurafenib and cobimetinib in 
BRAF-mutated melanoma. N Engl J Med 2014; 371: 1867–1876. 
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имунотерапия
Първа линия имунотерапия при метастазирал меланом 
без BRAF V600E или V600K мутации (wild-type) или ІІ ли-
ния след таргетна терапия.

Pembrolizumab  2 mg/kg       i.v.    60-мин. инфузия 
(или обща доза 200 mg)                     през 3 седмици

Nivolumab 3 mg/kg       i.v.   30-мин. инфузия 
(или обща доза 240 mg)                      през 2 седмици

Втора линия имунотерапия след анти-PD1 антитяло или 
ІІІ линия след таргетна терапия.

Ipilimumab 3 mg/kg     i.v.   90-мин. инфузия през 3 седмици

Прилагат се 4 инфузии през 3 седмици
Robert C, Schachter J, Long GV et al. Pembrolizumab versus ipilimumab in 
advanced melanoma. N Engl J Med 2015; 372: 2521–2532. 
Weber JS, D’Angelo SP, Minor D et al. Nivolumab versus chemotherapy in 
patients with advanced melanoma who progressed after anti-CTLA-4-treatment 
(CheckMate 037): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet 
Oncol 2015; 16: 375–384. 
Wolchok JD, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Overall survival with combined 
nivolumab and ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med 2017; 377: 1345-1356.

химиотерапия при малигнен меланом

DTIC – 850/1000 mg/m2 през 3 седмици или

CVD 

DTIC 850 или 1000 mg/m2 1. ден
Vinblastin 1,2 mg/m2 1. – 4. ден
Cisplatin 25 – 30 mg/m2 1. – 4. ден

Paclitaxel + Carboplatin

Paclitaxel 175 mg/m2  +  Carboplatin    AUC 6 през 3 седмици
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таргетна терапия при некурабилен 
базоцелуларен карцином

Vismodegib

Vismodegib 150 mg 1 tabl./d.

До прогресия или неприемлива токсичност при локално аванси-
рал, иноперабилен или метастазирал базоцелуларен карцином.

меркелов тумор (мт)
Тумор от клетките на Merkel (невроендокринен произ-

ход) е рядко заболяване с повишаваща се заболеваемост. 
Причинява се от полиома вирус – Merkel cell polyoma virus 
(MCPyV) в 80 % от случаите. При МТ е от значение дебе-
лината на тумора, наблюдават се интранзитни метастази, 
препоръчва се биопсия на стражевия възел и следопера-
тивна лъчетерапия за локо-регионален контрол. Прогноза-
та е по-лоша дори и от малигнения меланом.

Стандартно лечение при хематогенна дисеминация е 
Carboplatin (или цис-платина) с Etoposide.

Най-голям успех засега е постигнат с имунотерапия с 
анти PD1/PD-L1-антитела. През март 2017 г. FDA регистри-
ра Avelumab (PD-L1 антитяло) като втора линия лечение 
след химиотерапия при дисеминиран МСС на базата на ре-
зултатите от проучване във II фаза (Javelin Merkel 200 trial). 
Като втора линия терапия общият туморен отговор (ORR) 
е 33%. През септември 2017 г. Bavencio (avelumab) беше ре-
гистриран и от ЕМА за лечение на метастазирал МТ при 
пациенти, по-възрастни от 12 години.

В напреднал стадий е и II фаза на проучване с 
Pembrolizumab 2 mg/kg на 3 седмици, като първа линия с 
ORR 56 % (NCCN version 1.2018).
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Avelumab

Avelumab 10 mg/kg    i.v.  60-мин. инфузия   след 
премедикация с антихистамин и парацетамол

<https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufman 
HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27592805>
Kaufman HL et al. Avelumab in patients with chemotherapy-refractory 
metastatic Merkel cell carcinoma: a multicentre, single-group, open-label, phase 2 
trial. Lancet Oncol. 2016 Oct;17(10): 1374-1385.
European Commission approves Bavencio (avelumab) for metastatic Merkel cell 
carcinoma. Darmstadt, Germany: Merck KGaA and Pfizer Inc; September 21, 2017.
Nghiem PT, Bhatia S, Lipson EJ, et al. PD-1 blockade with pembrolizumab in 
advanced Merkel-cell carcinoma. N Engl J Med. 2016;374(26): 2542–2552.
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Токсичност на системната  
лекарствена терапия

а. хематологична токсичност

а.1. анемии

Анемия се регистрира при около 40 % от онкологичните 
пациенти, като при тези, провеждащи химиотерапия чес-
тотата ѝ нараства до 90 %. Доказано е, че анемията влияе 
както на качеството на живот, така и на възможността за 
провеждане на оптимално противотуморно лечение, т.е. 
повлиява изхода от заболяването.

степени на тежест на анемията според NCI/WHO

Ниво на хемоглобин, g/l Степен Тежест
Нормални* 0 няма

100 – нормално 1 лека
80 – 99 2 умерена
65 – 79 3 тежка

< 65 4 животозастрашаваща
*Нормалните нива на хемоглобин са 120 – 160 g/l  при жени и 140 – 180 g/l 
при мъже.

Рекомбинантен еритропоетин (Еро) е показан при 
симптоматична, химиотерапия-индуцирана анемия и Hb < 
100 g/l. Очаква се отговор, ако ендогенните Еро нива са < 100 
ng/ml. Приложението на рекомбинантни Еро за химиотера-
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пия-индуцирана анемия понастоящем е общоприета стра-
тегия. При болни на химиотерапия лечението започва при 
хемоглобин < 100 g/l и се провежда с Еро-alfa (3 х 150 IU/kg 
седмично или 40 000 IU седмично). 

Като подходящ препарат за практическа клинична 
употреба се счита Darbepoetin-alfa (по-редки апликации и 
възможност да се синхронизира с химиотерапия). Дозата е 
2,25 µg/kg седмично или 500 µg на 3 седмици. 

Ефектът от лечението с Epo настъпва 2 седмици след 
началото на терапия. Желателно е кръвната картина да се 
проверява ежеседмично до постигане на стабилно ниво нa 
Hb. Ако в рамките на 2 седмици се постигне покачване на 
Hb с 10 и повече g/l или се достигнат стойности, отменя-
щи необходимостта от хемотрансфузия, тогава дозата на 
Epo следва да се намали с 25 – 40 %. При липса на отговор 
(Hb↑ с 10 g/l или повече) в рамките на 4 седмици за Еро-
alfa и 6 седмици за Darbepoetin-alfa, дозата на съответния 
Epo следва да се увеличи. Липсата на хемопоетичен отговор 
след 8 седмици налага спиране на лечението с ЕРО.

•	 Комбинацията от Еро + интравенозно желязо е под-
ходяща за онкопациенти със симптоматична ане-
мия в резултат на функционален железен дефицит 
(TSAT <50 % и феритин между 30 и 500 ng/ml).

•	 Парентерална или перорална Fe терапия, като са-
мостоятелно лечение (без Еpo) на анемия при паци-
енти с онкологични заболявания, се прилага в случаи-
те на абсолютен железен дефицит (желязодефицитна 
анемия) – феритин < 30 ng/ml и намален TSAT <20 %. 

NCCN. Cancer-and chemotherapy-induced anemia, Versions, 2.2014 & I.2018. 
<http: //www. nccn. org/professionals/physician_gls/pdf/anemia.pdf (2014 & 
2017)>. Accessed 2015 & 2017 .



228

а.2. неутроПении
Цитотоксичната химиотерапия потиска хемопоетична-

та система и нарушава защитните механизми на органи-
зма, от една страна, чрез супресиране на продукцията на 
неутрофили и от друга – чрез цитотоксичния ефект, който 
оказва върху клетките на естествените кожно-лигавични 
бариери. Неутропенията е най-честата значима хемато-
логична токсичност на противотуморната химиотерапия 
като нерядко ограничава приложението на дози, които 
могат безопасно да се толерират от пациента. Съгласно 
Общите критерии за токсичност (CTC) на Националния 
раков институт (NCI) тежестта на неутропенията се класи-
фицира в четири степени в зависимост от стойносттите на 
абсолютния неутрофилен брой (ANC – absolute neutrophil 
count) (Табл. 1): 

Таблица 1. Степени на тежест на неутропения*

Степен Общ неутрофилен брой (109/L)
0 нормални стойности
1 от > 1,5 до < 2
2 от > 1 до < 1,5
3 от > 0,5 до < 1
4 < 0,5

*Адаптирано от Cоmmon Toxicity Criteria, Version 2.

дефиниция* 
Фебрилната неутропения се определя като 1) орална 

температура от 380 С, или температура от 380 С в две по-
следователни измервания през два часа и 2) абсолютен неу-
трофилен брой < 0,5 g/l, или очакван спад на неутрофилите 
под 0,5 g/l. 
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*2 Съгласно препоръките на Европейското дружество по медицинска 
онкология (2016).
*Адаптирано от NCCN Guidelines Version 1.2017 Myeloid Growth Factors.

Химиотерапевтичните режими, при които се регистри-
ра фебрилна неутропения в 20 % от случаите се смятат за 
високорискови. Тези, при които честотата на фебрилна не-
утропения е в 10 – 20 % от случаите, се асоциират с межди-
нен риск от фебрилна неутропения. 

Oценка на риска за изява на фебрилна 
неутропения и алгоритми за профилактичното 
приложение на миелоидни растежни фактори

дозови схеми и начини на приложение на 
миелоидни растежни фактори

Прилагат се подкожно 5 μg/kg дневно гранулоцитен 
колонистимулиращ фактор (G-CSF) в рамките на 24 – 72 
часа след последния ден на химиотерапевтичния режим до 
постигане на стабилни стойности на общия неутрофилен 
брой след гранулоцитния надир.

Пегилиран филграстим може да се приложи подкожно 
с еднаква ефективност като единична доза от 100 μg/kg или 
обща доза от 6 mg. Съответстващата доза на филграстим е 
5 μg/kg дневно за 10 дни. Използва се при режими с интер-
вал на приложение от 2 седмици.
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 Оценка на честотата на ФН в зависимост от планирания химиотерапевтичен режим 

 > 20 % 10 – 20 % < 10 % 

Индивидуални рискови фактори, които повишават 
риска за изява на ФН 

Възраст > 65 г. 

Костномозъчна инфилтрация  

Бъбречна дисфункция (CrCl<50 ml/min) 

Чернодробна дисфункция (билирубин >34 μmol/l) 

Други ко-морбидности 

Предшестваща химиотерапия/лъчетерапия 

Оценка на общия риск за изява на ФН 

Общ риск > 20 % Общ риск < 20 % 

 

Профилактика с G-CSF e показана Профилактика с G-CSF не е показана 

Преоценка на риска 
при пореден цикъл 

 

Схема 1. Алгоритъм за профилактичното приложение на растеж-
ни фактори*

*Адаптирано от Еuropean Organisation for Research and Treatment of Cancer 
Guidelines
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Б. нехематологична токсичност

б.1. гастроинтестинална токсичност

лигавична токсичност – oрален мукозит 
(стоматит) 

Поради високата си пролиферативна активност, муко-
зният епител на лигавицата на гастроинтестинален тракт е 
особено чувствителен на действието на цитостатичните аг-
енти и някои таргетни молекули, като Cetuximab. Най-чес-
то се засягат лигавиците на устните, бузите, мекото небце, 
пода на устната кухина и вентралната повърхност на езика. 
Прогресивното увреждане на лигавицата на устната кухи-
на и носоглътката води до еритем, едем, атрофия и в тежки-
те случаи до улцерации.

Профилактика и лечение на стоматит
Стоматитът може да бъде входна врата на причинител 

на инфекции (пациентите с орален мукозит са често неу-
тропенични и тромбоцитопенични и миенето на зъби може 
да причини кървене от венците и да доведе до преходна 
бактериемия). Често се усложнява от гъбични инфекции.

•	 Миене на зъбите с мека четка след всяко хранене 
и преди лягане вечер; правене на гаргара с дезин-
фекциращи разтвори, топли солеви разтвори, напр. 
лайка, смрадлика. 

•	 Честото промиване с разтвор на натриев хлорид по-
мага за запазване на лигавицата влажна, намалява 
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втвърдяването на секрети и успокоява възпалената 
лигавица.

•	 Никакъв алкохол/никотин по време на химиотера-
пия и лъчелечение.

Храна, бедна на киселини, мека, смляна (пюре): 
•	 криотерапия с кубчета лед (пациентите трябва да 

смучат кубчета лед в продължение на 30 минути 
преди и по време на инфузия на химиотерапия) 
ефективно намалява появата и тежестта на мукозит 
при пациенти, подложени на химиотерапия с bolus 
5-FU и Melphalan. 

•	 лазерна терапия за предотвратяване и управление 
на орален мукозит, но използването ѝ е ограничено.

•	 Лечение на подозирана кандидоза, aнтимикотично 
лечение с разтвор на амфотерицин В 4 х 5 ml сус-
пензия, Fluconazole 1 х 200 mg p.o. 

•	 Болка при пациенти с орален мукозит – локални 
(Lidocain spray), системни аналгетици, НСПВС. 
При много силна болка се препоръчват опиоиди.

•	 Парентерално хранене при изразен стоматит или 
езофагит

Профилактика на гаденето и повръщането при 
химиотерапия

Гаденето, повръщането и диарията са едни от най-тре-
вожните симптоми за болния. Ако не се потиснат ефектив-
но, водят до тежки усложнения – дехидратация, електроли-
тен дисбаланс, влошено общо състояние, отлагане на лече-
нието, редукция на дози и ниска ефективност на лечението.
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Различават се няколко вида индуцирано от химиотера-
пия гадене и повръщане: 

•	 остро – възниква в първите 24 часа след химиоте-
рапията;

•	 отсрочено – появява се на втория ден или по-късно;
•	 Рефрактерно – появява се независимо от провежда-

ната антиеметична терапия;
•	 предварително – появява се преди началото на ле-

чението и обикновено е резултат от неефективно 
потискане на тези симптоми при предшестващо 
лечение.

Освен от провежданата лекарствена терапия, те могат 
да се провокират и ятрогенно, от лъчетерапия, вследствие 
на анестезия при оперативна интервенция, могат да се дъл-
жат и на самото заболяване.

Механизмите на гаденето и повръщането включват два 
пътя – периферен и централен. 

•	 Централен път – включване на задния вагусов ре-
флекс чрез: 
– аферентни сигнали от разклоненията на на n. 

vagus в стомашната и чревната лигавица в ре-
зултат на постъпили дразнители там към цен-
търа на повръщането (nucleus tractus solitarii) в 
мозъчния ствол;

– активиране на хеморецепторната тригерна зона 
(ХРТЗ) в четвърти мозъчен вентрикул, която е 
в пряк контакт с периферното кръвообръще-
ние. Невромедиаторите на ХРТЗ, които играят 
роля в повръщането са ацетилхолин, допамин, 
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хистамин, GABA, серотонин, субстанция Р, как-
то и съответните им рецептори;

– еферентни вагусови сигнали към хранопрово-
да, стомаха, чревната лигавица, неврони в ди-
афрагмата, автономни еферентни сигнали към 
сърцето, дихателните пътища, слюнчените жле-
зи, кожата, което обяснява появата на продро-
мални симптоми на акта на повръщането.

•	 Периферният път се активира, когато определен 
дразнител, в случая цитостатик, стимулира енте-
рохромафинните клетки в горния етаж на гастро-
интестиналния тракт, отделя се серотонин, който 
се свързва с 5-HT3  рецепторите и чрез вагусови 
нервни разклонения изпраща еметични импулси 
директно до центъра на повръщането или инди-
ректно чрез хеморецепторната тригерна зона.

