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ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми колеги,
Поредният брой на списание Studia Oncologica съдържа изключително це-

нен за всеки онколог материал – правила за лечение на болката при онкологично 
болни. Имате възможност да се запознаете със съвременното състояние на про-
блема, както и основните правила, на които трябва да отговаря адекватната обез-
боляваща терапия.

Мястото на SPECT-CT в диагностиката на белодробни и медиастинални 
тумори е друг проблем, на който е посветен един от обзорите в този брой на спи-
санието. Детайлно са представени предимствата на този метод в сравнение с дру-
гите популярни образни методи.

Все по-актуална тема в онкологията е въвеждането на биомаркери с про-
гностична и предиктивна стойност. В този аспект е представен материалът на 
един млад учен, посветил научните си търсения на молекулярно-генетичните 
особености на карцинома на ларинкса.

Надяваме се, че ще бъдем полезни отново както на обучаващите се млади 
онколози, така и на практикуващите колеги с опит, които държат да са в крак с 
новостите в изключително бързо развиващата се онкологична наука.

Пожелаваме приятно четене!

От името на редакционната колегия,
Проф. д-р К.Тимчева 
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ПРАВИЛА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА ПРИ ВЪЗРАСТНИ БОЛНИ С РАК 

Д-р Николай Йорданов 1,2

Отделение Палиативни грижи ; Комплексен онкологичен център – Враца
Медицински Университет – София; Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца

Резюме
Болката в онкологията продължава да бъде нерешен социално-здравен 

проблем, който засяга повече от 2/3 от болните по света. Независимо от същест-
вуващите правила за нейното лечение, прилагането на които гарантира успех в 
повече от 90% от случаите, несъобразеното с тях лечение продължава да е во-
деща причина за нейния лош контрол и продължава да обрича милиони болни 
по света на ненужно страдание. Лошо контролираната болка не само влошава 
качеството на живот на болните, но и в значителна степен повлиява негативно и 
прави съмнителен изхода от провеждането на активното противотуморно лече-
ние. Ето защо най-авторитетните международни организации в областта на он-
кологията като ESMO, EAPC, NCCN и др. имат изработени правила, основани на 
медицината на доказателствата, за лечение на болката при рак, които те редовно 
осъвременяват. 

В настоящата статия са представени актуалните към момента препоръ-
ки, основани на доказателствата, залегнали в действащите гайдлайни на EAPC, 
ESMO и NCCN. 

Ключови думи: Ракова болка, правила, гайдлайни, опиоидни аналгетици,

Guidelines for pain control in adult cancer patients 

Nikolay Yordanov 1, 2

Palliative care department; Comprehensive Cancer Center – Vratsa
Medical University – Sofia; Affiliation “prof. Iv. Mitev”- Vratsa

abstract 
Cancer pain is unsolved medical and social problem that affects more than 2/3 

of the cancer patients worldwide. Despite the existing guidelines that guarantee success 
in pain control in more than 90% of the patients, inappropriate and not in line with 
current recommendations treatment is one of the major reasons for uncontrolled pain, 
which condemns cancer patients to unnecessary suffering. Poor controlled pain has 
not only a crucial role in worsening of patients’ quality of life, but also has major nega-
tive impact on anticancer treatment outcomes. That’s why such authoritative scientific 
societies as ESMO, NCCN, EAPC, WHO have developed evidence based guidelines for 
treatment of cancer pain that they update regularly.

The article present actual and updated evidence based cancer pain treatment 
guidelines of EAPC, ESMO and NCCN.

Key words: Cancer pain, guidelines, rules, opioids analgesics
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Проучванията 
показват, че повече 
от половината болни, 
които изпитват 
болка не се лекуват 
адекватно

“

Честота на болката
Болката е характерен, но не задължителен симптом, който може да се на-

блюдава при всички онкологични заболявания, във всеки един етап от протича-
нето на болестта. Честотата ѝ варира в доста широки граници – 33% при излеку-
ваните болни; 59% сред тези, които провеждат активно лечение, за да достигне до 
64% сред болните с авансирало, метастатично заболяване и до 90% сред болните 
в терминална фаза с някои форми на рак. (1), а сред болните със злокачествени 
хематологични заболявания честотата ѝ надхвърля 54% (2)

При анализ на медицинската документация на 3048 болни, хоспитали-
зирани в Отделение Палиативни Грижи (ОПГ) на Комплексен на Онкологичен 
Център – Враца за периода 2009–2013г е установено, че болка с интензивност 
NRS10 ≥ 4 (интензивност, която налага използването на опиоидни аналгетици за 
постигане на оптимален контрол) е отразена в медицинската документация на 
2213 (72,4%) пациенти при средна интензивност NRS10 ≥ 6,196 (3) 

Лошият контрол на болката при рак продължава да бъде световен здравен 
проблем (4), който става особено значим в светлината на непрекъснато нара-
стващия брой на болните с онкологични заболявания – 12 667 470 новозаболели 
през 2008г и очаквани >15 000 000 през 2020г за света по данни на IARC (5). 

Проучванията показват, че повече от половината болни, които изпитват 
болка не се лекуват адекватно. Резултатите от проведено паневропейско проуч-
ване показват, че болката, която не е лекувана адекватно, достига до 82,3% от 
случаите. (6) Честотата на неправилно лекуваната болка, установена с помощта 
на изчисления Индекс за управление на болката1 при изследване проведено в 
КОЦ – Враца варира между 25% сред болните лекувани в ОПГ до 56% за болните 
лекувани в КОЦ като цяло. (3)

Оценка на онкологични пациенти, изпитващи болка
Първоначалната оценка на пациентите и тяхната болка трябва да спомогне 

за изработването на рационален план за лечение и грижи. 
1. Оценка и повторна оценка на болката. Трябва да изясни:

a. Причини, начало, продължителност, излъчване, интензивност, вид 
и характер, протичане, наличие на „пробивна“ болка, брой отделни 
болки, наличие на специфични болеви синдроми, подлежащите па-
тофизиологични механизми – болка в покой и движение.

b. Наличието на отключващи болката фактори, както и знаци – прояв-
ления, свързани с изпитваната болка,

c. Наличие на фактори, облекчаващи болката 
d. Прилагани лекарства, начини на прилагане и ефективност,
e. Качествата на изпитваната болка
f. Видовете болка 

i. Соматична болка, изхожда от кожа, мускули, кости и бива описва-
на като тупаща, пулсираща и притискаща

ii. Висцерална болка – източник вътрешните органи – характеристи-
ка колики, спазми, дълбаеща, неопределена и често описвана като 
тежест и мъка 

iii. Невропатична болка – източник увреждане на нервни структури 
– периферни нерви, вегетативни нерви и ЦНС. Описвана е като 

1  Pain Management Index
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Редовното 
самостоятелно 
отчитане на силата 
(интензивността) 
на изпитваната 
болка от пациента 
(дневник на болката), 
с помощта на 
валидирани средства 
за оценка, е първата 
стъпка към ефективно 
индивидуално лечение. 