групи цитостатици/ биологични агенти, в зависимост 
от еметогенния потенциал и превенция на горно-
диспептичния синдром

Висок (> 90 %)
5НТ-3 антагонист  

+ аprepitant  
+ dexamethasone

Среден (30 – 90 %)

5НТ-3 антагонист  
+ Dexamethasone

Нисък (10 – 30 %)

5НТ-3 антагонист

Минимален  
(< 10 %) 

 не се прилагат

Carmustine  
> 250 mg/m2

Altretamine Abraxane Aflibercept

Cisplatin Amifostine > 300 mg/m2 Amifostine < 300 mg/m2 Alectinib
Cyclophosphamide  

> 1500 mg/m2

Azacytidine Cabazitaxel Asparaginase

Cyclophosphamide/
Doxorubicin

Bortezomib Capecitabine Bevacizumab

Cyclophosphamide/
Epirubicin

Carboplatin Cetuximab Bleomycin
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Cytarabine  
>/= 2 g/m2

Carmustine  
< 250 mg/m2

Cytarabine 100 – 200 mg/m2 Busulfan

Dacarbazine Cyclophosphamide  
< 1500 mg/m2

Docetaxel Cabozantinib

Dactinomycin Cyclophosphamide p.o. Doxorubicin < 20 mg/m2 Ceritinib
Lomustine Cytarabine Liposomal Doxorubicin Chlorambucil

Mechlorethamine Daunorubicine Eribulin mesylate Cladribine
Procarbazine Dextrazoxane Etoposide i.v. Cobimetinib
Streptozocin Doxorubicin > 20 mg/m2 Fludarabine Crizotinib

Epirubicin Fluorouracil Dabrafenib
Etoposide p.o. Gemcitabine Dasatinib

Idarubicin Lapatinib Erlotinib
Ifosfamide Methotrexate < 250 mg/m2 Everolimus

Imatinib Mitomycin Gefitinib
Irinotecan Mitoxantrone < 12 mg/m2 Fludarabine
Melphalan Paclitaxel Hydroxyurea

Methotrexate > 250 mg/m2 Panitumumab Interferon
Mitoxantrone > 12 mg/m2 Rituximab Ipilimumab

Oxaliplatin Temsirolimus Melphalan
Pemetrexed Teniposide Mercaptopurine

Temozolomide Thiotepa Mesna
Topotecan Methotrexate  

<50 mg/m2

Trifluridine/tipiracil Nivolumab
Vinorelbine Olaparib
Vorinostat Osimertinib

Palbociclib
Pazopanib

Pembrolizumab
Pertuzumab
Regorafenib

Sorafenib
Sunitinib

Thalidomid
Thioguanine
Trametinib

Trastuzumab
Vandetanib

Vemurafenib
Vinblastine
Vincristine
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основни правила за антиеметична терапия: 

•	 дозиране – започва се с най-малката ефективна 
доза за съответната терапия;

•	 избор на антиеметик – базира се на еметогенния 
риск от провежданата при конкретния пациент те-
рапия. Съгласно препоръките на MASCC и ESMO: 
○  При липса на NK1 рецепторен антагонист, за 

предпочитане е приложение на палоносетрон.
•	 отхвърляне на други причини за гадене и повръ-

щане: хипертонична криза, чревна обструкция, мо-
зъчни метастази, проблеми с вестибуларния апарат, 
електролитен дисбаланс, уремия, други лекарства 
(опиоиди, антибиотици), психофизиологични при-
чини (тревожност).

При провеждане на лъчетерапия също трябва да се 
прецени риска от еметогенен ефект на прилаганата доза 
и областта, която се облъчва. Във всички случаи се налага 
профилактика с 5НТ-3 рецепторен антагонист преди всяка 
фракция, със или без добавяне на Dexamethasone. 

гадене и повръщане при болни с напреднало 
злокачествено  заболяване

 Най-често в този стадий на заболяването гаденето и 
повръщането са обусловени от много фактори, което оп-
ределя и предпочитанията към един или друг антиеметик – 

•	 нарушен мотилитет на стомаха (Metoclopramide);
•	 хепатомегалия;
•	 констипация;
•	 прием на опиоиди;
•	 повишено вътречерепно налягане (Dexamethasone); 
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•	 чревна обструкция (скополамин и октреотид при 
обилна чревна секреция и невъзможност за опера-
тивна интервенция). 

антиеметици
Серотонинови рецепторни антагонисти – Серотонинът 

се секретира от ентерохромафинните клетки в горните отдели 
на гастроинтестиналния тракт и е отговорен за повръщането, 
стимулира перисталтиката и секреторните рефлекси.

1. 5нт-3 антагонисти
Цитостатична терапия, постоперативно и лъчевоиндуци-
рано гадене и повръщане

●   Селективни 5НТ-3 антагонисти: 
Прилагат се 30 мин. преди химиотерапия, продължа-

ва по време на химиотерапия и няколко дни след при-
ключването ѝ.

НЛР: главоболие, flush, преходно раздвижване на серу-
мните трансаминази, запек, удължаване на QT-интервал.

Оndansetron hydrochloride: 
○ 2 х 8 mg p.o./i.v./i.m. Максималната доза за 24 часа е 

32 mg, 1. – 5. ден. 
Еднократна доза по-голяма от 16 mg в 50 – 100 ml 0,9 % 

NaCl за минимум 15 мин. 

Внимание! 
Дозозависимо увеличение на QT-интервала.
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Granisetron hydrochloride: 
○ 1 – 3 mg i.v. бавна инжекция или инфузия в продъл-

жение на 5 минути. Разтворът трябва да се разреди 
до 5 mg/ml.

 Максималната доза за 24 часа не трябва да надви-
шава 9 mg.

○ p.o. – 1 mg 2 пъти дневно или 2 mg 1 път дневно до  
1 седмица след лъчетерапия или химиотерапия. 
Първата доза Kytril трябва да се прилага в рамките 
на 1 час преди началото на лечението. 

Palonosetron hydrochloride (предотвратяване на гадене 
и повръщане, свързано с химиотерапия): 

○ 250 µg bolus, еднократно за 30 секунди;
○ 500 µg p.o. еднократно, 1 час преди химиотерапията

Dolasetron Mesylate –Anzemet (предотвратява гадене и 
повръщане индуцирани от химиотерапия, постоперативно 
гадене и повръщане)

○ 1,8 mg/kg единична i.v. доза

Tropisetron (Navoban) 5 mg – за предотвратяване на га-
дене и повръщане, индуцирани от химиотерапия.

○ 5 mg дневно интравенозна инфузия разреден в  
100 ml 0,9 % NaCl или 5 % разтвор на глюкоза.

●  Неселективни 5НТ-3 рецепторни антагонисти – те се 
свързват и с други рецептори – допамин 2, холинергични 
или хистамин 1 рецептори. Това води до повишаване на 
антиеметичната им ефективност. Те имат дълъг полуживот 
(20 – 50 часа) и се прилагат един път дневно.
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2.  NK1 рецепторен антагонист: 
Умерен CYP4503A4 инхибитор и едновременно прило-

жение с CYP4503A4 субстрати могат да повишат токсичност-
та. Не се препоръчва за употреба с Cyclophosphamide-съ-
държащи схеми или схеми на Docetaxel; и двата се метабо-
лизират от CYP4503A4, което е предпоставка за допълни-
телна токсичност.

 
Високо-/средно 

еметогенен режим  Ден 1  Ден 2  Ден 3 
Aprepitant/ 

Fosaprepitant (EMEND)
 125 mg p.o. 

150 mg i.v.  
30-мин. инфузия

 80 mg p.o.
не

 80 mg p.o.
не 

Dexamethasone  12 mg p.o.  не  не 
 5НТ-3 антагонисти  Стандартна 

доза от 5НТ-3 
антагонисти 

  

 Dexamethasone трябва да се приложи 30 минути преди 
химиотерапевтично лечение в 1. ден. 

3. кортикостероиди (nucleus tractus solitarius, 5НТ-3 
антагонист)

цитостатична терапия, 
палиативни грижи 
постоперативно и 
лъчевоиндуцирано гадене и повръщане

•	 Dexamethasone 2 х 8 mg i.v./i.m.; 
 20 mg i.v. непосредствено преди химиотерапия
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4. допаминови рецепторни антагонисти: с ефект 
върху допаминовите -2 и -3 рецептори.

Metoclopramide (антагонист на допамин-2 рецептори-
те, слаб 5НТ-3 рецепторен антагонист, селективен 5НТ-4 
рецепторен антагонист): 

•	 10 – 20 mg i.m./i.v. бавно половин час преди хими-
отерапия и при необходимост се повтаря през 6 часа 

 НЛР: Екстрапирамидни симптоми: остра дистония, 
дискинезия, паркинсонов синдром, акатизия, след 
i.v. прилагане на еднократни дози Metoclopramide, 
особено при млади хора. 

 Антидот: Akineton 5 mg i.v. бавно

Chlorpromazine 
•	 25 mg/ml – 1 ml на час при строг контрол на кръв-

ното налягане!

Haloperidol – постоперативно гадене 
•	 1,5 – 3 mg  p.o. / s.c. вечер 

Droperidol също се използва за лечение на постопера-
тивно гадене и повръщане. 

5. мускаринови холинергични и хистаминови 
рецепторни антагонисти

При нарушения във вестибуларния апарат.
Dimenhydrinatе 50 mg p.o.

6. адюванти, прилагани с антиеметиците: 
При рефрактерни на лечение гадене и повръщане в 

комбинация с антиеметици
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Gabapentin – аналог на гама-аминобутировата кисели-
на с релаксиращ, потискащ тревожността и антиконвулси-
вен ефект

•	 300 mg 2 – 3 пъти дневно – 2 дни преди започване на 
химиотерапията и 1 седмица след това. 

Olanzapine – атипичен антипсихотик, с антихолинер-
гични ефекти и таргетиращ множество рецептори в ЦНС, 
включително и 5НТ-3.

•	 10 mg веднъж дневно, започвайки от първи ден на 
химиотерапевтичния цикъл и продължавайки още 
3 дни след края му. 

Lorazepam и др. – при психогенна наслойка и антици-
паторно повръщане: от деня преди до деня след химиотера-
певтичния цикъл.

 

диария
 Представлява усложнение от лечението при 50 % – 80 % 

от онкологично болните, които провеждат лъчетерапия на 
тазовата област, химиотерапия с флуоропиримидини, или 
получават тирозин-киназни инхибитори.

 Диарията е дозолимитираща токсичност, особено при 
комбинирани режими.

За диария се говори, когато изхожданията са повече от 3 
дневно, надхвърлят 300 cm3/епизод и съдържат > 70 % вода [11].

Съгласно системата за градиране на нежеланите лекар-
ствени реакции на National Cancer Institute, диарията бива: 

•	 степен 1 (< 4 дефекации дневно); 
•	 степен 2 (4 – 6 дефекации дневно със спешност); 
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•	 степен 3 (> 7 дефекации дневно, инконтиненция, i.v. 
оводняване > 24 часа, изисква хоспитализация); 

•	 степен 4 – животозастрашаващо състояние, хемо-
динамичен колапс.

Най-често диария възниква при лечение с: 5-FU, 
Capecitabine, топоизомеразни инхибитори, таксани, 
Erlotinib, Gefitinib, Sorafenib, Sunitinib, Imatinib, Everolimus 
и комбинации от тях.

Предполагаеми механизми на възникване на диарията, 
честота при противотуморно лечение

Лекарствен 
продукт

Механизъм Честота, време за поява

Fluoropyri midines: 
5-FU

Capecitabine

Потискане в митоза на клетките  
на епителните крипти, което води до  
нарушен баланс между секрецията и 
абсорбцията в тънкото черво

При около 50 % от болните, 
получаващи

5-FU – седмични вливания. 
При половината от тях 
се налага парентерална 
хидратация

Топоизоме разни 
инхибитор и: 

Irinotecan

Остро начало – холинергични свойства 

Отсрочена поява – деконюгиране на 
метаболита на СРТ – SN-38 глюкуронид от 
чревни бактерии, което позволява директно 
въздействие върху чревния епител; 
индуцирана от медикамента продукция на 
проинфламаторни цитокини

Остро начало – при около  
80 % от болните се 
наблюдават леки до умерено 
тежки симптоми;  
при 10 % – тежки

Отсрочена поява – при около 
60 – 87 % от болните

Таксани:

Docetaxel

Предизвиква исхемия на дебелото черво чрез: 
• директен ефект върху  
   епитела (некроза)
• антиангиогенен ефект

Около 25 % от болните,  
слабо изразена

Erlotinib

Gefitinib

Неясен механизъм, може би играе рола 
потискането на EGFR, което повлиява 
секрецията на хлориди (повишената секреция 
на хлориди води до понижена натриева 
абсорбция)

40 – 60 % от болните,  
рядко е тежка
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Sorafenib Неясен 30 – 40 % от болните,  
5 % – тежка степен

Sunitinib Неясен 40 – 53 % от болните,  
3 % – 5 % – тежка степен

Imatinib C-Kit инхибиране в чревните клетки на Cajal, 
директно увреждане на чревната мукоза

30 – 50 % от болните,  
1 – 5 % тежка степен

mTOR инхибитор

Everolimus

Нарушена чревна микрофлора

Малабсорбция

30 % от болните,  
рядко тежка

лечение
•	 Пробиотиците имат благоприятен ефект за мини-

мизиране на ефектите на 5-FU. 
•	 Loperamide hydrochloride – начална доза 4 mg, 

последвана от 2 mg на всеки 4 часа до преустановя-
ване на диарията. 

•	 Ако диарията не се овладее през първите 12 – 24 часа, 
Loperamide hydrochloride се назначава в по-високи 
дози – 2 mg на всеки 2 часа (до 24 часа).

•	 Octreotide е показан за втора линия лечение при 
рефрактерни диарии. Прилага се по 100 – 150 µg s.c.  
3 пъти дневно или 25 – 50 µg  i.v.  на час. 

Адекватната хидратация, коригирането на електролит-
ния дисбаланс и диета, са неизменна част от терапевтични-
те мерки при лечение на диария.

Освен в NCCN 2011, детайли за правилата за лечение на 
диария могат да се открият на <http://www.ons.org/Research/
PEP/Diarrhea>
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б.2. екстравазати от цитотоксични 
лекарствени Продукти

въведение
Повечето цитостатици се прилагат интравенозно, мно-

го малка част от тях са в перорална форма. Когато се при-
лагат венозно, тези агенти водят до различни локални ре-
акции. Обикновено те не са тежки и са бързопреходни, но 
когато се получи екстравазално изтичане в съединителната 
тъкан, може да се проявят състояния от леко раздразнение 
до сериозна тъканна некроза.