“

стрелкаща, пронизваща, изтръпване, мравучкане или като удар от 
електрически ток.

(трябва да се има предвид, че чистите видове болки се наблюдават относително 
рядко, много по-често се срещат смесени болки с преобладаване на една или дру-
га компонента)

2. Действия при оценка на пациент, изпитващ болка:
a. Изясняване на клиничния случай чрез цялостен преглед и провежда-

не на необходимите образни и лабораторни изследвания
b. Оценка на влиянието, което болката оказва върху ежедневието на бо-

лния, работоспособността, социалния и сексуалния живот и възмож-
ността му да се справя с нея.

c. Влиянието на болката, болестта и провежданото лечение върху физи-
ческите, психологически и социални условия на живот на болния

d. Наличие на подкрепа и социална среда, качество на живот, комуни-
кационни проблеми и психологически статус, суицидни намерения, 
духовни нужди и потребности, 

e. Функционалния статус на болния
f. Наличие на съпътстващи заболявания – диабет, бъбречна и черно-

дробна недостатъчност и др.
g. Опиоидофобия, погрешни схващания за прилагането на опиоидните 

аналгетици за лечението на болката в онкологията
h. Наличие/склонност към злоупотреба с алкохол и забранени веще-

ства(7).
Редовното самостоятелно отчитане на силата (интензивността) на из-

питваната болка от пациента (дневник на болката), с помощта на валидирани 
средства за оценка, е първата стъпка към ефективно индивидуално лечение. За 
оценка на силата на изпитваната болка се прилагат следните утвърдени и вали-
дирани инструменти: VAS (визуална скала от 0-100 мм, където 0 = няма болка, а 
100 мм – непоносима болка); VRS – вербална рейтингова скала ( 0= няма болка; 
1 = много лека; 2= лека; 3= умерена ; 4 = силна; 5= много силна) и NRS (числова 
скала за оценка от 0 до 10, където 0 = няма болка, а 10 = непоносима болка).(8,9) 

Препоръки (7)
• Силата (интензивността) на болката и ефекта от приложеното лече-

ние трябва да се документират редовно с помощта на утвърдените стандарт-
ни скали за оценка на болката – VAS или VRS или NRS. [V, D]

При болни с ограничени възможности за комуникация и/или когнитивни 
нарушения, които не могат да направят описание на изпитваната от тях болка, 
се разчита на описанието на болногледачите на пациента. Болните се наблюдават 
за прояви на невербални изрази за изпитвана болка и страдание. Такива са: за-
щитна позиция на тялото, изражение на лицето, пъшкане и стенания, промени в 
поведението и рутинната активност. (10)

Препоръки (7)
• Наблюдението за появата на поведение, насочващо за изпитвана болка 

и/или дискомфорт се прилага при болни с когнитивни нарушения, с основна цел 
да определи наличието на болка (експертен консенсус)

Извършва се и оценка на изпитваното от пациента страдание – психоло-
гическо, социално и духовно. Това се налага поради установените трайни зави-
симости между страданието и болката в онкологията. Неконтролираното пси-
хо-социално страдание може да усили усещането за болка, както и неадекватно 
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Неконтролираното 
психо-социално 
страдание може да 
усили усещането 
за болка, както 
и неадекватно 
контролираната 
болка може да 
предизвика значителен 
психологически и 
социален дистрес

“

Превантивен 
контрол над болката 
в онкологията се 
постига с помощта 
на лекарствени 
средства, като се 
спазва принципа „прием 
по часовник“ – т.е. 
редовно приемане 
на обезболяващите 
лекарства.

“

контролираната болка може да предизвика значителен психологически и соци-
ален дистрес. (11)

Препоръки (7,12)
• Редовно трябва да се разглеждат и оценяват всички компоненти на то-

талното страдание, което болният изпитва, като например оценка на психо-
социалния дистрес [ II, B]

Принципи на лечение на болката
Болните трябва да бъдат информирани, че болка може да се появи във все-

ки един етап на боледуването, както по време на диагнозата, така и през време на 
активното лечение и периода на диспансерно наблюдение. Пациентите трябва да 
знаят, че болката не е единствено и само в резултат на онкологичното заболяване, 
но и че много често е в резултат от провежданото противотуморно лечение. Това 
ще позволи ангажирането на болните в процеса на лечение на тяхната болка. 
Пациентите трябва да бъдат окуражавани да споделят изпитваните от тях симп-
томи, страхове и страдания с онкологичния екип. Те трябва да могат открито да 
дискутират и споделят ефективността на приложеното лечение, евентуалните 
странични ефекти, за да не възприемат лечението с опиоидни аналгетици за ле-
чебен подход, приложим единствено при умиращи болни. Този подход намалява 
случаите на опиоидофобия, спомага за по-тясното ангажиране на болните с про-
вежданото лечение, подобрява комуникацията и има благоприятен ефект върху 
пациента и изпитваната от него болка.(7)

Препоръка
• Болните трябва да бъдат информирани за евентуалната поява на болка, 

възможностите за контрол, както и да бъдат окуражавани да играят активна 
роля в процеса на нейното лечение [II, B]

Превантивен контрол над болката в онкологията се постига с помощта на 
лекарствени средства, като се спазва принципа „прием по часовник“ – т.е. редов-
но приемане на обезболяващите лекарства. Интервалите на приемане зависят от 
плазмения полуживот на медикамента, неговата бионаличност и продължител-
ността му на действие. (7,13,14)

Препоръка
• Обезболяващите лекарства, предписвани за контрол на хронична онко-

логична болка се назначават и трябва да се приемат от болните регулярно, на 
фиксирани интервали. Не се препоръчва предписването и приемането на обезбо-
ляващите лекарства да бъде „само при нужда“. [V, D]

Назначената терапевтична схема трябва да бъде лесна за изпълнение и да 
не затруднява както самия болен, така и неговото семейство. Оралният път на 
прилагане на лекарствата в най-голяма степен удовлетворява това изискване и 
се препоръчва особено, ако е добре толериран от болния. Трансдермалните оп-
иоиди са алтернатива на оралните и са ефективен, неинвазивен и лесен начин 
за осигуряване на обезболяващо лечение, особено при болни с дисфагия, при 
които трансдермалният път на прилагане е препоръчителен. (7,13)

Препоръка
• Оралният път на прилагане на аналгетичните лекарства трябва да се 

разглежда като първи избор. [ІV,С]
Препоръка ЕАРС (Европейска асоциация по палиативни грижи)
•Трансдермалните опиоиди са ефективна алтернатива на оралните. 

Степен на доказателство – умерено се препоръчва като предпочитан начин 
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Болката в онкологията 
трябва да се лекува 
активно още в най-
ранните етапи, дори 
по време на поставяне 
на диагнозата.

“

за лечение с опиоиди от ІІІ-то стъпало, прилагането на трансдермални форми, 
особено при болни, при които оралният път на прилагане е неприложим.

Пробивната болка се определя като „ периоди на временно ескалиране на 
болката на фона на иначе добре контролирана базова болка“. Характерните епи-
зоди на пробивна болка са с бързо начало, висока интензивност и относително 
кратка продължителност (обичайно 30-45 мин). (15,16)

Препоръка
• Към обичайното базово обезболяващо лечение задължително трябва да 

се назначи и „Спасителна доза“ бързодействащ аналгетик, който да се приема 
при необходимост – в случай на пристъп на пробивна болка. [V,D]

Вида, дозата, интервала на приемане и пътя на прилагане на обезболява-
щите лекарства трябва да бъде съобразен с конкретните нужди и индивидуални 
особености на болния. Вида и дозата на обезболяващите лекарства се определя 
от силата на изпитваната от пациента болка, като се търси оптималния баланс 
между облекчаване на болката и нежеланите странични ефекти от приложеното 
лечение. Броят на приетите „спасителни дози“ е подходящ начин да се определи 
нуждата от увеличаване на дозата на базовия аналгетик. Използването на алтер-
нативни пътища на приемане на назначеното обезболяващо лечение трябва да 
се има предвид винаги, когато приемането на лекарствата през устатата е затруд-
нено, когато е необходимо бързо ескалиране на дозата или са налице странични 
явления, предизвикани от приеманите през устатата обезболяващи лекарства. 
(7,13)

Лечение на болката
В публикуваната през 1986 г стратегия на СЗО за лечение на онкологич-

ната болка се предлага използването на последователен, тристъпален алгоритъм 
(т.нар. аналгетична скала на СЗО) – І-стъпало – Неопиоидни аналгетици; ІІ-стъ-
пало – слаби опиоиди и ІІІ-стъпало – силни опиоидни аналгетици. Според СЗО 
опиоидните аналгетици са основата на обезболяващото лечение в онкологията 
и се разделят на две групи – слаби и силни, в зависимост от способността им 
да контролират умерената и силната болка. Опиоидните аналгетици могат да се 
комбинират както помежду си, така и с други лекарства за лечение на болка като 
парацетамол, НСПВС и адювантни аналгетици.(17)(18)

Препоръка
• Аналгетичното лечение трябва да започне с подходящи обезболяващи ле-

карства, съобразени със силата на изпитваната от пациента болка, посочени 
в съответното (на силата на болката) стъпало на аналгетичната скала на 
СЗО. [II, B] 

Болката в онкологията трябва да се лекува активно още в най-ранните ета-
пи, дори по време на поставяне на диагнозата. При повечето онкологично болни 
може да се постигне добър контрол на болката с помощта на провежданото про-
тивотуморно лечение, системното аналгетично лечение в комбинация с подхо-
дящи психологически и рехабилитационни интервенции.

Лечение на лека (nrs10 ≥ 1, 4< ) болка

Неопиоидните аналгетици като парацетамол и НСПВС са доказали своята 
ефективност и са показани за лечение на лека (NRS 1-3/10) болка. Те са широко 
приети и утвърдени като съставна част от лечението на болката в онкологията 
и могат да се приложат във всяко стъпало на аналгетичната скала на СЗО. Има 
доказателства, че прилагането на НСПВС едновременно с опиоиди от ІІІ стъпа-
ло по СЗО подобряват аналгезията и намаляват дозата на използваните опиои-

стратегия на 
СЗО за лечение на 
онкологичната 
болка, тристъпален 
алгоритъм (т.нар. 
аналгетична скала 
на СЗО) – І-стъпало 
– Неопиоидни 
аналгетици; ІІ-
стъпало- слаби 
опиоиди и ІІІ-стъпало 
– силни опиоидни 
аналгетици.

“
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ди. Няма литературни данни, които да показват превъзходство на едни НСПВС 
пред други при лечение на болката в онкологията. Продължителното прилагане 
на НСПВС налага стриктно наблюдение на болния за поява на нежелани стра-
нични ефекти.(7)

Препоръки
• Парацетамол и НСПВС са ефективни при лечението на лека по интен-

зивност болка в онкологията [I,A]
• Парацетамол и /или НСПВС са ефективни при всяка болка, независимо 

от интензивността ù, поне в краткосрочен план и ако няма противопоказания 
за тяхното прилагане. [I,A] 

Лечение на умерена (nrs10 ≥ 4, 7<) болка

Опиоидните аналгетици от ІІ-стъпало по класификацията на СЗО са 
доказали своята ефективност при лечение на умерена по интензивност болка 
в онкологията. По традиция болните с умерено интензивна болка се лекуват с 
комбинирани препарати, съдържащи парацетамол, НСПВС или аспирин + сла-
би опиоиди като Трамадол, Кодеин, Дехидрокодеин. Съществуващите данни не 
показват ясни различия в ефективността на комбинираните препарати и самос-
тоятелно прилаганите аналгетици от І стъпало. Неконтролирани проучвания 
показват, че ефективността на опиоидите от ІІ стъпало при повечето болни се 
изчерпва в рамките на 30-40 дни, което налага преминаването им към лечение 
с опиоиди от ІІІ – стъпало, като най-честата причина за това е недостатъчната 
аналгезия. Това кара много автори да предлагат отпадането на ІІ стъпало и ди-
ректно започване на лечението при умерена болка с малки дози силни опиоиди 
(Морфин, Оксикодон, Фентанил, Бупренорфин, Метадон)(13)

Препоръки
• За умерена болка в онкологията се прилагат слаби опиоидни аналгетици 

като Трамадол, Кодеин и Дехидрокодеин, които могат да се прилагат както са-
мостоятелно, така и в комбинация с неопиоидни аналгетици [III, C]

Препоръка ЕАРС
• Като алтернатива на опиоидните аналгетици от ІІ-стъпало на СЗО 

могат да се приложат малки дози опиоиди от ІІІ-стъпало (Морфин < 30mg/24h 
; Оксикодон < 20mg/24h; Хидроморфон < 4mg/24h), които да се прилагат самос-
тоятелно или в комбинация с НСПВС. Степен на доказателство – слабо се 
препоръчва прилагането на опиоидни аналгетици от ІІ-стъпало при лечението 
на умерено интензивна болка в онкологията.