Екстравазатите се определят или като изтичане на ци-
тостатик от кръвоносния съд в околната тъкан, или като 
неволно инжектиране на лекарството в съединителната 
тъкан. Честотата на екстравазатите при възрастни, полу-
чаващи химиотерапия е между 0,1  % и 6  %. Тежестта на 
тъканната увреда зависи от типа и концентрацията на раз-
твора на цитостатика, както и от общото количество, което 
е екстравазирало. Според вида на тъканната увреда, която 
предизвикват, цитостатиците могат да бъдат класифицира-
ни като иританти и везиканти (табл.1)

Табл. 1. Иританти и везиканти

Везиканти, свързващи ДНК
Алкилиращи агенти Nitrogen mustard
Антрациклини Daunorubicin, Doxorubicin, Epirubicin, 

Idarubicin
Други Dactinomycin, Mitomycin C
Везиканти, несвързващи ДНК
Винка-алкалоиди Vinblastine, Vincristine, Vinorelbine
Таксани Docetaxel, Paclitaxel
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Иританти
Алкилиращи агенти Carmustine, Dacarbazine, Carboplatin, 

Cisplatin, Cyclophosphamide, Ifosfamide, 
Melphalan, Oxaliplatin, thiothepa

Антиметаболити Cytarabine, Fludarabine, 5-FU, 
Gemcitabine, Raltitrexed, Methotrexate

Други Irinotecan, Bleomycin, Etoposide

Иритантите са агенти, предизвикващи възпалителна 
реакция, болка, оток или флебит на мястото на инфузията 
или по хода на вената. Тоест, могат да доведат до склероза 
или хиперпигментация на съдовете, усещане за парене, ди-
скомфорт, еритема. Тези симптоми са самоограничаващи 
се и обикновено остават без трайни последици. 

Везикантите са агенти, които могат да причинят тежки 
и дълго продължаващи увреждания на тъканите и некроза. 
Симптомите могат да се появят веднага след екстраваза-
цията или да се манифестират няколко дни, дори седмици 
по-късно. Пациентите могат да се оплакват от зачервяване, 
болка, парене или сърбеж на мястото на инфузията. Впо-
следствие тези симптоми се задълбочават, като се появява 
индурация, суха десквамация и депигментация на кожата, 
образуване на везикален обрив. В случаите на тежка екс-
травазация се появяват улцерации с последваща некроза, 
засягаща кожата и околните тъкани. Улцерациите не показ-
ват признаци на периферно реепителизиране и не форми-
рат гранулационна тъкан. 
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Превенция на екстравазатите

Най-ефективният метод за предотвратяване на случаи-
те на екстравазати е превенцията. За правилна превенция 
се вземат под внимание няколко фактора: 

•	 Във всички отделения, където се прилага химиоте-
рапия, трябва да има налични писмени процедури 
за поведение в случаи на естравазати. В допълнение 
на това, необходимо е всички лекарства, нужни за 
лечение на екстравазати, да са налични в спешните 
шкафове. 

•	 Медицинските служители, които са отговорни за 
инфузирането на цитостатици трябва да бъдат 
добре информирани и обучени относно цитоста-
тиците и възможните усложнения по време на ин-
фузията, както и процедурите, които трябва да се 
спазват при наличие на екстравазат. 

•	 Цитотоксичен агент не бива да се инфузира в край-
ник, на който е имало венепункция по-нагоре от 
поставянето на абоката в последните 48 часа. 

•	 При прилагане на везиканти, поставянето на цен-
трален венозен катетър преди началото на хи-
миотерапията е силно препоръчително. Според 
практиките на много от центровете при инфузии, 
продължаващи повече от 1 час, поставянето на цен-
трален венозен катетър е задължително.

•	 Цитостатици не трябва да се инфузират през ка-
тетър тип Butterfly, дори в случаите на кратки или 
bolus инфузии трябва да се ползват абокати. Малки 
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и крехки вени трябва да се избягват. Абокатът ни-
кога не трябва да се поставя на крайник, засегнат от 
лимфедем или от неврологичен дефицит. Вени, кои-
то са в близост до сухожилия, артерии или нерви 
трябва да се избягват. Зони, в които има повишено 
венозно налягане не трябва да се ползват. 

•	 Препоръчително е абокатите да се поставят на 
предмишницата, а не на китката поради факта, че 
в случай на екстравазация тъканите и мускулите на 
предмишницата пречат на това да се увредят лига-
менти, сухожилия и нерви.

•	 Преди инфузията на цитостатик, абокатът трябва 
да се промива минимум 5 минути с 0,9 % NaCL или 
разтвор на глюкоза 5 %. Същата процедура се пов-
таря след края на инфузията. 

•	 Проходимостта на интравенозната система трябва 
да се изследва често, като се позволява на кръвта да 
протича обратно или се пуска свободно протичане 
на физиологичен разтвор, особено ако се инфузи-
рат болусни лекарства.

•	 Пациентът трябва да бъде информиран да съобщи 
на сестрата веднага при поява на болка или диском-
форт.

•	 Точната позиция на абоката се проверява с аспира-
ция на кръв. В случай на поява на оплаквания от 
страна на пациента, сестрата трябва да спре инфу-
зията, да аспирира максимално количество от ци-
тостатика обратно и да повика лекар. 
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лечение на екстравазатите

Начинът на лечение на екстравазат зависи от вида на 
приложения цитостатик. В случай на екстравазация на 
иритант, абокатът се отстранява и засегнатия крайник се 
повдига високо. Могат да се прилагат топли или студени 
компреси. Топлите компреси причиняват вазодилатация, 
която води до разтваряне на цитостатика. Студените ком-
преси водят до вазоконстрикция и локализация на цитос-
татика, с което увеличават скоростта на разграждането му 
на метаболити. Те могат също да намалят местното възпа-
ление и болката. Възпалението може да се лекува с проти-
вовъзпалителни лекарства, за болката могат да се ползват 
обезболяващи. 

В случай на екстравазиране на везикант, абокатът се ос-
тавя на място и може да бъде инжектиран антидот според 
вида на цитостатика. Освен това, засегнатият крайник се 
държи повдигнат, прилагат се топли или студени компре-
си, в зависимост от цитостатика. В случай на екстравазат 
от винка-алкалоиди, трябва да се прилагат топли, а не сту-
дени компреси.

Поведение при екстравазат от антрациклини

Общи мерки:

1. Незабавно преустановяване на инфузията.
2. С 5-милилитрова спринцовка аспирирайте бавно 

колкото се може повече от лекарството.
3. Не притискайте мястото на екстравазата!
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4. Вдигнете и имобилизирайте крайника.
5. Преминете към обработка със специфичния анти-

дот.
6. Осигурете адекватно обезболяване.
7. Информирайте пациента и близките за възможни-

те последици.
8. Осигурете регулярно наблюдение в следващите дни.
9. Осъществете консултация с пластичен хирург до 24 

часа.

Обработка с DMSO 99 %: 
Поставят се 4 капки от разтвора на всеки 10 cm2 засег-

ната площ. Обработваната площ трябва да бъде два пъти 
по-голяма от площта на екстравазата. Оставя се да изсъх-
не на въздуха – не се прави превръзка. След това се поста-
вя лед – по 15 мин. няколко пъти дневно. Обработката с 
DMSO се повтаря на всеки 8 часа за седмица или до изчез-
ване на симптомите.

Запомнете!
•	 Мястото на венозния достъп не се мие.
•	 Не се поставя мокър компрес.
•	 Не се поставя компрес със спирт.
•	 Не се притиска с превръзка.

Mitomycin C

Mitomycin C е везикант. За разлика от антрациклините, 
при него е типично забавеното появяване на язви. Както 
при антрациклините, локалното приложение на DMSO 
води до превенция на усложненията. Ефективно прилагана 
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е и микстура от DMSO 90 % и alfa-tocoferol 10 %. Има дан-
ни също, че локалното инжектиране на пиридоксин може 
да забави или предотврати появата на кожни улцерации. В 
случай на некрози вследствие на екстравазация, може да се 
използва МРТ за оценка на размера на засягането.

таксани

И при двата най-често употребявани таксана – Docetaxel 
и Paclitaxel, са описани тъканни увреждания след екстра-
вазати. Docetaxel причинява обикновено еритем, болка и 
везикулозен обрив. Консервативното лечение води до пъл-
но възстановяване след 4 седмици. Разтварянето с подкож-
но приложение на солеви разтвори, локалното охлаждане 
и местното приложение на DMSO, кортикостероиди и ди-
клофенак, намаляват симптомите на възпалението. 

При животински модели Cisplatin води до кожни улце-
рации и некрози. Доказан е ефект по отношение на преван-
тиране на язвите при приложение на хиалуронидаза под-
кожно (15 Е) в разтвор от NaCl. 

винка-алкалоиди

Vincristine, Vinblastine и Vinorelbine водят до тъканно 
увреждане при екстравазация и са класически везикан-
ти. Опити с животни показват, че прилагането на студени 
компреси може да влоши токсичността, докато топлите 
компреси ограничават кожното увреждане. При животин-
ски модели прилагането на редица лекарства е доказано 
неефективно, напр. Ca folinate, дифенилхидрамин, хидро-
кортизон, изопротеренол, натриев бикарбонат, вит. А крем.
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При пациенти с екстравазати, лечението на избор е раз-
тваряне със солеви разтвори или подкожно приложение на 
хиалуронидаза (150 – 1500 Е) около зоната на екстравазата, 
заедно с налагане на топли компреси.

Алгоритъм на поведение при екстравазат: 
Общи мерки

1. Незабавно преустановяване на инфузията.

2. Аспирация на максимално възможно количество 
от лекарството с чиста спринцовка.

3. Маркирайте зоната на екстравазата с маркер и от-
странете венозния източник.

4. Вдигнете и имобилизирайте крайника.

5. Осигурете адекватно обезболяване.

6. Не прилагайте мокри и алкохолни компреси.

7. Не прилагайте стегнати компреси и превръзки.

8. Информирайте пациента за възможните последици.

9. Осигурете проследяване в следващите дни.

10. Информирайте пациента за необходимост от кон-
султация с пластичен хирург в рамките на 24 часа.

11. Започнете специфично лечение за конкретния екс-
травазат.

специфично лечение на екстравазат от Vinorelbine

1. Поставете топъл компрес върху екстравазата за 
около 20 минути на всеки 6 часа за срок от първите 
24 часа.
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2. За екстравазати < 5 ml: инфилтрация на областта 
около екстравазата с 1500 единици хиалуронидаза, 
разтворени в 1 ml инжекционен разтвор. Инжекци-
ята е подкожна на няколко места около екстраваза-
та, последвано от лек масаж за диспергиране.

3. За екстравазати > 5 ml: спазват се общите правила.
4. DMSO 80  % локално всеки 4 часа: самостоятелно 

или след приложение на хиалуронидаза.
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Усложнения, свързани с 
провеждано лечение за 
солидни  злокачествени 
тумори

а. хеморагична диатеза При 
онкологични Пациенти

При онкологичните пациенти могат да настъпят раз-
лични хеморагични усложнения, чиято честота при на-
преднало заболяване достига 6 – 10 %. Тежестта им варира 
от отклонения в лабораторните показатели до застрашава-
щи живота кръвоизливи. Причиняват се от самото забо-
ляване (директна съдова инвазия или паранеопластичен 
ефект), усложнения от лечението или поради други нема-
лигнени фактори.

изследване на онкологичен пациент с 
кръвоизлив

Първата стъпка е детайлно проучване на онкологич-
ната анамнеза и особено на наскоро проведеното лечение. 
Повишено внимание е необходимо, когато хеморагичната 
диатеза е инициална проява. 

Юрий Жечев
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основни лабораторни тестове
•	 Протромбиново време (РТ)
•	 International normalized ratio (INR)
•	 Активирано парциално тромбопластиново време 

(аРТТ)
•	 Тромбоцитен брой
•	 Фибриноген

интерпретация на коагулационните тестове – 
основни лабораторни констелации 

1. Изолирано повишение на РТ/INR 

Показателно е за дефицит на фактор VII: 
•	 Загуби на фактор VII в екстрацелуларни и екстра-

вазални пространства (отоци, асцит, плеврален из-
лив – т.нар. third spacing) и повишена консумация, 
например при дисеминирана интравазална коагу-
лация (ДИК)

•	 Нарушена чернодробна функция при метастази в 
черния дроб или хронично чернодробно заболяване

•	  Дефицит на витамин К: лечение с антагонист на ви-
тамин К; малнутриция

•	  Сепсис

2. Изолирано повишение на аРТТ 

Показателно е за изолиран дефицит на някои коагула-
ционни фактори: 

•	 Изолиран дефицит или инхибитор (фактори VIII, 
IX, XI, XII; контактен фактор, прекаликреин, висо-
комолекулен кининоген) 
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•	 Наличие на лупусен антикоагулант
•	 Лечение с хепарин

3. Съчетано повишение на РТ/INR и аРТТ 

Показателно е за множествен или изолиран дефицит на 
някои коагулационни фактори и на хипофибриногенемия: 

•	 Множествен дефицит при хронично чернодробно 
заболяване и ДИК

•	 Изолиран дефицит или наличие на специфичен ин-
хибитор (фактори Х, V или II) 

•	 Хематокрит > 60 % (хемоконцентрация) или хемо-
дилуция

•	 Високи хепаринови нива
•	 Тежък дефицит на витамин К 
•	 Хипофибриногенемия <0,5 – 0,8 g/l, дисфибриноге-

немия и диспротеинемия

4. Тромбоцитен брой 

 При тромбоцитопения задължително трябва да се на-
прави кръвна натривка за търсене на тромбоцитни агрега-
ти, които са причина за лъжливи резултати. Натривката се 
изследва и за наличие на шизоцити – маркер за тромботич-
на микроангиопатия (ТМА). 

При отсъствие на скорошна химиотерапия диференци-
алната диагноза на тежката изолирана тромбоцитопения 
(под 10 g/l) основно включва имунна тромбоцитопения, 
медикаментозно индуцираната тромбоцитопения и по-
странсфузионна пурпура. 
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5. Изследвания при тромбоцитна дисфункция и по-
вишена фибринолиза

Провеждат се специализирани хемостазни тестове: из-
следване на тромбоцитната фунция (например с автоана-
лизатор тип PFA1000), еуглобулинов тест, тромбоеласто-
графия и определяне нивата на факторите на кръвосъсир-
ването. 

хеморагична диатеза при дефекти в 
коагулацията 

дисеминирана интравазална коагулация
Дисеминираната интравазална коагулация (ДИК) е чес-

то усложнение при онкологични пациенти. Клиничните 
изяви на ДИК се дължат на несъответната тромбинова ак-
тивация, която води до: 

•	 Превръщане на фибриногена във фибрин 
•	 Активация и консумация на тромбоцити
•	 Активация на фактори V и VIII
•	 Активация на протеин С и разграждане на фактори 

Va и VIIIа
•	 Активация на ендотелните клетки
•	 Ексцесивна фибринолиза

лабораторна находка
Тромбоцитният брой обикновено е намален, но при 

хроничните форми на ДИК може да е нормален. Серумни-
ят фибриноген при остър ДИК е намален, но при хроничен 
ДИК може да е в „норма”. От базисните хемостазни изслед-
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вания тромбоцитопенията е най-чувствителният скриниг 
тест. Най-специфичен тест за ДИК е нивото на D-димери. 

хеморагичен вариант на дик
Въпреки инициалния процес на активирана коагула-

ция, тромбоцитопенията и повишената фибринолиза често 
причиняват кръвоизливи. Типичен пример на ДИК с ексце-
сивна фибринолиза се наблюдава при простатен аденом.

Хеморагичен вариант на ДИК е суспектен при пациенти 
с ексцесивна или несъответстваща на инвазивната проце-
дура хеморагия. При тежък ДИК обикновено аРТТ и РТ са 
повишени, но може да са и нормални при хроничните фор-
ми. аРТТ при тежък остър ДИК може да е скъсено. 

тромботичен вариант на дик
Представлява съчетание на ексцесивна тромбоза при 

онкологичен пациент с ДИК – синдром на Trousseau. Об-
ширно артериално и венозно тромбообразуване се наблю-
дава често и обичайно е рефрактерно на лечение със син-
тром. Пациентите може да имат нетромботичен ендокар-
дит и множествена емболия.