Лечение на силна и много силна ( nrs10 ≥ 7 ) по интензивност болка

Силните опиоиди (ІІІ-стъпало по СЗО) са основни при лечението на сил-
на и много силна болка в онкологията. Най-често прилаганите опиоиди от ІІІ 
стъпало в България са Морфин, Оксикодон, Фентанил, Бупренорфин. Метадон, 
който широко се използва в Европа за лечение на раковата болка, предвид ме-
ханизма на действие и ниската цена, в България се прилага единствено в про-
грамите за субституираща терапия. Не се препоръчва приложението на Лидол 
за контрол на болката в онкологията, предвид токсичните метаболити, които се 
натрупват при хронична употреба. (7)

През последните години в света нараства употребата на Оксикодон, Фен-
танил и Бупренорфин, които са лишени от стигмата на Морфина. Някои от тях, 
като например комбинацията Оксикодон/Налоксон, е с доказана ефективност 
при лечение на силна болка и се асоциира с появата на по-малко странични ефек-

Много автори да 
предлагат отпадането 
на ІІ стъпало и 
директно започване 
на лечението при 
умерена болка с 
малки дози силни 
опиоиди (Морфин, 
Оксикодон, Фентанил, 
Бупренорфин, Метадон)
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ти. Въпреки това все още няма ясни доказателства за превъзходството на оста-
налите опиоиди над Морфин по отношение ефикасност и поносимост. Морфин, 
приет през устата, се прилага в много страни по света като ефективно и евтино, 
добре поносимо и лесно за приемане средство за контрол над болката при рак. 
Морфинът е единственият опиоиден аналгетик, който е включен в есенциалната 
листа на СЗО за лечение на онкологичната болка при деца и възрастни.(19)

При необходимост, силните опиоиди от ІІІ стъпало могат да се комбини-
рат с неопиоидни аналгетици от І стъпало 

Препоръки ЕАРС
• Данните показват, че няма съществени различия в ефективността 

между Оксикодон, Морфин или Хидроморфон приети през устата и не подкре-
пят препоръчването на който и да е от тях за медикамент на първи избор при 
оралното лечение на болката в онкологията.

Въпреки че се препоръчва неинвазивното прилагане на опиоидните анал-
гетици, при болни с неконтролирана болка може да се наложи парентералното 
им прилагане най-често подкожно или венозно. При парентералното прилагане 
еквивалентната доза обичайно е 1/3 от тази, приемана през устата. (20)

Препоръки
• Обичайно дозата на опиоидните аналгетици, приложени парентерално 

(венозно или подкожно) се отнася към дозата на същите, но приети през уста-
та в съотношение 1:2 или 1:3 [ll, A]

Препоръчва се трансдермалните форми на Фентанил и Бупренорфин да 
се прилагат при болни, чиито опиоидни изисквания и нужди са стабилни. Тези 
лекарствени форми са медикаменти на избор за лечение на болката при болни, 
които 1) не могат да преглъщат, 2) имат лош толеранс към оралния Морфин и 3) 
пациенти, които не могат да се придържат към оралното лечение. (13)

Бупренорфин, предвид особеностите на своя метаболизъм, се препоръчва 
като медикамент на избор при болни с бъбречна недостатъчност, които провеж-
дат хемодиализно лечение, без да се налага редукция на дозата. (21)

Препоръки
• При болни с бъбречна недостатъчност всички опиоиди трябва да се при-

лагат с повишено внимание, като дозите и честотата на приемане трябва да 
се редуцират. [ІV,С ]

• Фентанил и Бупренорфин (приложени парентерално или трансдермално) 
са най-безопасните опиоиди на избор, които могат да се прилагат при болни с 
ХБН ІV и V стадий (предполагаема глумерулна филтрация < 30 мл./мин) [ІV, С ]

Опиоидната ротация е начин за подобряване на аналгетичния ефект и/
или лекарствената поносимост. Най-често (в света) ротацията е преминаване-
то от Морфин, Оксикодон, Хидроморфон или Фентанил към орален Метадон. 
Няма убедителни доказателства, които да подкрепят подобна практика, която 
въпреки това се прилага рутинно в ежедневието. Тази практика изисква клини-
чен опит и добро познаване на еквианалгетичните дози на различните опиоиди. 
(7)

Схеми на прилагане и интервали на дозиране
Титруването на дозата на опиоида трябва да става максимално бързо. Това 

е процес на бързо увеличаване на дозата до постигане на желания аналгетичен 
ефект при приемливи странични ефекти. Немодифицираните форми на Мор-
фин и Оксикодон са показани за приложение във фазата на титруване, за лече-
ние на пробивна болка или за профилактика на предвидими епизоди на остра 

При парентералното 
прилагане 
еквивалентната доза 
обичайно е 1/3 от тази, 
приемана през устата.

“

Бупренорфин, се 
препоръчва като 
медикамент на избор
“
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“
болка (приемането на лекарството трябва да стане 20-30 мин преди извършване 
на действието, което би провокирало появата на болка). Интравенозното титру-
ване на дозата е показано при болни с много силна болка. 

Всички болни към редовната (базова) аналгетична терапия, която приемат 
„по часовник“, трябва да получат и „спасителна доза“ допълнителни аналгетици 
за лечение на епизодите на пробивна болка. Обичайната доза на бързодейства-
щите аналгетици е 10% – 15% от общата дневна доза на базовия аналгетик. При-
емането на повече от четири спасителни дози за 24ч. изисква корекция на дозата 
на базовата аналгетична терапия. За лечение на пробивната болка се предпочи-
тат опиоиди с бързо начално действие и кратко действие. След периода на тит-
руване на дозата се препоръчва преминаване към медикаменти с модифицирано 
и продължително действие (SR), към които винаги трябва да има назначен бър-
зодействащ аналгетик за прилагане в случай на нужда.(13,16,22)

Препоръки
• Препоръчва се индивидуалното титруване на дозата да става с бързо-

действащ Морфин, приеман през устата на всеки 4 часа, като се предвижда и 
часова спасителна доза, която да се приема при нужда. [ІV, С] 

• Регулярната доза на SR – опиоидите се определя като се вземе предвид 
приетата сумарна доза спасителен аналгетик 24ч. [ІV, С]

Препоръки ЕАРС
• И двете орални форми (бързодействаща и SR) на Морфин, Оксикодон или 

Хидроморфон могат да се използват за титруване на дозата. Силно се препо-
ръчва, независимо коя форма се използва, тя да се допълва с бързодействащ опи-
оид, който да се приема като „спасителна доза“ при необходимост.