лечение на дик при онкологични пациенти
Изключително важно е лечението на подлежащото он-

кологично заболяване. 
При намалени фактори на кръвосъсирване и настъпил 

кръвоизлив се провежда заместване на дефицитните фак-
тори. 
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насоки за заместителна терапия при дик според 
кръвната картина и рутинните коагулационни тестове: 

Показател Терапевтично поведение
Хематокрит под 21 % Трансфузия на еритроцитен 

концентрат
Фибриноген под 1,5 g/l Трансфузия на 10 Е 

криопреципитат
Тромбоцити под 50 –75 g/l Трансфузия на 1 тромбоцитен 

концентрат от афереза или 6 до 8 
сака от единични донори

INR>2,0 и удължено аРТТ Трансфузия на 2 до 4 Е прясно 
замразена плазма

Management of Bleeding Complications in Patients with Cancer. Thomas G. 
DeLoughery Hematology Board Review Manual Volume 9, Part 4; 1-13; 2014
Thachil J, Falanga A, Levi M, Liebman H, Di Nisio M. Management of cancer-
associated disseminated intravascular coagulation: guidance from the SSC of the 
ISTH. J Thromb Haemost 2015; 13: 671 – 5.

хепаринова терапия 
Предвижда се при пациентите с тромботичен вариант на 

ДИК. В случаите, когато пациентът изисква често замества-
не на дефицитните фактори (например при простатен и 
стомашен аденокарцином), понякога може внимателно да 
се използва хепарин с цел намаление на трансфузионната 
зависимост. За мониториране на антикоагулацията вместо 
аРТТ трябва да се изследват специфичните нива на хепарин. 

Придобита болест на von Willebrand
Придобита болест на von Willebrand (VWD) се среща 

предимно при малигнени хемопатии, но понякога се наблю-
дава при туморите на Wilms, както и при лечение с някои ме-
дикаменти, като ципрофлоксацин. Най-честите симптоми 
са мукозни кръвоизливи (често епистаксис или гастроин-
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тестинален кръвоизлив) и дифузно просмукване на хирур-
гичните рани с кръв. РТ и аАРТТ обикновено са удължени.

 При VWD тип I тоталният von Willebrand протеин е на-
мален, при VWD тип II има загуба на мултимери с високо 
молекулно тегло (HMWM).

лечение
Дезмопресинът е ефективен при много пациенти, пре-

димно с VWD тип I, но често обемът и продължителността 
на отговора са ограничени. При леки и средно тежки кръ-
воизливи комбинирането с антифибринолитици е полезно. 
При тежки кръвоизливи е показан комбиниран концентрат 
от фактор VIII и фактора на von Willebrand (VWF: RCo). 
При много тежки кръвоизливи, които не се повлияват от 
VWF: RCo или при животозаплаващ кръвоизлив е показан 
рекомбинантен фактор VIIа (rFVІІа).

лечение с дезмопресин

Медикамент Доза
Desmopressin – 
венозен

0,3 µg/kg    i.v.    15 – 30 минути*    на 12 – 24 часа

Desmopressin – 
интраназален

150 µg        (1 впръскване) – пациенти под 50 kg**
150 µg        (2 впръсквания) – пациенти над 50 kg** 
                     на 12 – 24 часа

* Предоперативно 30 минути преди процедурата
** Предоперативно 2 часа преди процедурата

лечение с комбиниран концентрат от фактор VIII и 
фактор на von Willebrand

Медикамент Доза
VWF: RCo 40-80 IU/kg    i.v.                на 8 – 12 часа
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лечение на много тежки и рефрактерни кръвоизливи при 
придобита VWD и придобити инхибитори на фактор VIII 
с рекомбинантен фактор VIIа 

Медикамент Доза
rFVІІа 90 µg/kg      i.v.       bolus*

* Необходимостта от следваща доза и интервалът на приложение 
се определят според клиничните обстоятелства.
Management of Bleeding Complications in Patients with Cancer. Thomas G. 
DeLoughery Hematology Board Review Manual Volume 9, Part 4; 1-13; 2014
Методични насоки за диагностика и лечение на хематологични 
заболявания (фармако-терапевтичен справочник). Хематология. бр. 
3-4/2015.

Придобити инхибитори на фактор VIII
Дефицитът на фактор VIII поради развитие на автоан-

титела е най-честият придобит дефицит на коагулационни 
фактори при възрастни пациенти с рак. 

За разлика от конгениталната хемофилия, пациентите с 
придобити инхибитори често имат екхимози, покриващи 
обширни зони на тялото и може да имат масивни мускулни 
и мекотъканни кръвоизливи. 

Изследването на хемостазата показва удължено аРТТ, 
положителен скрининг тест за инхибитор и ниски нива на 
фактор VIII. 

При тежки и животозаплашващи кръвоизливи реком-
бинантният фактор VIIa (rFVІІа ) е средство на избор в доза 
90 µg/kg на всеки 2 до 3 часа до спиране на кръвоизлива. 

За елиминиране на автоантителата кортикостероидите 
се средство от първи избор, като може да се комбинират с 
Cyclophosphamide и Rituximab. 



261

Лечението на това състояние трябва да се проведе пре-
ди големи инвазивни процедури, защото успешното лече-
ние на тумора не води до елиминиране на инхибиторите. 

нарушения в коагулацията, свързани с 
медикаменти

нарушения в коагулацията, съчетани с хемолиза

Могат да се развият след приложение на цефалоспори-
ни от втора и трета генерация, особено цефотетан и цеф-
триаксон, но са наблюдавани и при лечение с Carboplatin и 
Oxaliplatin. Свързаният с цефалоспорини синдром настъп-
ва 7 до 10 дни от началото на лечение, понякога и само след 
една доза. Настъпва тежка хемолиза с позитивен тест на 
Coombs, хипотония и ДИК. Често състоянието се приема 
за сепсис, пациентът се реекспонира на цефалоспорин, кое-
то влошава клиничната картина. Изходът често е фатален 
поради настъпване на масивна хемолиза и тромбоза. Паци-
ентите може да отговорят на агресивна терапия с плазмо-
обмен, диализа и кортикостероиди. 

нарушения в коагулацията, свързани с таргетна 
терапия 

Наблюдавани са нарушения в коагулацията при лечение 
с инхибитори на VEGF (Bevacizumab, Sorafenib, Sunitinib и 
др.), тирозинкиназни инхибитори и инхибитори на ВТК.



262

хеморагична диатеза при нарушения на 
тромбоцитния брой и тромбоцитната функция

тромбоцитопения

имунна тромбоцитопения

 Имунната тромбоцитопения (ИТП) обикновено е ус-
ложнение при хроничната лимфоцитна левкемия, лимфо-
мите и болестта на Hodgkin, но се среща и при солидни 
тумори. Тя може да настъпи преди онкологичното заболя-
ване, по време на заболяването, както и години след пости-
гане на ремисия. 

Диагнозата на ИТП по същество е diagnosis per 
exclusionem. Особено важна е подробната лекарствена 
анамнеза. Животозастрашаваща хеморагия е необичайна 
при тромбоцити над 10 g/l, освен при придружаваща коа-
гулопатия, друг съпътстващ кръвоизлив или друго рисково 
съпътстващо заболяване. Първична терапия обикновено 
са кортикостероидите. При рефрактерна на кортикосте-
роиди ИТП с тежка тромбоцитопения (под 10 g/l), която 
заплашва живота на пациента, е показано терапия с интра-
венозен имуноглобулин или единична интравенозна доза 
на анти-D антитяло при Rh-позитивни пациенти преди 
спленектомия. На това лечение в рамките на 24 до 48 часа 
отговарят над 80% от пациентите. 

Клиничното протичане на ИТП често е независимо от 
хода на подлежащата неоплазия. 
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Първа линия на лечение при тежка животозаплашваща итП

Медикамент Стандартна доза
Methylprednisolone 1 – 1,5 mg/kg /d    i.v.      с гастропротектор
Dexamethasone        40 mg /d          i.v.      с гастропротектор

за 4 дни   всеки 2 – 4 седмици  (1 – 4 цикъла)
Венозен 
неспецифичен 
имуноглобулин

0,4 g/kg/d              i.v.       за 5 дни
или  i.v. инфузия на 1 g/kg/d  за 1 – 2 дни

Венозен анти-D 
имуноглобулин

50 – 75 µg/kg        i.v. инфузия

Management of Bleeding Complications in Patients with Cancer. Thomas G. 
DeLoughery Hematology Board Review Manual Volume 9, Part 4; 1-13; 2014.
Методични насоки за диагностика и лечение на хематологични заболявания 
(фармако-терапевтичен справочник). Хематология. бр. 3-4/2015.

медикаментозно индуцирана тромбоцитопения

Типично настъпва 1 до 3 седмици след включването на 
нов медикамент. Приемът на суспектния медикамент трябва 
веднага да бъде преустановен. Ако епизодът настъпва след 
прием на няколко нови медикамента, най-добрият подход е 
да се спре този, който най-често е свързан с тромбоцитопе-
ния. При спешни състояния подходът е както при имунната 
тромбоцитопения, но най-често пациентите се възстановя-
ват след елиминирането на медикамента от организма. 

медикаменти, причиняващи тромбоцитопения при 
онкологични пациенти: 

•	 Irinotecan
•	 Хепарин
•	 Антибиотици: амфотерицин В, ванкомицин, метици-

лин, пиперацилин, рифампицин, триметоприм-сул-
фаметоксазол
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•	 Антагонисти на гликопротеин IIb / IIIa: абцикси-
маб, тирофибан, ептифибатид

•	 Н2-блокери: симетидин, ранитидин
•	 Нестероидни противовъзпалителни средства
•	 Разни: ацетаминофен, карбамазепин, хидрохлорти-

азид, хинин

Пострансфузионна пурпура

Клинично се проявява с тежки кръвоизливи, настъп-
ващи 1 до 2 седмици след преливане на кръвен продукт. 
Пациентите са хомозиготни за минорен специфичен тром-
боцитен антиген и имат антитела най-често към тромбо-
цитния антиген PLA1. 

Ключ към диагнозата е настъпването на тромбоцитопе-
ния при пациент, типично при жена, след трансфузия на 
еритроцитен или тромбоцитен концентрат в последните 7 
до 10 дни. Лечението се провежда с интравенозен имуног-
лобулин и плазмафереза. При последваща необходимост от 
трансфузия на тромбоцити препоръчително е да се подби-
рат PLA1-негативни тромбоцити, което затруднява тран-
сфузионната терапия.

хепарин индуцирана тромбоцитопения

Хепарин индуцираната тромбоцитопения (ХИТ) се 
дължи на образуваните антитела срещу комплекса хепа-
рин-тромбоцитен фактор 4, което води до тромбоцитна и 
моноцитна активация и тромбози. ХИТ е обичайна при он-
кологичните пациенти и е свързана с тежки тромботични 
усложнения. Честотата на ХИТ при лечение с нефракциони-
ран хепарин е 1 до 5%, а при лечение с нискомолекулен хепа-
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рин – под 1%. Настъпва обикновено 4 до 10 дни след начало-
то на лечение, но понякога този срок се удължава до 100 дни. 

Клинично ХИТ протича с венозни или артериални 
тромбози и кожни некрози на местата на подкожна апли-
кация на хепарин. Петехии и други белези на мукозни и 
кожни хеморагии не се наблюдават. Възможни са анафи-
лактични реакции до 30 минути при венозен bolus или под-
кожна инжекция на хепарин.

 ХИТ е суспектна при внезапен спад на тромбоцитите с над 
50% или при спад на тромбоцитите под 100 g/l при лечение с 
хепарин и в отсъствие на алтернативни причини за тромбо-
цитопения. Диагностични хемостазни тестове са ELISA за па-
тогенни антитела срещу тромбоцитен фактор 4, тест за тром-
боцитна активация и тест за тромбоцитна агрегация.

лечение и профилактика на хепарин индуцираната 
тромбоцитопения

Медикамент Дозировка
Argatroban – 
терапевтична доза 2 µg/kg/min             i.v. инфузия*
Fondaparinux – 
терапевтична доза

7,5 mg/kg                 s.c.  дневно
(под 50 кг. – 5 mg/kg;   над 100 кг – 10 mg/kg)

Fondaparinux – 
профилактична доза 2 mg/kg                    s.c.   дневно
Dabigatran 150 mg                     р.о.    b.i.d. 
Rivaroxaban 2,5 mg                      р.о.    b.i.d. 
Apixaban 2,5 mg                      р.о.    b.i.d. 

* Доза при аРТТ 1,5 до 3 пъти над нормата; намаление на дозата  
до 0,5 µg/kg/min при тежко чернодробно заболяване. При системна 
мултиорганна недостатъчност дозата се намалява до 1,0 µg/kg/min. 
Management of Bleeding Complications in Patients with Cancer. Thomas G. 
DeLoughery Hematology Board Review Manual Volume 9, Part 4; 1-13; 2014.
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Guidelines on the management of bleeding for palliative care patients with 
cancer. Bill Hulme and Sarah Wilcox. November 2008
2013 Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Management of Adults 
with Suspected Heparin-Induced Thrombocytopenia (HIT). Adam Cuker and 
Mark A. Crowther

тромботични микроангиопатии
Тромботична микроангиопатия (ТМА) по типа на тром-

ботична тромбоцитопенична пурпура (ТТР) и хемоли-
тико-уремичен синдром (ХУС) е суспектна при всяка ком-
бинация от тромбоцитопения, микроангиопатична хемоли-
тична анемия (наличие на шизоцити и хемолиза) и органна 
увреда (най-често на бъбреци, черен дроб и/или мозък). 
Пациентите може да имат неврологична симптоматика, като 
главоболие, объркване, гърчове или инсулт. Тромбоцитопе-
нията варира от минимална до екстремно тежка. LDH е по-
вишена, а хаптоглобинът – понижен или липсващ. Много от 
пациентите имат придобит дефицит на ADAMTS13. Нелеку-
ваната ТТР е фатално заболяване със смъртност 95 до 100 % 
преди въвеждане на плазмаферезата. Понастоящем плазмо-
обменната плазмафереза е крайъгълен камък в лечението на 
ТТР, като смъртността падна под 20 %. При невъзможност 
за плазмафереза се трансфузира прясно замразена плазма в 
доза 15 – 30 ml/kg дневно. Паралелното приложение на иму-
носупресия (кортикостероиди, Vincristine) или на ритукси-
маб често води до продължителни ремисии.

При онкологични пациенти ТМА е най-честа при ме-
тастатичните солидни тумори, при костномозъчни и бело-
дробни метастази. Плазмообменът при такива пациенти 
не е ефективен, но ТМА може да се повлияе, ако туморът 
отговаря на терапия.
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медикаментозно свързана тромботична 
микроангиопатия

Синдром на ТМА може да усложни лечението с: 
•	 Gemcitabine
•	 Mitomycin C
•	 Инхибитори на калциневрина: циклоспорин, 

такролимус, воклоспорин 
•	 Тиенопиридинови антиагреганти: тиклопидин, 

клопидогрел
Понастоящем от цитостатиците най-често ТМА при-

чинява Gemcitabine (0,1 до 1 %). ТМА обикновено се пред-
шества от тежка хипертония. Асоциираната с Gemcitabine 
ТМА може да е отсрочена, а състоянието често е рефрак-
терно на терапия или фатално. Приложението на плазмо-
обмен е противоречиво. Има съобщения за повлияване от 
инхибитора на комплемент екулизумаб.

ТМА може да усложни автоложната и алогенна стволо-
воклетъчна трансплантация.

трансфузия на тромбоцитни концентрати при 
онкологични пациенти

Възприето е, че при стабилни пациенти трансфузион-
ният праг за тромбоцити е 10 g/l, което редуцира риска от 
тежък кръвоизлив. Трансфузионният праг се модифици-
ра според клиничните обстоятелства и придружаващите 
заболявания. Обичайната доза е 5 или 6 Е-тромбоцитен 
концентрат от единични донори или 1 Е-тромбоцити от 
афереза. Теоретично такава доза може да покачи тромбо-
цитите с 50 до 70 g/l, но често отговорът се компрометира 
от съпътстващо заболяване или кръвоизлив. 
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тромбоцитна рефрактерност 
Пациенти, при които се очаква лош отговор, трябва да 

се изследват 15 минути след тромбоцитната трансфузия. 
Ако няма покачване на тромбоцитите или то е минимално 
(под 20 g/l), вероятно се касае за тромбоцитна рефрактер-
ност. При добър отговор след 15 минути, но лош след 24 
часа вероятно не се касае за рефрактерност, а за консума-
ция, фебрилитет, сепсис, медикаментозно повлияване или 
спленомегалия. При наличие на HLA антитела (алоимуни-
зация) може да се трансфузират HLA-съвместими тромбо-
цити, но това е труднодостъпно и неефективно в 20 до 70 % 
от случаите. Може да се търсят кръстосано съвместими 
тромбоцити, но това невинаги е възможно.

 
спешни мерки при тромбоцитна алоимунизация и 
рефрактерност

Мярка Коментар
Търсене на други 
причини за 
тромбоцитопения

Изследване за ХИТ, медикаменти и др.

Тромбоцитен “drip” Продължителна трансфузия (над 4 – 6 часа)
на 1Е тромбоцитен концентрат
или 1Е от афереза на 6 часа

ε-аминокапронова 
киселина

4 – 5 g   i.v./p.o.  за 1 час,  
после по 1 g на 8 часа (max: 24 g/d)

Транексамова 
киселина

10 mg/kg   p.o.  на 8 часа

Management of Bleeding Complications in Patients with Cancer. Thomas G. 
DeLoughery Hematology Board Review Manual Volume 9, Part 4; 1-13; 2014
Platelet Transfusion for Patients With Cancer: American Society of Clinical 
Oncology Clinical Practice Guideline Update. Charles A. Schiffer, Kari Bohlke, et al. 
Journal of Clinical Oncology. Volume 36, Number 3; 283-297; January 20, 2018
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При заплашващи живота кръвоизливи може да се при-
ложи rVIIa.

При тромбоцитна рефрактерност с артериалнен кръво-
излив има съобщения за повлияване от ангиографска ин-
траартериална трансфузия на тромбоцити. 
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Б. венозен тромбоемболизъм

епидемиология
Венозният тромбоемболизъм (ВТЕ) е една от най-ва-

жните причини за заболеваемост и смъртност при онколо-
гичните пациенти. Двегодишната кумулативна вероятност 
за ВТЕ е между 0,8 и 8 %. 

•	 Най-висока едногодишна вероятност за ВТЕ имат 
пациентите с авансирало заболяване на мозъка, бе-
лия дроб, матката, пикочния мехур, панкреаса, сто-
маха и бъбреците. 

•	 Честотата на ВТЕ при метастазирало заболяване е 
4 до 13 пъти по-висока, сравнена с локализирано 
заболяване. 

•	 Рискът за рецидивираща ВТЕ е най-висок през пър-
вите месеци след поставяне на диагнозата. 

•	 По време на химиотерапия онкологичните паци-
енти имат 7 пъти по-висок риск за ВТЕ, сравнено с 
останалите пациенти. 

•	 Онкологичните пациенти имат 3 пъти по-висок 
риск за рецидив на ВТЕ, сравнено с останалите па-
циенти. Проследени за 8-годишен период, 5,4 % от 
хоспитализираните пациенти развиват ВТЕ.

•	 Около 25 % от всички онкологични пациенти имат 
тромботичен инцидент в хода на заболяването.

•	 Около 10  % от пациентите с идиопатична ВТЕ се 
диагностицират с рак в следващите 1 до 2 години.

Юрий Жечев
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•	 При пациентите на лечение с антиангиогенни ме-
дикаменти (Bevacizumab, талидомид, леналидомид) 
рискът от тромбози е релативно повишен, като при 
Bevacizumab достига 33  %. Пациентите с рак на 
млечната жлеза, които получават тамоксифен, имат 
1,5 до 7,1 пъти по-висок риск от тромбоза. 

клинични рискови фактори и точков предикативен 
модел на свързана с химиотерапия вте при 
амбулаторни пациенти (по Khorana)

рискови фактори според туморната локализация: 

1. Много висок риск (стомах, панкреас) – score 2.
2. Висок риск (бял дроб, лимфом, гинекологични и 

урогенитални неоплазии) – score 1.
3. Нисък риск (гърда, колоректален карцином; глава 

и шия) – score 1.

хематологични и свързани с пациента рискови фактори: 

1. Тромбоцити преди химиотерапия ≥ 350 g/l – score 1.
2. Хемоглобин под 100 g/l и/или приложение на ерит-

ропоетин – score 1.
3. Левкоцити преди химиотерапия над 11g/l – score 1.
4. BMI (body mass index) ≥ 35 – score 1.

рискови групи – точкова система на Khorana и честота 
на симптоматична вте: 

1. Нисък риск – score 0: честота 0,3 – 1,5 %.
2. Интермедиерен риск – score 1 или 2: честота 1,8 – 4,8 %.
3. Висок риск – score ≥ 3: честота 6,7 – 12,9 %.
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диагностика на дълбоката венозна тромбоза и на 
белодробната тромбоемболия – принципи

Диагнозата на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) и бе-
лодробната тромбоемболия (БТЕ) се основава главно на 
клиничните данни, изследването за D-димери и образната 
диагностика. 

Ключова за доказването на ДВТ и БТЕ е образната ди-
агностика. 

Ултразвуковото изследване е златен стандарт в диаг-
ностиката на ДВТ с чувствителност 89 до 100 % и специ-
фичност 86 до 100 %, особено при проксимални локализа-
ции. 

Компютър томографската венография е друга диаг-
ностична опция, но тя не е първи избор поради инвазив-
ността и риска от използването на йоден контраст

Магнитнорезонасната венография предоставя отлич-
на визуализация на вените в малкия таз, но е недостъпна 
и скъпа. 

Вентилационно-перфузионната сцинтиграфия на 
белите дробове и пулмоналната ангиография играят ди-
агностична роля, но вече се изместват от нови техники.

Хеликс компютърната пулмонална ангиография е ди-
агностичен тест на избор при БТЕ. 

Следва да се има предвид че положителен тест за 
D-димери може да има при неоплазия, дисеминирана ин-
травазална коагулация, бременност, инфекция и постопе-
ративно.
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Wells точкова система – диагностични клинични 
критерии за бте: 

1. Клинични данни: 
•	 Анамнеза за предходна БТЕ или ВТЕ: score 1,5.
•	 Сърдечна честота ≥ 100 удара/мин.: score 1,5.
•	 Хирургическа интервенция или имобилизация 

през последните 4 седмици: score 1,5
•	 Хемоптиза: score 1.
•	 Активна неоплазия: score 1.
•	 Клинични данни за дълбока венозна тромбоза 

(ДВТ): score 3. 
•	 Алтернативна диагноза с по-малка вероятност за 

БТЕ: score 3.

2. Клинична вероятност за БТЕ: 
•	 вероятна БТЕ: score > 4.
•	 не-вероятна БТЕ: score ≤4. 

3. Традиционна оценка на вероятностите: 
•	 Висока: score > 6.
•	 Средна: score 2 – 6.
•	 Ниска: score < 2.

Пациентите със score ≥4 имат 28 до 52 % вероятност за 
БТЕ. Такива пациенти се изследват с подходяща образна 
диагностика, а пациентите с нисък score трябва да се стра-
тифицират с тестване за D-димери. 

Профилактика на венозната тромбоемболия
Два терапевтични подхода за периоперативна профи-

лактика на ВТЕ: 
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1) Медикаментозна профилактика с нискомолекулен, 
нефракциониран хепарин или фондапаринукс. 

2) Механична тромбопрофилактика. 
Напоследък ограничено приложение намират някои 

нови инхибитори на фактор Ха и директни инхибитори на 
протромбина. Те трябва да се прилагат внимателно, защото 
засега нямат антидоти. Донякъде изключение е риварокса-
бан, чийто ефект частично се повлиява от протромбинов 
плазмен концентрат.

медикаментозна периоперативна 
профилактика на венозна тромбоемболия при 
онкологични пациенти

Периоперативна профилактика
Допълнителни рискови фактори за тромбоза и ВТЕ, ос-

вен самото неопластично заболяване, са напреднала въз-
раст, продължителна имобилизация, затлъстяване и поста-
вен централен венозен катетър. 

Периоперативната профилактика с хепарин намалява 
честотата на ВТЕ до 13,6  %, сравнено с непрофилактира-
ните – 30,6 %. 

нискомолекулните хепарини са приемат за първи избор 
на лечение 

Аналогични резултати се получават с нефракциониран 
хепарин и фондапаринукс.

 При онкологични пациенти, подложени на голяма опе-
ративна интервенция, профилактиката с хепарин е импе-
ративно препоръчителна.
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дозировка в периоперативния период

Приложението на нискомолекулен хепарин стартира 1 
до 2 часа преди операцията. 

При абдоминална хирургия с висок риск за ВТЕ вечерта 
преди операцията се прави еднократна висока доза. 

Първата доза нискомолекулен хепарин след операцията 
се прави 4 до 8 часа след края ѝ.

Нефракционираният хепарин се прави в доза 5000 Е s.c. 
3 пъти дневно. 

Продължителност на периоперативната профилактика

След лапаротомия, лапароскопия, торакотомия или то-
ракоскопия, продължила над 30 минути се провежда поне 
10 дни постоперативна профилактика с нискомолекулен 
хепарин. При пациенти с елективна голяма коремна или 
хирургическа интервенция в малкия таз – до 1 месец по-
стоперативна профилактика с нискомолекулен хепарин.

Профилактика на вте при хоспитализирани пациенти

При лежащо болни с остри медицински усложнения 
се препоръчва профилактика с нискомолекулен хепарин, 
нефракциониран хепарин или фондапаринукс.

Профилактика при амбулаторни пациенти на 
палиативна химиотерапия при локално авансирало или 
метастазирало заболяване

Рутинната тромбопрофилактика на пациенти с авансирал 
рак, провеждащи химиотерапия, не се препоръчва. Тя може 
да се има предвид при амбулаторни пациенти с висок риск. 
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Пациентите с рак на панкреаса и на белия дроб имат 
по-висока вероятност за тромбоемболичен инцидент, от-
колкото тези с рак на гърдата, стомашно-чревния тракт, 
овариите или на глава и шия. При тази група пациенти 
приложението на нискомолекулен хепарин може да е от 
полза. 

При пациенти с метастазирал рак на гърдата, получа-
ващи химиотерапия, приложението на много ниски дози 
синтром за поддържане стойностите на INR между 1,3 и 1,9 
сигнификантно намалява риска от ВТЕ. 

Профилактика при пациенти, получаващи адювантна 
химиотерапия и/или хормонотерапия

Не се препоръчва провеждане на тромбопрофилактика.

Профилактика при пациенти с централен венозен 
катетър

Не се препоръчва рутинното провеждане на тромбо-
профилактика.

медикаменти и стандартни дози за 
тромбопрофилактика при хоспитализирани и 
амбулаторни пациенти

нискомолекулни хепарини

Dalteparin
Стандартна доза: 5000 IU s.c. веднъж дневно; 
Доза при затлъстяване (BMI ≥ 40): може да се обсъди 7500 IU s.c. 
веднъж дневно
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Enoxaparin
Стандартна доза: 5000 IU s.c. веднъж дневно; 
Доза при затлъстяване (BMI ≥ 40): може да се обсъди 7500 IU s.c. 
веднъж дневно

Nadroparin
Стандартна доза: 2850 – 3800 IU s.c. веднъж дневно; 
Доза при висок риск: 5700 IU s.c. веднъж дневно

Reviparin
Стандартна доза: 1432 IU s.c. веднъж дневно

нефракционирани хепарини

Heparin
Стандартна доза: 5000 IU s.c. на 8 до 12 часа; 
Доза при затлъстяване (BMI ≥ 40): може да се обсъди 7500 IU s.c. 
на 8 часа

индиректни инхибитори на фактор ха

Fondaparinux
Стандартна доза: 2,5 mg s.c. веднъж дневно; 
Доза при затлъстяване (BMI ≥ 40): може да се обсъди 5 mg s.c. 
веднъж дневно

Rivaroxaban
Стандартна доза: 2,5 mg 2 пъти дневно

Apixaban
Стандартна доза: 2,5 mg 2 пъти дневно

директни инхибитори на протромбина

Dabigatran
Стандартна доза: 150 mg 2 пъти дневно
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антагонисти на витамин к

Acenocoumarol 
Дозировка според стойностите на INR

антикоагулация и прогноза при пациентите с рак

Няма данни, които да препоръчват провеждането на 
антикоагулация с цел подобряване прогнозата на онколо-
гичното заболяване.

механична тромбопрофилактика
Компресиращи чорапи и уреди за интермитираща 

пневматична компресия може да бъдат добавени към ме-
дикаментозната профилактика, но не и да са като моно-
терапия, освен когато медикаментозната профилактика е 
противопоказана поради активни хеморагии.

абсолютни противопоказания за механична 
профилактика: 

Активна дълбока венозна тромбоза; тежка артериална 
инсуфициенция.

относителни противопоказания за механична 
профилактика: 

Обширен хематом; кожни рани и улцерации; тромбо-
цитопения под 20 g/l или петехии; умерена артериална ин-
суфициенция; периферна невропатия.
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лечение на дълбоката венозна тромбоза и на 
белодробната тромбоемболия без хемодинамични 
нарушения при пациенти със солидни тумори

лечение на остър епизод на двт и бте

При случаите на ДВТ и БТЕ без хемодинамични про-
яви стандартно се прилага инициална парентерална ан-
тикоагулация с хепаринов препарат. 

Прилага се нискомолекулен хепарин или непрекъсната 
венозна инфузия на нефракциониран хепарин в доза, съо-
бразно телесното тегло. Това лечение продължава в пълна 
доза за срок от поне 5 дни и се спира след достигане на пъл-
на антикоагулация (INR 2,0 – 3,0) в поне 2 последователни 
дни. Ако се предвижда поддържащото лечение да бъде с 
орален антикоагулант, то стартира от деня на приложение-
то на хепарин. 

Лечението с нефракциониран хепарин започва с болус-
на доза, последвана от непрекъсната 24-часова инфузия с 
цел достигане и поддържане стойностите на активираното 
парциално тромбопластиново време (аРТТ) 1,5 до 2,5 пъти 
над нормата.

Лечението с инхибитора на фактор Ха фондапаринукс е 
с ефикасност, аналогична на нискомолекулните и нефрак-
ционирани хепарини. 

При амбулаторните пациенти болшинството от про-
учванията сочат нефракционираните хепарини като 
първи избор на лечение. 



280

медикаменти и стандартни дози за лечение на 
венозна тромбоемболия

нискомолекулни хепарини

Dalteparin
Доза: 200 IU/kg   s.c. веднъж дневно 

Enoxaparin
Доза: 100 IU/kg   s.c. на 12 часа 

Nadroparin
Доза: 3800 – 8550 IU (86 IU/kg)   s.c.  b.i.d.    