Принципи на назначаване, титриране, поддържащо лечение  
и безопасност при провеждане на опиоидно лечение  

(nccn guidelines 2015)2 
Общи принципи NCCN 2015
•	 Подходяща доза на прилаганите опиоиди е тази доза, която облекчава 

болката на пациента в интервала между два приема, без да води до 
появата на трудни за контролиране, нежелани странични реакции. 
[ІІ,A]

•	 Дозата трябва да се титрува с повишено внимание при болни със съ-
ществуващи рискови фактори като ХОББ, нарушена проводимост 
на горните дихателни пътища, бъбречна и чернодробна недостатъч-
ност и увредено общо състояние [ІІ,A]

•	 Steady state на опиоидния аналгетик ще бъде достигната след като 
стабилна доза от него е била приемана за период 5 пъти по-голям от 
елиминационния полуживот на медикамента. [ІІ,A]

•	 Дозата на опиоидния аналгетик се намалява с 10%-25% , ако се налага 
нейното намаляване, при стриктно и постоянно наблюдение на бо-
лния и последващи корекции. [ІІ,A]

•	 Ако болният изпитва неконтролируеми странични реакции и болка |с 
интензивност NRS10 < 3 може да се опита редукция на дозата с 10%-
25% при стриктно наблюдение на болния. [ІІ,A]

2  NCCN Clinical practice guidelines in Oncology (NCCN guidelines) Version 1.2015 NCCN 
ink© http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/pain.pdf
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•	 Стриктно да се наблюдава болния за прояви на аберантно поведение 
при приемането на опиоидните лекарства. [ІІ,A]

Принципи на поддържащото опиоидно лечение
•	 Продължителната онкологична болка (повече от 10ч/24ч) се лекува с 

редовен прием на обезболяващи лекарства, към които са предписани 
дози за лечение на пробивна болка. [ІІ,A]

•	 Базовото обезболяване се осъществява с аналгетици с модифицирано 
действие (SR MR форми), като началната им доза е равна на 50%-
100% от калкулираните дневни нужди на пациента. [ІІ,A]

•	 При възможност да се прилагат препарати от един и същи вид като 
базово обезболяване и за лечение на пробивна болка. [ІІ,A]

•	 Дозата на препаратите с удължено действие се повишават, ако бо-
лният изпитва болка, прибягва често към спасителни дози опиоиди 
или когато не са в състояние да оказват аналгетичния ефект в ин-
тервала между отделните дози. [ІІ,A]

•	 Спасителната доза варира между 10 % и 20% от общата денонощна 
доза[ІІ,A]

Други аналгетици
Трамадол – слаб µ-рецепторен агонист, който едновременно потиска 

обратната резорбция на норадреналин и серотонин и се прилага за лечение на 
умерена болка (ІІ-ро стъпало по СЗО). Максимална дневна доза 400мг/24 разпре-
делена в 4 приема. При възрастни (над 75г) болни и болни с увредена бъбречна и 
чернодробна функция дозата трябва да се редуцира поради риск от развитие на 
гърчове. [ІІ,A]

Трансдермален Бупренорфин (частичен агонист) – приложим под фор-
мата на трансдермални пластири за лечение на хронична болка. Ефективен е 
и при лечение на болката в онкологията. Може да антагонизира на ефекта на 
опиоидните аналгетици при болни, получаващи високи дози опиоидни агонисти. 
[ІІ,A]

Кетамин – неопиоиден аналгетик – неконкурентен NMDA рецепторен ан-
тагонист. В субанестетични дози предизвиква аналгезия, модулира централна-
та сенсибилизация, хипералгезия и опиоиден толеранс. [ІІ,A]

Опиоидни аналгетици – еквианалгетични дози на 10мг морфин парен-
терално NCCN 2015

Опиоиден 
аналгетик

Парентерална 
доза (мг)

Орална доза Коефициент 
(i.v. към p.o.)

Продължителност 
на действие

Морфин 10 мг 30 мг 1:3 3-4 ч
Хидроморфон 1,5 мг 7,5 1:5 2-3 ч

Фентанил 0,1 мг - - -
Оксикодон - 15-20 мг 3-5 ч

Хидрокодон 30-45 мг 3-5 ч
Оксиморфон 1 мг 0 мг 10 3-6 ч

Кодеин - 200мг 3-4 ч

Контрол на нежеланите странични ефекти  
на опиоидното лечение

При много от болните опиоидното лечение се съпровожда от появата на 
нежелани странични реакции като запек, гадене и повръщане, ретенция на ури-
ната, сърбеж, ЦНС токсичност (сънливост, когнитивни нарушения, обърканост, 
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халюцинации, миоклонични гърчове и в редки случаи – опиоидно индуцирана 
хипералгезия и алодиния). В някои случаи, редуцирането на дозата на опиоида 
води до намаляване на интензивността и/или честотата на появата на нежела-
ните странични ефекти. В други случаи, когато намаляването на дозата е невъз-
можно, се налага провеждане на лечение – лаксативи при запек, антиеметици 
при гадене и повръщане, транквилизатори при обърканост или психостимулан-
ти при сънливост. Много често нежеланите странични реакции са в резултат на 
натрупване на токсични метаболити (Морфин-3-глюкоронид при Морфин или 
норпетидин при Лидол). Промяната на пътя на прилагане (от орален към па-
рентерален) или посредством опиоидна ротация може да премахнат нежеланите 
странични реакции при запазване на постигнатата аналгезия.(13)(7)

Препоръки
• Слабителните лекарствени средства трябва да се назначават както за 

профилактика, така и за лечение на индуцирания от опиоидното лечение запек. 
[І, А]

• Препоръчва се, за профилактика и лечение на предизвиканите от опио-
идното лечение гадене и повръщане, да се използват метоклопрамид или анта-
гонисти на допаминовите рецептори. [ІІІ,В]

Препоръки ЕАРС
• Данните позволяват силно да се препоръчва рутинното предписване на 

лаксативи за лечение и профилактика на индуцирания от опиоидното лечение 
запек. Няма доказателства за превъзходството на едно слабително средство 
пред другите. Комбинирането на лаксативни средства с различен механизъм на 
действие е по-ефективно от самостоятелно прилаган лаксативен агент. Тряб-
ва са се има предвид прилагането на Метилнатрексон подкожно за лечение на 
индуцирания от опиоидното лечение запек, когато традиционните лечения са 
неефективни. 

Пробивна болка
Системният литературен анализ показва, че няма общоприето определе-

ние за пробивна болка в онкологията, както няма и приета система за нейна-
та класификация и налични валидирани инструменти за нейната оценка. Това 
обяснява защо честотата ѝ варира в доста широки граници от 19% до 95% в раз-
личните проучвания. Според Greco et al. в проучване, което обхваща 110 центъ-
ра и включва 1801 онкологично болни пациенти, честотата на пробивната болка 
е 40.3%. (7,13,16)

Препоръки
• За лечение на епизодите на обостряне на контролирана базова болка 

трябва да се използват опиоидни аналгетици с бързо действие [І,А]
• Морфин с бързо действие е подходящ за лечение на прогнозирани епизоди 

на пробивна болка (като напр. болка при преместване, при тоалет или хранене), 
като за целта трябва да се приложи най-малко 20 минути преди потенциална-
та ù поява. [ІІ,А]

• Парентералните опиоиди и Фентанил, приложен под различни форми – 
назално, букално или сублингвално, имат по-бързо аналгетично действие при 
лечението на пробивната болка в сравнение с орално приложения Морфин. [І,А]

Костна болка
Костната болка трябва да бъде лекувана с аналгетични лекарства, които се 

прилагат съгласно правилата за лечение на онкологичната болка. Много важна 
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Компресията на 
гръбначния мозък е 
спешно състояние, 
което налага незабавно 
лечение.

“

роля в лечението на костната болка имат лъчетерапията, метаболитната радио-
терапия и таргетната терапия, които се прилагат в комбинация с аналгетичната 
терапия. 

Лъчетерапия
Лъчетерапията има специфична и много важна роля за облекчаване на бол-

ката, предизвикана от метастази в костите, както и при болните с метастатична 
компресия на спиналния мозък (МКСМ). Редица рандомизирани, проспектив-
ни проучвания показват облекчаване на болката при 60%-80% от болните след 
проведено лъчелечение. Установена е еднаква ефективност на различните лъ-
четерапевтични режими 10х3Gy, 6х4Gy, 5х4Gy и 1х8Gy. Честотата на появата на 
рекурентна болка в зоната на проведеното лъчелечение при еднократна доза от 8 
Gy е около 20% срещу 8% след провеждане на фракционирано лечение. Въпреки 
това се препоръчва прилагането на еднократна доза от 8 Gy при повечето болни 
с болезнени костни метастази поради това, че този режим на лечение в повечето 
случаи е оптимален за болния и неговото семейство. Фракционираните режими 
на лъчетерапия се препоръчват за приложение при определени групи подбрани 
болни, при които прогнозата е по-добра. Стереотаксичната радиохирургия поз-
волява прилагането на високи радиоаблативни дози, обичайно като единична 
фракция от 10-16 Gy, на мястото на лезията при щадене на околните критични 
тъкани. (7)

Препоръки
• Всички болни с болезнени костни метастази трябва да бъдат оценени за 

провеждане на едрофракционирана лъчетерапия, като препоръчваният режим е 
еднократна фракция от 8 Gy.[І, А]

• Режими на лъчетерапия с по-високи дози и повече фракции се препоръч-
ват при определени, селектирани болни [ІІ, В]

• Стереотаксичната радиохирургия трябва да се прилага при болни, кои-
то са подходящи за включване в клинични проучвания. [V, D]

Компресията на гръбначния мозък е спешно състояние, което налага неза-
бавно лечение. Болката, която е характерен симптом в 95% от случаите, обичайно 
предхожда развитието на състоянието с дни и месеци. По своята характеристика 
тя може да бъде локална (болка в гърба или шията), радикулерна (коренчева), 
както и комбинация от двете. Болните, при които има клиника на неврологичен 
дефицит имат лоша прогноза, ето защо ранната клинична и образна (КТ или 
МР) диагноза и своевременното лечение са силни предиктори на благоприятния 
изход при метастатична компресия на спиналния мозък (МКСМ). 

Лечението с кортикостероиди трябва да започне веднага, още от момента на 
поставяне на клиничната и образна диагноза на МКСМ. Рутинно, в ежедневието 
се използва Дексаметазон в умерени = 16мг/24ч до високи – 36мг до 96мг/24ч дози, 
които могат да се предхождат от еднократна болус-доза от 10-100 мг приложена 
интравенозно. Дозата се намалява постепенно в рамките на 2 седмици. По-често 
в практиката се прилагат умерените дози Дексаметазон – 16мг/24ч, въпреки, че 
няма убедителни данни, които да препоръчват този режим.

МКСМ подлежи на оперативно лечение, последвано от лъчелечение или 
само на лъчелечение. Лъчетерапията е първа линия на лечение при по-голямата 
част от болните с МКСМ. Тя облекчава болката при 50%-58% от болните, като 
при 30%-35% от пациентите болката изчезва напълно. Какъв е оптималният ре-
жим на лъчелечение не е ясно, но се препоръчва при болните с очаквана по-
добра продължителност на живот да се прилагат по-фракционирани режими 
(5х4Gy или 10х3Gy). (7)

Лечението с 
кортикостероиди 
трябва да започне 
веднага, още от 
момента на поставяне 
на клиничната и 
образна диагноза на 
МКСМ.

“
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Оперативното лечение 
трябва да се прилага 
само при определени 
селектирани болни 
– с единично ниво на 
МКСМ и неврологичен 
дефицит.

“

Лечението с БФ не 
е алтернатива на 
аналгетичното 
лечение и трябва 
да започне след 
провеждането на 
превантивни дентални 
мероприятия.

“

На базата на публикуваните доказателства може да се направи извод, че 
оперативното лечение трябва да се прилага само при определени селектирани 
болни – с единично ниво на МКСМ и неврологичен дефицит. Други възможни 
причини за оперативно лечение се явяват необходимостта от стабилизация на 
гръбначния стълб, компресията върху гръбначния мозък и/или нервни корен-
чета при колапс на прешлена, компресия настъпила след лъчелечение или за по-
ставяне на хистологична диагноза при злокачествено заболяване с неизвестна 
първична локализация. 

Систематичен анализ на наличните доказателства показват, че радиоизо-
топната кюри-терапия има слаб положителен ефект върху контрола на силата на 
болката, за относително кратко време от 1 до 6 месеца, без да се налага модифи-
кация на използваните аналгетици. (7)

Препоръки
• Ранната диагноза и своевременното лечение са мощни предиктори на из-

хода при болни с МКСМ. [І,А]
• Голямата част от болните с МКСМ подлежат само на лъчелечение, а 

хирургичното лечение да се препоръчва само в определени добре подбрани случаи 
[ІІ,В]

• Едрофракционираните режими на лъчелечение могат да се считат за ме-
тод на избор [І,А], докато дребнофракционираните режими, могат да се прила-
гат при подбрани болни с по-добра прогноза по отношение на продължителнос-
тта на живот.[ІІІ,В]

• При МКСМ се препоръчва започване на лечение с Дексаметазон [ІІ,А] в 
умерени дози [ІІІ,В]

• Радиоизотопното лечение трябва да се прилага при подбрани болни с 
множествени, остеобластни костни метастази [ІІ, С].