Reviparin
Доза: 2863 – 5153 IU (143 IU/kg, но не повече от 10307 IU) s.c. вед-
нъж дневно

нефракционирани хепарини

Heparin
Доза i.v.: 80 IU/kg натоварваща доза, след което 18 IU/kg на час
Доза s.c.: 333 IU/kg натоварваща доза, след което 250 IU/kg на 12 
часа 

индиректни инхибитори на фактор ха

Fondaparinux
Стандартна доза: 5 mg (<50 kg), 7,5 mg (50 – 100 kg), 10 mg (>100 kg)  
s.c. веднъж дневно
При противопоказания или отказ от нискомолекулни хепарини 
и Fondaparinux: 

Rivaroxaban
Стандартна доза: 2,5 mg  p.o.  b.i.d.

Apixaban
Стандартна доза: 2,5 mg  p.o.  b.i.d.
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директни инхибитори на протромбина

Dabigatran
Стандартна доза: 150 mg   p.o.  b.i.d. 

Продължителна поддържаща терапия след 
инициална терапия на двт и бте

Началната фаза на лечение се последва от приложе-
ние на орален антикоагулант антагонист на витамин 
К (синтром) за срок от 3 до 6 месеца с поддържане те-
рапевтично ниво на INR между 2,0 и 3,0. Продължител-
ността на лечението зависи от тежестта на ВТЕ, риска от 
рецидив, риска от кръвоизлив, начина на живот и алтер-
нативните терапии, като ниска доза синтром, аспирин или 
новите орални антикоагуланти. Високорискови са паци-
ентите с множествени епизоди на ВТЕ; поява на тромб по 
време на антикоагулация; развитие на антифосфолипидни 
антитела; дефицит на протеин S, протеин С и антитромбин; 
хомозиготна мутация на фактор V Leiden и съчетана мута-
ция на хетерозиготен фактор V Leiden с мутация на прот-
ромбиновия ген. 

Лечението със синтром започва до 24 часа след първа-
та доза хепарин. 

Следва да се имат предвид широките флуктуации на 
INR при лекарствени взаимодействия, малнутриция и чер-
нодробна дисфункция.

корекция на дозата синтром според INR (схема)

INR< 2,0: покачване с 10 – 15 %; контролен INR до 1 седмица 
INR 3,1 – 3,5: намаление с 0 – 10 %; контролен INR до 2 седмици
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INR 3,6 – 4,0: пропускане на 0 – 1 доза, намаление с 10 – 15  %; 
контролен INR до 1 седмица
INR 4,1 – 8,9: пропускане на 0 – 2 дози, намаление с 10 – 15% +/– 
витамин К 2,5 mg p.o.; контролен INR до 2 дни 
INR > 9,0: пропускане на 2 дози, намаление с 15 – 20 % + витамин 
К 2,5 – 5 mg p.o.; контролен INR на следващия ден 

алтернативна продължителна поддържаща терапия: 

1. Нискомолекулен хепарин в доза 75 – 80 % от ини-
циалната (например еноксапарин 150 Е/kg s.c. вед-
нъж дневно) в продължение на 6 месеца при таргет 
INR 2,5 е с висока ефективност. Схемата се препо-
ръчва при нужда от продължителна антикоагула-
ция.

2. Антикоагулация с ниска интензивност (синтром) 
с таргет INR 1,5 – 2,0.

3. Аспирин (100 mg след 6 месеца антикоагулация).

Продължителност на поддържащата терапия

Сценарий 1. При пациенти с рак на гърдата на адю-
вантна терапия с тамоксифен се препоръчва заместване на 
тамоксифена с ароматазен инхибитор. При такива случаи 
може да се има предвид продължително лечение за 6 месе-
ца с нискомолекулен хепарин в доза 75 – 80 % от началната.

Сценарий 2. При пациенти на адювантна химиотера-
пия може да се има предвид продължително лечение за 6 
месеца с нискомолекулен хепарин в доза 75 – 80 % от на-
чалната.

Сценарий 3. При пациенти с постигната пълна ремисия 
на потенциално излечимо заболяване (например гермина-



283

тивен рак) може да се има предвид продължително лече-
ние за 6 месеца с нискомолекулен хепарин в доза 75 – 80 % 
от началната. При пациенти с метастазирало заболяване, 
получаващи неоадювантна химиотерапия (например ко-
лоректален рак с потенциално резектабилни чернодробни 
метастази), риска от ВТЕ се определя индивидуално.

Сценарий 4. При пациенти с метастазирало заболява-
не на палиативна химиотерапия, както и при постигналите 
пълна ремисия, но с висок риск от рецидив, следва съвмест-
но с пациента да се обсъди непрекъсната антикоагулация.

антикоагулантна терапия при рецидив на вте

Адекватно антикоагулираните пациенти с рецидив на 
ВТЕ трябва да бъдат изследвани за прогресия на заболява-
нето.

Пациенти на продължителна антикоагулация с антаго-
нист на витамин К, които получат рецидив на ВТЕ при суб-
терапевтични нива на INR, трябва да проведат повторно 
лечение с нефракциониран или нискомолекулен хепарин 
до постигане стабилен INR между 2,0 и 3,0.

Когато настъпи рецидив на ВТЕ при адекватно терапев-
тично ниво на INR, трябва да се премине на друг тип антико-
агулация, например s.c. нефракциониран хепарин с поддър-
жане терапевтично аРТТ между 1,5 и 2,5 или нискомолеку-
лен хепарин в доза според телесното тегло. Алтернатива е 
покачване дозата на антагонист на витамин К с таргет 3,5.

Пълна доза нискомолекулен хепарин (например далте-
парин 200 Е/kg веднъж дневно) може да се има предвид при 
пациенти на продължителна терапия с редуцирани дози 
нискомолекулен хепарин или антагонист на витамин К. 
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Противопоказания за антикоагулация

Абсолютни противопоказания: активен мозъчен кръ-
воизлив, хеморагични метастази в ЦНС; активен кръвоиз-
лив, изискващ над 2 хемотрансфузии за 24 часа.

Относителни противопоказания: хроничен клинич-
но значим кръвоизлив, продължил над 48 часа; активен 
неконтролиран кръвоизлив; тромбоцитопения под 50 Г/л; 
тежка дисфункция на тромбоцитите (уремия, медикамен-
ти, миелодисплазия); бременност, наскоро проведена опе-
рация с висок риск за кървене; придружаваща хеморагична 
коагулопатия; висок риск от травма на главата; лумбална 
пункция; метастази в ЦНС; интракраниални или спинал-
ни лезии с висок риск за кръвоизлив; перикардит; активна 
пептична или гастроинтестинална улцерация; тежка не-
контролирана или малигнена хипертония; продължителна 
антиагрегантна терапия.

общи съображения при лечение с нискомолекулни 
хепарини и фондапаринукс

Нискомолекулните хепарини и фондапаринукс се из-
лъчват само през бъбреците и може да дадат значителен ку-
мулативен ефект при креатининов клирънс под 30 ml/min. 
При пациенти с креатининов клирънс под 25 – 30 ml/min, 
получаващи нискомолекулен хепарин или венозен нефрак-
циониран хепарин, се препоръчва редукция или разреждане 
на дозите и активно мониториране на анти-Ха-активността.

При пациенти с тегло над 120 и под 60 kg да се има пред-
вид мониториране на анти-Ха-активността след третата 
доза.
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Хепарин индуцирана тромбоцитопения да се има пред-
вид при спад на тромбоцитите: контрол на кръвната карти-
на на 7. ден, а при експозиция на хепарин през последните 
3 месеца – на 3. ден. 

Приложение на vena cava филтър

Филтър на vena cava inferior може да се има предвид при 
пациенти с рецидивираща белодробна емболия, провежда-
щи адекватна антикоагулация или при контраиндикации 
за антикоагулантна терапия (например активно кървене 
или дълбока хепарин индуцирана тромбоцитопения). Ко-
гато рискът от кръвоизлив се редуцира, пациентите с vena 
cava филтър трябва да започнат или възстановят антикоа-
гулантната терапия с цел профилактика на дълбока тром-
боза на долните крайници.

Релативни противопоказания: наличие на тромб между 
мястото на венозен достъп и мястото на разгръщане, пред-
стоящи системна тромболиза, хирургическа емболектомия 
или пулмонална тромбартеректомия; пациенти на терапев-
тична антикоагулация; предстоящ MRI.

лечение на остър епизод с тромболиза

индикации за тромболиза

•	 Животозастрашаваща остра проксимална ДВТ
•	 Остра ДВТ с опасност от гангрена на крайник 
•	 Симптоматична илеофеморална тромбоза
•	 Масивна животозастрашаваща БТЕ (тежка десно-

камерна дисфункция)
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•	 Интестинална венозна тромбоза с висок риск от 
исхемия

абсолютни контраиндикации за тромболиза

•	 Анамнеза за хеморагичен инсулт или инсулт с неиз-
вестна причина

•	 Интракраниален тумор
•	 Исхемичен инсулт през последните 3 месеца
•	 Анамнеза за тежка травма, оперативна интервен-

ция или травма на главата през последните 3 сед-
мици

•	 Тромбоцити под 100 g/l
•	 Активен кръвоизлив
•	 Хеморагична диатеза

релативни контраиндикации за тромболиза

•	 Възраст над 75 години
•	 Бременност или първа седмица след раждане
•	 Невъзможност за компресия на пункционните места
•	 Реанимация по повод на травма
•	 Рефрактерна хипертония (систолично налягане над 

180 mm, диастолично налягане над 100 mm)
•	 Напреднало чернодробно заболяване
•	 Инфекциозен ендокардит
•	 Гастроинтестинален кръвоизлив през последните 3 

месеца
•	 Очаквана преживяемост под 1 година
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тромболитична терапия

Тромболитичната терапия може да се проведе посред-
ством венозна инфузия или с катетърни техники паралел-
но с механична тромбектомия. 

За потвърждаване на резултата след процедурата се 
препоръчва венография.

тромболитична терапия при двт

•	 Alteplase (Actilyse, tPA): флакони по 20 и 50 mg; 
доза 0,5 –1,0 mg   i.v.  на час

•	 Reteplase (Rapilysin): флакони по 10 U; доза 0,25 – 
0,75 Е   i.v.  на час

•	 Streptokinase (Streptase): флакони по 100000, 
250000, 750000, 1000000 и 1500000 IU; STPase – фла-
кони по 1500000 IU): стартира се с натоварваща доза 
250 000 IU за 30 минути, след което се продължава с 
поддържаща доза от 100 000 IU на час 72 часа)

•	 Urokinase (Ukidan): флакони по 5000, 25000, 100000, 
500000 и 1000000 IU; доза 200000 IU като бавна ин-
фузия (15 – 30 минути), след това 100000 IU на час 
за 24 – 72 часа като непрекъсната перфузия.

тромболитична терапия при бте

•	 Alteplase се счита за най-ефективното тромболи-
тично средство. Прилага се в доза 100 mg i.v. за 2 
часа. Доза от 50 mg може да е подходяща при па-
циенти над 75 години, хирургична интервенция в 
последния месец или висок риск от кръвоизлив. 
По-кратка инфузия за около 15 минути и макси-
мална доза около 0,6 mg/kg (максимум до 50 mg), 
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може да се използва в спешни ситуации – карди-
опулмонална ресусцитация.

•	 Streptokinase 250 000 IU като натоварваща доза 
в първите 30 минути, след което инфузия 100 000 
IU/h за 24 часа (72 часа при съпътстваща ДВТ).

•	 Urokinase (Ukidan): доза от 300 000 IU се прилага в 
бавна венозна инфузия (15 – 30 минути), последва-
но от непрекъсната перфузия в доза 250 000 IU/h в 
продължение на 12 часа.

•	 Tenecteplase (Metalyse): флакони по 40 mg 8000 U: 
доза 0,25 – 0,5 mg i.v.

•	 Катетърна тромболиза под ехографски контрол 
е терапевтична опция при пациенти с ≥ 50  % за-
пушване от тромб в едната или двете главни бело-
дробни артерии или лобарни белодробни артерии 
и данни за деснокамерна дисфункция. Провежда се 
инфузия на alteplase със скорост 1 mg на час през 
катетъра или 2 mg на час при двустранна БТЕ до 
обща доза 24 mg. Инфузията през един катетър 
продължава 24 часа, а през два катетъра – 12 часа.

лечение на хеморагии, свързани с 
антикоагулантна терапия

кръвоспиращи медикаменти и кръвни продукти
витамин к

Доза: 1 – 10 mg  i.v. или p.o.
Коментари: Инфузира се за 20 – 30 минути, нежеланите 

реакции са редки. Ефектът настъпва след 6 часа при вено-
зен и 24 часа след перорален прием. Големите дози може да 
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причинят резистентност към синтром при подновяване на 
лечението. Не се препоръчва мускулно или подкожно при-
ложение.

Протаминсулфат

Доза: 12,5 – 50 mg  i.v. 
Коментари: Предизвиква пълно неутрализиране на 

нефракционирания и 60 – 80 % на нискомолекулния хепа-
рин. Няма ефект при лечение с Fondaparinux.

тромбоцитен концентрат

Доза: 1 аферезна единица или 5 – 8 единици от цяла 
кръв. 

Коментари: Прилага се при пациенти с антиагрегантна 
терапия. Тромбоцитите се покачват с до 30 g/l. Таргетният 
тромбоцитен брой варира.

Прясно замразена плазма

Доза: 10 – 30 ml/kg. 
Коментари: Замества всички фактори на коагулация-

та, но не може да постигне пълна корекция. Хемостазата 
обикновено изисква нива на коагулационните фактори 
около 30%. Фактор IX може да достигне само до 20%. Кра-
тък полуживот, може да изисква повторна доза след 6 часа. 
Има голям обем и може да са нужни часове за затоплянето 
и вливането ѝ.

Протромбинов комплекс концентрат (рсс)

Доза: 25 – 50 Е/kg. 
Коментари: Бърза и пълна корекция на INR при леку-

вани със синтром пациенти. Малък инфузионен обем за 
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10 – 30 минути. Риск от тромбози 1,4 %. Контраиндициран 
при анамнеза за хепарин индуцирана тромбоцитопения. 
Кратък полуживот, може да изисква повторна доза след 
6 часа. Да се има предвид пряснозамразена плазма, ако се 
ползва 3-факторен РСС.

рекомбинантен фактор VIIa (rFVIIa, Novoseven)

Доза: 15 – 90 µg/kg. 
Коментари: Бърза инфузия на малък обем. Бърза и 

пълна корекция на INR при лекувани със синтром пациен-
ти, но може да не спре хеморагията, защото замества само 
фактор VII a. Риск от тромбоза 5 – 10 %. Кратък полуживот, 
може да изисква повторна доза след 2 часа.

ε-аминокапронова киселина

Доза: 4 – 5 g i.v./p.o. за 1 час, после по 1 g на 8 часа  
(max: 24 g/d). 

Коментари: Може да повиши риска от тромбоза. Може 
да кумулира при пациенти с бъбречна недостатъчност – ре-
дукция на натоварващата доза или скоростта на инфузия. 
Внимание или избягване при хематурия от горните пикоч-
ни пътища.