Таргетна терапия и костна болка

Бифосфонати (БФ)
Те са стандартна терапия използвана при хиперкалциемия и за профилак-

тика на нежелани скелетни събития (НСС) при някои видове онкологични за-
болявания. Има достатъчно данни, доказващи аналгетичната активност на БФ 
при болни, изпитващи костна болка вследствие метастази от солидни тумори 
или мултиплен миелом. Въпреки това лечението с БФ не е алтернатива на анал-
гетичното лечение и трябва да започне след провеждането на превантивни ден-
тални мероприятия. След първата инфузия е обичайно да се провокира появата 
на болка или наличната болка да се засили, което налага увеличаване на дозата 
на текущото аналгетично лечение или добавянето на парацетамол при болни, 
които нямат аналгетично лечение.(7)

Препоръки
• БФ трябва да се приемат като стандартна част от терапевтичния ре-

жим при болни със или без болка вследствие на налични костни метастази [ІІ, В]
• Задължително е провеждането на превантивни дентални мероприятия с 

цел профилактика на усложненията, преди започване на лечение с БФ [ІІ,А]

Денозумаб
Денозумаб е таргетен инхибитор на RANK-лигандите. Използването му е 

нов метод за контрол и превенция на НСС. Денозумаб доказано удължава вре-
мето до поява на първото НСС, в сравнение със золендроновата киселина, при 
болни с карцином на млечната жлеза или резистентен на кастрация простатен 
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карцином, и не превъзхожда по ефективност золендроната киселина при паци-
енти с други видове солидни тумори.(7)

Препоръки
• Денозумаб трябва да се разглежда като утвърдена алтернатива на БФ 

при лечението на пациенти със или без болка от метастазирали в костите, 
солидни тумори.[І, А]

• Ролята на Денозумаб при забавяне на появата на костна болка, трябва 
да бъде обект на допълнителни проучвания [ІІІ, В] 

• Преди започване на лечение с Денозумаб се налага извършването на пре-
вантивни действия с цел профилактика на денталните усложнения. [ІІІ, А] 

Невропатична болка (НБ)
Честотата на НБ варира в различните проучвания, като има основание да 

се смята, че представлява около 30% от всички болки, изпитвани от пациентите 
с онкологични заболявания. НБ, независимо дали се предизвиква се предизвик-
ва от директно инфилтриране на нервните структури от тумора или е в резул-
тат на туморно индуцирана полиневропатия, може успешно да се контролира 
с помощта на опиоиди, прилагани самостоятелно или в комбинация с НСПВС 
и адювантни аналгетици. Има достатъчно данни, доказващи ефективността на 
трицикличните антидепресанти и антиконвулсантите в процеса на контролира-
не на НБ при рак независимо, че за някои медикаменти NNT (number needed to 
treat) е 3-5. (23)

При лечението на НБ в онкологията, опиоидните аналгетици могат да се 
комбинират с НСПВС, трициклични антидепресанти и/или антиконвулсанти. 
Редовно трябва да се проследяват както ефективността на приложеното лечение, 
така и как то се толерира от болния. При компресия на нерви се започва лечение 
със стероиди. Има данни, че Лидокаин венозно или приет през устата е по-ефек-
тивен от плацебо при определени онкологично болни с НБ.(7,13) 

Препоръки
• Болните, изпитващи НБ се лекуват с опиоиди и неопиоидни лекарства. 

[ІІІ, В]
• Пациентите с НБ трябва да провеждат лечение, било с трициклични 

антидепресанти или антиконвулсанти и са обект на постоянно наблюдение за 
появата на нежелани странични реакции. [І, А]

• При болни с невропатична болка поради костни метастази трябва да се 
обсъжда възможността за провеждане на лъчелечение с таргетна доза от 20 Gy, 
разпределена в 5 фракции [ІІ, В]

Препоръки ЕАРС
• Комбинирането на адювантни аналгетици (амитриптилин или габапен-

тин) с опиоиди може по-често да предизвика появата на нежелани странични 
реакции от страна на ЦНС, което налага внимателното титруване на дозата 
и на двата медикамента. 

Инвазивно лечение на рефрактерна болка
При около 10% от болните не може да се постигне задоволителен контрол 

на болката с помощта на прилаганите орално или парентерално аналгетици. При 
тези болни различните интервенционални техники, като нервни блокове и не-
вролитични процедури, както и интратекалното прилагане на опиоиди (ИТПО), 
могат да осигурят постигането на задоволителен контрол, било като се прилагат 
самостоятелно или по-често в комбинация със системно аналгетично лечение. 
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Дозата на опиоидите 
се редуцира, като при 
епидурално приложение 
дозата на опиоида е 
между 20% и 40% от 
дозата, прилагана 
парентерално, а 
при интратекално 
прилагане дозата 
е 10% от дозата, 
прилагана системно 
парентерално.

“

Ефекта от 
невролитичните 
блокади най-често 
продължава от 3 до 6 
месеца, ето защо те са 
показани за прилагане 
при болни с очаквана 
кратка (< 6месеца) 
продължителност на 
живот.

“

Интратекален път на прилагане на опиоиди (ИТППО) 
Интратекалното прилагане на опиоиди се извършва с помощта на перку-

танни катетри, тунелизирани катетри или имплантирани програмируеми пом-
пи. Дозата на опиоидите се редуцира, като при епидурално приложение дозата 
на опиоида е между 20% и 40% от дозата, прилагана парентерално, а при интра-
текално прилагане дозата е 10% от дозата, прилагана системно парентерално. 
При болни, изпитващи болка в различни анатомични зони (глава и шия, долни 
и горни крайници, тяло) е показано интратекалното прилагане на опиоиди. При 
имплантираните системи рискът от инфекция, както и нуждата от поддръжка 
са много по-малки, но за начинът им на позициониране е доста по-сложен. Този 
вид интервенционални стратегии не са показани при болни с инфекция, нару-
шения в коагулацията или с очаквана кратка продължителност на живот. Преди 
поставянето на имплантирана система се препоръчва прилагането на временна 
интратекална или епидурална система, за да се прецени ефективността на пред-
ложеното лечение, както и да се определи подходящата аналгетична доза.(24,25)

В сравнение с епидуралния път на прилагане на опиоидите (ЕДППО), ин-
тратекалният има следните предимства: 1) по-малко проблеми с катетрите; 2) 
по-малки дози на опиоидите; 3) по-малко нежелани странични ефекти; 4) по-до-
бър контрол на болката и 5) по-малък риск от развитие на инфекция. Интрате-
калният път на прилагане много по-рядко се повлиява от нарастващи епидурал-
ни метастази. Най-често се прилагат следните медикаменти: Морфин, Баклофен, 
Зиконотид, Бупивакаин както и Кетамин, които се прилагат както самостоятел-
но, така и в комбинация.(26)

ИТППО както и ЕДППО са показани при болни с: 1) незадоволителен кон-
трол на болката, независимо от ескалирането на дозата на прилаганите системни 
опиоиди; 2) неефективен отговор на приложената опиоидна ротация, както и 
към променения път на прилагане; 3) нарастване на страничните ефекти в ре-
зултат на увеличаваната доза на опиоидните аналгетици; 4) очаквана продъл-
жителност на живот, по-голяма от 6 месеца, особено ако болният се предлага за 
поставяне на имплатнируема помпа.(7)

Препоръки
• Интраспиналните техники на обезболяване, осъществявани и мони-

торирани от обучен екип трябва да бъдат съставна част от стратегиите за 
осъществяване на контрол над болката при рак, но тяхното широко прилагане 
трябва да бъде избягвано [ІІ, В]

Периферни нервни блокове (ПНБ)
Блоковете на отделни периферни нерви или нервни плексуси могат да се 