транексамова киселина

Доза: 1300 mg  p.o. на 8 часа. 
Коментари: Индикация при менорагия. Другите индикации 

са off label.
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Приложение №1: лекарствени форми на 
регистрираните в българия най-често 
употребявани препарати за антикоагулация

нискомолекулни хепарини 
(активност в IU anti-Xa)

Dalteparin
Fragmin: 
спринцовки по 0,2 ml 2500 IU; 0,2 ml 5000 IU; 0,3 ml 7500 IU;  
0,4 ml 10000 IU; 0,5 ml 12500 IU; 0,6 ml 15000 IU; 0,72 ml 18000 IU 
ампули по 2,0 ml 10000 IU 
флакони по 4,0 ml 25000 IU

Nadroparin
Fraxiparine: 
спринцовки по 0,2 ml 1900 IU; 0,3 ml 2850 IU; 0,4 ml 3800 IU;  
0,6 ml 5700 IU; 0,8 ml 7600 IU; 1,0 ml 9500 IU
Fraxiparine forte: 
спринцовки по 0,6 ml 11400 IU; 0,8 ml 15000 IU; 1,0 ml 19000 IU
Fraxiparine multi: 
флакони по 5,0 ml 47500 IU

Enoxaparin
Clexane: 
спринцовки по 0,2 ml 2000 IU, 20 mg; 0,4 ml 4000 IU, 40 mg;  
0,6 ml 6000 IU, 60 mg; 0,8 ml 8000 IU, 80 mg
флакони по 3,0 ml 30000 IU, 300 mg
Crusia: 
спринцовки по 0,2 ml 2000 IU; 0,4 ml 4000 IU; 0,6 ml 6000 IU;  
0,8 ml 8000 IU; 1,0 ml 10000 IU
Losmina: 
спринцовки по 0,2 ml 2000 IU; 0,4 ml 4000 IU; 0,6 ml 6000 IU;  
0,8 ml 8000 IU; 1,0 ml 10000 IU

Reviparin
Clivarin: 
спринцовки по 0,25 ml 1432 IU; 0,6 ml 3436 IU; 0,9 ml 5153 IU;  
1,0 ml 5726 IU
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Clivarin pen: 
Многодозови писалки по 3,0 ml 17178 IU и ; 6,0 ml 34356 IU

нефракциониран хепарин
Heparin
Heparin natrium: 
флакони по 5,0 ml 25000 IU
Heparin WZF: 
флакони по 5,0 ml 25000 IU

антагонисти на витамин к
Acenocoumarol 
Sintrom: 
таблетки по 4 mg

индиректни инхибитори на фактор ха

Fondaparinux
Arixtra: 
спринцовки 0,3 ml 1,5 mg; 0,5 ml 2,5 mg; 0,6 ml 7,5 mg

Rivaroxaban
Xarelto: 
таблетки по 2,5 mg

Apixaban
Eliquis: 
таблетки по 2,5 mg

директни инхибитори на протромбина

Dabigatran
Pradaxa: 
Капсули по 75 и 110 mg
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в. усложнения, свързани с 
Приложението на имунотераПия

Имунотерапията с моноклонални антитела (MoAbs), на-
сочени към цитотоксичен Т лимфоцит-свързан антиген 4 
(CTLA4) и рецептора на програмираната клетъчна смърт-1 
(PD-1) и неговия лиганд PD-L1 е вече стандартна терапия 
при редица онкологични заболявания, а индикациите, при 
които се употребява постоянно се увеличават. Все повече 
пациенти се лекуват с имунотерапия, това повишава и риска 
от развитие на токсичност, свързана с лечението. В зависи-
мост от имунния таргет, към който е насочена терапията с 
“Checkpoint” инхибитори (ChPI), честотата на токсичност 
варира. Токсичността от ChPI инхибиторите (ICPis) може да 
бъде разделена на инфузионни реакции и имунни нежелани 
събития (irAEs) или нежелани събития от особен интерес 
(AEoSI). Може да се засегне всеки орган или тъкан, въпреки 
че някои irAEs са много по-чести, отколкото други. Най- сре-
щаните irAEs засягат кожата, червата, ендокринните органи, 
черния дроб и белите дробове. Други са много редки, но мо-
гат да бъдат много сериозни, дори смъртоносни, като невро-
логични разстройства и миокардит.

Подробна информация за възможните усложнения по 
системи при приложението на различните видове имуно-
терапия, както и правилата за проследяване и лечение на 
тези усложнения, ще откриете в „Медицинска онкология“, 
2018. Т. 1. 263 – 281.

Теодора Караниколова
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лечение на имуномедиираните токсичности - 
обобщение: 

имуносвързана кожна токсичност: 

Степен 1. – 2.: Имунотерапията не се прекратява. При-
лагат се локални емолиенти, антихистамини в случай на 
сърбеж и/или локално кортикостероидни кремове. При 
кожна токсичност 2. степен лечението се спира до възста-
новяване на токсичността ≤ 1. степен.

Степен 3.: Прекъсва се ICPi и се започва незабавно ле-
чение с локални емолиенти, антихистамини и кортикосте-
роидни кремове [II, B].

Степен 4.: Имунотерапията се прекратява дефинитив-
но и се препоръчва консултация с дерматолог, преценка 
за хоспитализация на пациента, започва се интравенозно 
приложение на кортикостероиди [1 – 2 mg/kg (метил) 
Prednisone][II, B].

имуносвързани ендокринопатии: 

При пациенти със симптоматичен хипертиреодизъм, 
обикновено 1.   или 2. степен, се прекъсва имунотерапията, 
започва се лечение с бета-блокери (пропранолол или ате-
нолол/метопролол) и се рестартира ICPi при отзвучаване 
на оплакванията [IV-V, B].

При болни с хипотиреоидизъм (рядко степен > 2.) се 
започва хормонозаместителна терапия в зависимост от те-
жестта (50 – 100 μg/d). Дозата се увеличава до нормализи-
ране на стойностите на TSH. В случай на възпаление на щи-
товидната жлеза се започва перорален прием на Prednisone  
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1 mg/kg. Прекъсване на лечението трябва да влезе в съобра-
жение при симптоматичен хипотиреоидизъм [IV – V, B].

При пациенти с хипофизит (рядко > II степен), когато 
има главоболие, диплопия или други неврологични симп-
томи, се започва лечение (метил) Prednisone 1 mg/kg p.o. и 
се намалява в продължение на 2 – 4 седмици. Стартира се 
хормонозаместителна терапия в зависимост от засегнатата 
хормонална ос (левотироксин, хидрокортизол, тестосте-
рон) [V, B].

Пациенти с имуносвързан ЗД тип І степен II до IV (ке-
тоацидоза) незабавно се хоспитализират и се започва лече-
ние за диабета [I, A]. Ролята на кортикостероидите за пре-
дотвратяване на пълната загуба на инсулин-продуциращи 
клетки е неизвестна и не се препоръчва.

имуносвързана хепатотоксичност: 

При хепатит II степен, имунотерапията се спира и се 
мониторират нивата на ASТ/ALT (1 – 2 пъти седмично). 
Когато няма подобрение в продължение на 1 седмица, се 
започва лечение (метил) Prednisone (0,5 – 1 mg/kg). Нама-
лява се в продължение на няколко седмици при внимател-
но проследяване на AST/ALT и билирубин [IV – V, B].

При хепатит III степен имунотерапията се прекратя-
ва и веднага се започва с (метил) Prednisone 1 – 2 mg/kg. 
Когато няма подобрение в рамките на 2 – 3 дни, се добавя 
Mycofenolate mofetil. При хепатит IV степен имунотера-
пията се прекратява дефинитивно, пациентът се хоспи-
тализира и се започва венозно лечение с кортикостерои-
ди  – (метил) Prednisone 2 mg/kg i.v. Ако не се наблюдава 
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подобрение в рамките на 1 – 2 дни, се добавя Mycofenolate 
mofetil. Препоръчва се консултация с гастроентеролог, 
ако няма подобрение при двойната имуносупресия. Дру-
ги имуносупресивни лекарства, които трябва да се имат 
предвид, са ATG и такролимус. Излизането от стероидите 
е плавно за период от 6 седмици и при внимателно просле-
дяване на чернодробните ензими [IV – V, B].

имуносвързана гастроентистинална токсичност: 

При диария I степен имунотерапията може да се про-
дължи. Започва се лечение с лоперамид [IV – V, B].

При диария от II степен ICPi трябва да се прекъсне и 
пациентът трябва да започне лечение с кортикостероиди 
в зависимост от тежестта и другите симптоми (будезонид 
или перорални кортикостероиди 1 mg/kg). В случай на лип-
са на подобрение в рамките на 3 – 5 дни, трябва да бъде 
проведена колоноскопия. При ендоскопски данни за колит 
се включва терапия с Infliximab 5 mg/kg i.v. [IV – V, B].

При тежка диария (III – IV степен), имунотерапията 
се прекратява дефинитивно. Пациентът се хоспитализира 
и се стартира венозно (метил) Prednisone 2 mg/kg i.v. Ако 
не настъпи подобрение в рамките на 2 – 3 дни, се добавя 
Mycofenolate mofetil. Консултирайте се с хепатолог, ако 
няма подобрение при двойна имуносупресия. Другите 
имуносупресивни лекарства, които трябва да се имат пред-
вид, са ATG (антитимоцитен глобулин) и такролимус. До-
зата на кортикостериодитие се намалява постепенно за 6 
седмици [IV – V, B].
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имуносвързан пневмонит
При пневмонит от I и II степен имунотерапията се 

прекъсва и се започва с перорален кортикостероид – 
Prednisone 1 – 2 mg/kg с постепенно намаляване на дозата 
за интервал от 4 – 6 седмици. [IV – V, B].

При пневмонит от III и IV степен имунотерапията се 
прекратява дефинитивно, пациентът се хоспитализира 
(в интензивно звено, ако е необходимо), започва ведна-
га лечение с висока доза (метил) Prednisone 2 – 4 mg/kg 
i.v. При влошаване на състоянието се добавят Infliximab, 
Mycofenolate mofetil или Cyclophosphamide. Кортикосте-
роидите се намаляват постепенно за период от 4 – 6 седми-
ци [IV – V, B].
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палиативно и поддържащо 
лекарствено лечение – 
контрол на болката  
в онкологията

ключови препоръки
1. Спазването на правилата за прилагане на опиоидни 

аналгетици е задължително.
2. Препоръчва се прилагането на адювантни ко-анал-

гетици при определени видове болка.

Поведение
•	 При назначаването на аналгетичната терапия е 

желателно да се използва прилагането на стъпало-
видния подход (алгоритъм на СЗО, т.нар. „аналге-
тична стълба“, фиг. 1)

•	 Продължителната болка изисква редовен прием на 
аналгетици (схема „по часовник“)

•	 Започва се с малка доза опиоиден аналгетик с крат-
ко действие и дозата се титрува до ефект в рамките 
на няколко дни преди да се премине към опиоиден 
аналгетик с продължително действие.

•	 При постигане на задоволителен контрол над бол-
ката се препоръчва преминаването към лекарства 
с продължително действие (на всеки 12 часа или 
трансдермален пластир на всеки 72 часа) поради 

Николай Йорданов
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ІІІ стъпало
(Силна болка)

•	 морфин
•	 оксикодон 
•	 хидроморфон 
•	 фентанил 
•	 метадон 
•	 бупренорфин 

ІІ стъпало
(Умерена болка)

•	 кодеин 
•	 дехидрокодеин
•	 трамадол
•	 оксикодон 
•	 бупренорфин 

•	 редовен прием на парацетамол –
•	 повишава ефективността на 

опиоидните аналгетици от всяко 
стъпало

І стъпало
(Лека болка)

•	 парацетамол
•	 метамизол (диалгин, аналгин)
•	 НСПВС – диклофенак, нимезулид, 

ибупрофен, напроксен

•	 Ко-аналгетици 
•	 специфични методи на лечение като бифосфонати и 

кюритерапия
•	 модифициращи хода на болестта терапии като 

лъчелечение
•	 Специфични инвазивни процедури – кифо и 

вертебропластика, анестезиологични блокове

Фиг. 1. Аналгетичната стълба на СЗО

по-добрия сън и по-лесното придържане към лече-
нието от страна на болния.

•	 Винаги трябва да се предвижда бързодействащ оп-
иоиден аналгетик за контрол на пробивната болка 
в доза еквивалентна на 10 % от общата денонощна 
доза приложена при нужда на всеки час.



301

•	 Инцидентната болка (болка, която се предизвиква 
от определена активност) може да се контролира 
с опиоиден аналгетик приет преди активността в 
доза до 20 % от общата дневна доза.

•	 Подходящите адювантни аналгетици (например 
НСПВС, антидепресанти , кортикостероиди и т.н.) 
могат да се прибавят към лечението на болката на 
всяко едно стъпало от скалата на СЗО.

•	 Стриктно документиране на всяко приложено ле-
карство

избор на опиоиден аналгетик

Табл. 1 Избор на аналгетик
Причина Предпочитан 

опиоиден аналгетик
Да се избягва

Труден за контролиране запек трансдермален фентанил, 
бупренорфин, метадон1 *

Бъбречна недостатъчност трансдермален фентанил; 
метадон*2

морфин3, кодеин, лидол

Придържане към лечението 
и простота на прием

Форми с контролирано във 
времето освобождаване, 
като морфин СР, оксикодон 
МР, хидроморфон* МР, ТД 
пластири

Невропатична болка оксикодон, метадон*, 

Опиоидно наивни болни малки дози морфин, 
оксикодон хидроморфон*

фентанилови пластири 
(риск от свръхдоза поради 
забавена абсорбция) 
суфентанил*

Парентерално (подкожно) 
прилагане

морфин, хидроморфон*, 
втора линия – метадон* 
приложен букално

Оксикодон (парентерални 
форми на препарата не са 
налични в България)

Болен, високо рисков от 
развитие на респираторна 
депресия 

бупренорфин – 
трандермални пластири
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1 С * са отбелязани медикаменти, които не са налични или не са 
лицензирани за лечение на болката в България.
2 От приетия фентанил 75 % се екскретира през бъбреците като 
неактивен метаболит, докато метадон се екскретира от черния дроб.
3 Прилагането на морфин при болни с бъбречна недостатъчност не се 
препоръчва поради реналното елиминиране на активни метаболити.

внимание към нежеланите странични ефекти на 
опиоидите.

Ако опитите за овладяване на нежеланите странични 
ефекти са без резултат за период по-дълъг от седмица, се 
препоръчва опиоидна ротация.

Табл. 2. Нежелани реакции и възможности за преодоляване
Нежелан 

страничен ефект
Действие

Запек • Постепенно ескалиране на дозата на редовно приемания 
през устата лаксативен медикамент, назначен 
едновременно със започване на опиоидното лечение

• При рефрактерни случаи да се обсъди прилагането на 
Метилнатрексон*

• Опиоидна ротация
Гадене и повръщане • Обичайно изчезва в рамките на 7 – 10 дни, медикамент на 

избор за лечението е Metoclopramide.

• Да се избягва прилагането на дименхидринат
Седиране • При продължаващо седиране на болния с успех може да се 

приложи лечение с психостимуланти – като Метилфенидат 
(Концерта)

Миоклонус • Отговарят на лечение с бензодиазепини, но може да бъдат 
израз на опиоидна токсичност, която настъпва вследствие 
на дехидратация и което да наложи намаляване на дозата 
на опиоида, рехидратиране на болния или извършване на 
опиоидна ротация

Делириум • Да се изключат други причини за появата на симптома, като 
хиперкалциемия например

Сърбеж и изпотяване • При трудни за овладяване състояния да се пристъпи към 
опиоидна ротация
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опиоидна ротация (смяна на един опиоиден 
аналгетик с друг)

•	 Опиоидната ротация се прилага, когато има неза-
доволителен контрол на болката, при развитие на 
толеранс към аналгетичния ефект на използвания 
опиоиден аналгетик и/или при появата на тежки, 
трудни за овладяване, нежелани странични дейст-
вия, които ограничават по-нататъшното ескалира-
не на дозата. 

•	 Опиоидната ротация оказва своето действие по-
ради съществуващите индивидуални различия в 
микса от опиоидни рецептори, стимулирани от да-
дения опиоиден аналгетик при конкретния болен.

•	 Опиоидната ротация трябва да се прилага под кон-
трола на специалист с цел избягване на рисковете 
от предозиране особено при по-увредени пациенти. 

•	 Публикуваните еквианалгетични дози са ориенти-
ровъчни, а повторната оценка и корекцията на до-
зата е задължителна.

•	 Тогава, когато се прибягва към опиоидна ротация 
поради трудни за овладяване странични ефекти 
(напр. делириум или хипералгезия) е задължително 
определената еквианалгетична доза да бъде редуци-
рана с 25 %, 

•	 Болният трябва да бъде наблюдаван внимателно, за 
да получи ефективно обезболяване от новия анал-
гетик, докато старият се елиминира от организма.
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еквивалентни аналгетични дози (еквианалгетична 
доза)

•	 Посочените дози са еквивалентни на еднократна 
доза, приложена върху здрави доброволци.

•	 Еквианалгетичната доза се прецизира по-трудно 
при възрастни и увредени болни. 

Табл. 3 Еквивалентни аналгетични дози

Медикамент Доза и път на прилагане
Еквивалентна доза /  
Път на прилагане

Кодеин 60 mg         p.o. = 6 mg морфин          p.o.

Дехидрокодеин 60 mg         p.o. = 6 mg морфин          p.o.

Трамадол 100 mg       p.o. = 10 mg морфин        p.o.

Оксикодон 5 mg           p.o. = 10 mg морфин        p.o.

Хидроморфон * 6 mg           p.o.
2 mg           s.c.

= 30 mg морфин        p.o.
10 mg морфин        s.c.

Метадон * Регистриран в България само за субституираща терапия 

Фентанил Вж. частта за фентанил

Бупренорфин Вж. частта за бупренорфин 

адювантни аналгетици
•	 Изборът им се определя на базата на вида на бол-

ката и профила на нежеланите странични ефекти. 
•	 Трябва да се достигне до оптималната препоръчи-

телна доза на дадения адювантен аналгетик преди 
да бъде заменен с друг като неефективен. 

медикаменти, използвани за контрол на болката в 
онкологията

Дозата трябва да бъде съобразена и индивидуализира-
на за конкретния болен. Възрастните болни, тези които са 
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кахектични или изтощени, или страдат от бъбречна, или 
чернодробна недостатъчност, изискват редуциране на до-
зата. 

Табл. 4. НСПВС и Paracetamol
Генерично име Форми и дозировки Стандартна доза за възрастен болен

Paracetamol 325, 500 mg 325 – 650 mg        p.o.    на всеки 4 – 6 часа 
(max: 4000 mg /d)

SR: 650 mg 650 – 1300 mg     p.o.   на всeки 8 часа 
(max: 4000 mg /d)

Supps: 325, 650 mg 650 mg                    p.o.    на всеки 4 – 6 часа 
(max: 4000 mg /d)

Celecoxib Caps: 100, 200 mg 100 – 200 mg       p.o.     b.i.d.
Metamizole 500 mg

Inj. 500, 1000 mg
500 – 1000 mg                всеки 4 – 6 часа 

(max: 4000 mg /d)
Diclofenac IR: 25, 50 mg 75 mg /d                                          (max: 100 mg /d)

SR: 75, 100 mg 75 – 100 mg /d    p.o.                           (max: 100 mg /d)
Supps: 50, 100 mg 50 mg                       p.o.     b.i.d.              (max: 100 mg /d)

Ibuprofen 200D, 300D, 400D, 600 mg 200 – 400 mg       p.o.     на всеки 4 часа 
(max: 2400 mg /d)

Indomethacin Caps: 25, 50 mg 25 – 50 mg            p.o.    t.i.d.
Supps: 50, 100 mg 50 – 100 mg          p.o.    b.i.d.

Ketоrolac 10 mg 10 mg                      p.o.    q.i.d. 
(максимална продължителност на лечението: 
5 дни)

Inj: 10, 30 mg /ml 10 – 30 mg            i.m. / i.v.E / s.c.E            на всеки 8 часа 
(максимална продължителност на лечението: 
2 дни)

Naproxen IR: 250, 375, 500 mg 250 – 500 mg        p.o.   b.i.d.
MR: 250, 375, 500 mg
SR: 750 mg 750 mg /d               p.o.
Supps: 500 mg 500 mg                    p.o.    b.i.d.

Naproxen Na 220 mg 220 mg                    p.o.    b.i.d.
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Табл. 5. Адювантни аналгетици, използвани при невропатична 
болка

Генерично име Форми и дозировки Стандартна доза за възрастен

Clonazepamc Tabs: 0,25, 0,5, 1, 2 mg 0,5 mg p.o. преди сън – до 2 mg  q.i.d.

Desipraminec Tabs: 10, 25, 50, 75, 100 mg 10 до 25 mg p.o. преди сън; увеличаване на 
дозата на всеки 3 – 7 дни до 150 mg/ d

Dexamethasonec Tabs: 0,5, 0,75, 2, 4 mg 2 mg  p.o. / s.c. / i.m.   дневно – до 8 mg  b.i.d. 
(сутрин и обед)

Dexamethasonec Inj: 4 mg /ml 2 mg  p.o. / s.c. / i.m.   дневно –  до 8 mg  b.i.d 
(сутрин и обед)

Gabapentinc Tabs: 100, 300, 400, 600, 
800 mg

300 – 1200 mg p.o.   t.i.d.  (max: 3600 mg/ d)

Duloxetinec Caps: 30, 60 mg 30 – 60 mg  p.o. дневно

Nabalonec Caps: 0.25, 0.5, 1 mg 0,5 mg p.o. преди сън; увеличаване  
на дозата на всеки 7 дни до 1 mg   b.i.d.

Nortriptylinec Caps: 10, 25 mg 10 – 150 mg p.o. преди сън

Pregabalinc Caps: 25, 50, 75, 150, 225, 
300 mg

75 mg  p.o. b.i.d.; увеличаване на дозата  
на всеки 7 дни до 300 mg   b.i.d.

Topiramatec Tabs: 25, 100,  200 mg 25 mg p.o. дневно;  увеличаване на дозата 
на всеки 7 дни до 200 mg   b.i.d. 

Topiramatec Caps: 15, 25 mg 25 mg p.o. дневно; увеличаване на дозата  
на всеки 7 дни до 200 mg   b.i.d.

Valproic Acidc Caps: 250, 500 mg 250 mg p.o. преди сън; увеличаване на 
дозата на всеки 3 дни до 500 mg   t.i.d.

Медикаментите се прилагат за лечение на раковата бол-
ка извън техния лиценз. 
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Табл. 6. Адювантни аналгетици и показания за тяхното  
прилагане

Често използвани класове 
адювантни аналгетици

Показания за прилагане

Кортикостероиди Повишено вътречерепно налягане, компресия 
на нерв и нервни плексуси, болка от капсулата 
на черния дроб, при инфилтриране на меките 
тъкани от туморния процес

Антидепресанти, антиконвулсанти Невропатична болка, болки с характер на тенезми

Мускулни релаксанти (напр. Баклофен, 
бензодиазепини)

Мускулни крампи и спазми, миофасциална болка

Бифосфонати Костна болка

Спазмолитици (напр. хиосцин 
бутилбромид, дротаверин) 

Чревна колика, спазми на пикочния мехур
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други токсичности и 
усложнения, свързани с 
приложението на системна 
лекарствена терапия при 
солидни тумори

подробна информация за поведение при: 

•	 Реакции на свръхчувствителност
•	 Кожна и лигавична токсичност
•	 Невротоксичност
•	 Кардиотоксичност на противотуморната лекар-

ствена терапия
•	 Белодробна токсичност, индуцирана от противоту-

морно лекарствено лечение
•	 Хепатотоксичност
•	 Нефротоксичност
•	 Инфекциозни усложнения
•	 Тератогенен ефект на цитостатиците
•	 Паранеопластични синдроми
•	 Депресия и тревожност в онкологичната практика 

Вж. Медицинска онкология, 2018. Т. 1.
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предписване на биологични 
лекарства и техните 
биоподобни в онкологията

всички биологични лекарства, одобрени от регулатор-
ните власти съгласно съответните ръководства на СЗО 

(например от ЕМА), са безопасни, ефективни и с високо ка-
чество. С въвеждането на биоподобните продукти, т.е. би-
ологични продукти, които са в голяма степен подобни, но 
не идентични на своя съответен референтен продукт, пред 
клиницистите възникват редица въпроси: 

1. начин на предписване на биологични 
лекарства

Много е важно използваното лекарство да бъде иденти-
фицирано и проследено, в случай на нежелани лекарстве-
ни реакции и в частност имуногенност. Това е процедура, 
която следва да се изисква и прилага за всяко биологично 
лекарство. Изискването за проследяемост на лечението е 
особено важно при биологичните лекарства и трябва да се 
извършва по време на предписването, отпускането, записа 
и отчитането на лечението. Имайки предвид гореизложе-
ното, биологичните лекарства трябва да се изписват с 3 ос-
новни атрибута: 

•	 Търговско име
•	 INN
•	 Партиден номер
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2. Превключване на терапията на пациента от 
един биологичен продукт на друг

Лекарят е този, който най-добре може да направи оцен-
ка на пациента, заболяването и лекарството, когато решава 
дали и как да се премине от биологичния продукт, който 
пациентът получава, към друг продукт. Ето защо лекарят 
трябва да запази независимостта си при вземането на ре-
шение и да има неограничен избор от продукти, които да 
предпише.

Кога не се препоръчва преминаване?  
Съществуват два варианта, при които не се препоръч-

ва преминаването от референтен продукт към биоподобен 
продукт (или между които и да е продукти в рамките на 
подобна група от свързани продукти):   

1. Когато първоначалният избор на лечение, например 
референтен продукт или биоподобен продукт, губи ефи-
касността си, или когато има проблеми с поносимостта, 
не се препоръчва преминаването към подобен продукт в 
рамките на същата група свързани продукти. Това е така, 
защото от всички тези продукти се очаква да имат подобна 
клинична ефикасност и безопасност един спрямо друг, така 
че не се очаква допълнителна клинична полза за пациента.  

2. Ако лекарят счита, че като съотношение едно преми-
наване би могло да компрометира бъдещите възможности 
за лечение на даден пациент (например с алтернативна те-
рапия с биологични лекарства), тогава не се препоръчва 
преминаване, въпреки че малко се знае за последствията 
от многократното излагане на една и съща група свързани 
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продукти и последствията за имуногенността на бъдещи 
лечения с биологични продукти.

3.автоматична замяна между оригинални и 
биоподобни лекарства

Преминаването на пациенти от един биологичен про-
дукт на друг и обратно може да създаде допълнителен риск 
от потенциална имуногенност при тях. Това води до раз-
бирането, че употребата на биотехнологични продукти 
не трябва да предполага автоматичното им заместване, на 
база INN класификация. Не трябва да се допуска автома-
тична замяна на биологични лекарства на ниво аптека, ко-
ето означава, че критериите за генерична замяна на химич-
ни лекарства не са приложими за тях.

4. ролята на клинициста при определяне на 
терапията с биологични лекарства

Имайки предвид изложеното, а също така и изисква-
нията за проследяемост на лечението по време на предпис-
ването, отпускането, записа и отчитането, промени в тера-
пията с биологични лекарства трябва да се извършват само 
със съгласието на лекуващия лекар.

5. информираност на пациента относно 
промени в терапията 

Пациентите имат право да участват във вземането на 
решение относно тяхната терапия и да са информирани 
какво лекарство им е предписано. Всяка промяна в терапи-
ята с биологични лекарства трабва да става след подпис на 
Информирано съгласие от страна на пациента.
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референции
Биоподобни лекарства: позиция на Европейската асоциация по 
медицинска онкология, със специално внимание към лекарите онколози, 
издаващи рецепти – http: //dx.doi.org/10.1136/esmo open-2016-000142).

Съображения, които лекарите трябва да вземат предвид при решения 
за превключване на терапията към биоподобни продукти – http: //www.
efpia.eu; PUBLISHED ON 09 MARCH 2017.

EMA, Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) 2014; ModuleV_
EMA/838713/2011 Rev 1.
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детски  
злокачествени тумори

информация за прилаганите лекарствени комбинации 
при солидни злокачествени тумори можете да откри-

ете в „Медицинска онкология“, 2018, с. 558.
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Приложение а

скала на ECOG за Performance Status  
(общо състояние)

0 – нормална физическа активност
1 – с наличие на симптоматика, но амбулаторен; може да 
извършва лека работа у дома или в офис
2 – амбулаторен и в състояние да се самообслужба, но не 
може да работи; под 50 % от времето е на легло
3 – ограничени възможности за самообслужване, повече от 
50 % от времето е на легло
4 – напълно инвалидизиран, изобщо не може да се обслуж-
ва сам, непрекъснато е на легло
5 – смърт

Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, 
E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative 
Oncology Group. Am J Clin Oncol 5: 649 – 655, 1982.
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Приложение б

нива на доказателственост

IA – базирани на данни от метаанализи на големи ран-
домизирани контролирани проучвания

IB – базирани на данни от поне едно рандомизирано, 
контролирано проучване

IIA – базирани на данни от добре проектирано проучва-
не, с контролна група, но без рандомизация

IIB – базирани на данни от поне 1 друг тип експеримен-
тално проучване

III – базирани на данни от неекспериментални де-
скриптивни проучвания (сравнителни проучвания, коре-
лационни проучвания,  проучвания тип случай-контрол )

IV – базирани на данни от консенсусно мнение на екс-
перти, клиничен опит или мнения на уважавани авторите-
ти в съответната област



318

изПолзвани съкращения 

ALK Anaplastic lymphoma kinase (fusion oncogene 
positive NSCLC)

AUC Area Under the Curve

b.i.d. два пъти дневно

Checkpoint контролен пункт

CIS карцином in situ

CISH хромогенна in situ хибридизация

CTL4 цитотоксичен Т-лимфоцит свързан антиген 4

EGFR Epidermal Growth Factor Receptor

ER рецептор към естрадиола

FISH флуоресцентна in situ хибридизация 

G-CSF Granulocyte  Colony Stimulating Factor

Gy Грей

HER2 human epidermal growth factor receptor 2

IL2 интерлевкин 2

i.m. интрамускулно

INF интерферон

i.v. интравенозно

mCi миликюри

mg/kg/d мг/кг/дневно

NSCLC недребноклетъчен рак на белите дробове

pg/ml пикограма на милилитър
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PD-1 рецептор на програмираната клетъчна смърт

PD-L1 лиганд на рецептора на програмираната 
клетъчна смърт

p.o. през устата 

p.r. per rectum

PR рецептор към прогестерона

q3w през 3 седмици

q.d. един път дневно

q.i.d. четири пъти дневно

s.c. субкутанно

SISH сребърна in situ хибридизация

t.i.d. три пъти дневно  

WHO World Health Organization

АИ Ароматазен Инхибитор

ЛЛ лъчелечение

НДРБД недребноклетъчен рак на белите дробове

НЕТ невроендокринни тумори

ФИЛК фракция на изтласкване на лявата камера
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