прилагат, когато болката се ограничава в зоната на инервация, или ако болката 
е в резултат на усложнения като патологична фрактура или съдова оклузия. Са-
мостоятелното прилагане на ПНБ за лечение на болката в онкологията е изклю-
чително рядко. ПНБ винаги се прилагат едновременно със системно аналгетич-
но лечение. Невролитичните агенти, приложени върху периферни нерви често 
предизвикват неврит, като при болни с по-голяма продължителност на живот 
могат да доведат до симптоми по-трудни за контролиране от първоначална бол-
ка. (27)

Невролитични блокади (НБ)
Ефекта от невролитичните блокади най-често продължава от 3 до 6 месе-

ца, ето защо те са показани за прилагане при болни с очаквана кратка (< 6месе-
ца) продължителност на живот. Приложени при блокирането на симпатикусо-
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Най-често 
използваните 
медикаменти 
при провеждане 
на палиативно 
седиране са опиоидни 
аналгетици, 
невролептици, 
бензодиазепини, 
барбитурати, 
Кетамин, Пропофол.

“

вите ганглии, невролитичните блокове допълват системното опиоидно лечение. 
Най-често тази техника се използва за контрол на висцерална болка чрез блоки-
рането на: 1) plexus coeliacus – при болка, произхождаща от органите в горните 
етажи на корема – стомах, панкреас; 2) plexus hypogastricus superior – при болка 
от органите в малкия таз и 3) ganglion impar при болка от перинеума. (28)

Невролиза на plexus coeliacus (НРС)
Блокирането на plexus coeliacus (БРС) се прилага при болка от горните ета-

жи на корема и най-вече при карцином на панкреаса. Добре направен БРС често 
пъти намалява нуждата от системни опиоиди и подобрява контрола на болката. 
Вида на използваната техника – преден или заден достъп; вида, количеството 
и концентрацията на използвания невролитичен агент; времето на направа и 
стадия на заболяването, в значителна степен могат да повлияят изхода на про-
вежданата манипулация. БРС се прилага при болни, които изпитват висцерална 
болка и са в добро общо състояние. Разпространението на заболяването извън 
панкреаса, например в лимфните възли, в портата на черния дроб или около 
plexus coeliacus, самостоятелно или едновременно, намалява значително шансо-
вете за успех на процедурата.(7)

Препоръки
• Блокирането на plexus coeliacus е сигурен и ефективен метод, който при 

болни с рак на панкреаса води до намаление на болката за около 6 месеца, като 
значително превъзхожда самостоятелното прилагане на конвенционалното 
аналгетично лечение [ІІ, В]

Контрол на болката в последните дни от живота
Данните убедително доказват, че при повече от половината от онколо-

гично болните пациенти, които изпитват болка (между 53% и 70% ) се налага 
промяна на пътя на прилагане на опиоидите в последните месеци и дни преди 
настъпването на смъртта. Така при някои болни, иначе добре контролираната 
болка се превръща в „рефрактерна“ на лечение. Често към болката се наслагват 
и още симптоми като делириум, умора, диспнея, тревожност и възбуда. Това на-
лага да се обърне особено внимание и да се извърши цялостна оценка на изпит-
ваното от болния страдание и да планират подходящите интервенции. За да се 
приеме, че една болка е „рефрактерна“ на лечение трябва да се извърши щателна 
оценка на физическата болка, както и на страданието изпитвано от пациента и 
да се приеме, че описаните до тук интервенции са неприложими защото : 1) не 
могат да осигурят адекватно облекчаване; 2) могат да доведат до прекомерно и 
неприемливо влошаване на състоянието на пациента; 3) няма вероятност да се 
постигне облекчение. Тогава е желателно да се приложат други подходи и дейст-
вия, които да доведат до желания комфорт, какъвто е случаят с неконтролирана-
та болка при запушване на кух орган, като например при иноперабилна, чревна 
непроходимост. В такъв случай прибягването към палиативно седиране е може 
би единствената разумна алтернатива, която би позволила постигането на така 
нужното облекчение. Разбира се преди да се приложат седиращите медикаменти 
е желателно да се разгледат всички възможни причини, водещи до страдание от 
членовете на мултипрофесионалния екип, към който е желателно да се включат 
още психиатър, психолог и свещеник. 

Най-често използваните медикаменти при провеждане на палиативно се-
диране са опиоидни аналгетици, невролептици, бензодиазепини, барбитурати, 
Кетамин, Пропофол. Без значение от използваните лекарства е необходимо пър-
воначално титриране на дозата до постигане на желания резултат и осигурява-
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нето на последващо лечение, което да го поддържа. През време на периода на 
провеждане на седирането трябва да се извършва постоянна оценка на изпитва-
ното от пациента страдание. (29)(30)

Заключения 
Контролът на болката при рак продължава да бъде нерешен медико-со-

циален проблем. Независимо от нарастващия обем на научната литература, 
посветена на проблема, все още няма достатъчно убедителни доказателства за 
изграждане на ръководство, основано на солидни доказателства. Анализът на 
данните показва много малкия брой на рандомизираните контролирани проуч-
вания (РКП), които са извършени сред онкологично болните пациенти, които 
изпитват болка. Това е и основната причина, поради която нивото на доказател-
ство и степента на препоръка да са ниски в повечето случаи. Особено с голяма 
сила това важи за контрола на болката при палиативни пациенти и при болни 
в терминалната фаза на болестта, където на практика рандомизирани, плацебо 
контролирани проучвания липсват.

Ниво на доказателство Степен на препоръка
І Рандомизирани контролирани про-

учвания
A Директно базирана на І ниво на до-

казателство 
ІІ Нерандомизирани контролирани 

проучвания
В Директно базирана на ІІ ниво на 

доказателство или екстраполирани 
от препоръките от ниво І на доказа-
телство

ІІІ Обсервационни контролирани про-
учвания

 С  Директно базирана на ІІІ ниво на 
доказателство или екстраполирани 
от препоръки от ниво І и ниво ІІ на 
доказателство

ІV Обсервационни неконтролирани 
проучвания

D Директно базирана на ІV ниво на 
доказателство или екстраполирана 
от препоръки от нива І; ІІ и ІІІ на 
доказателство

V Експертно мнение
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Резюме
Прилаганите радиофармацевтици в стандартната нуклеарна медицина 

при болни с медиастинални и белодробни тумори са добре познати открити из-
точници на йонизиращи лъчения, емитиращи съответно гама-фотонни частици: 
туморотропните катионни комплексu 99mTc-Sestamibi/Tetrofosmin (MIBI/TF); 
радиомаркирани соматостатинови аналози 111n/99mTc-Tektrotyd; остеотропни 
фосфатни комплекси 99mTc-MDP и т.н. Интензивността на натрупване на раз-
личните радиомаркери зависи от кръвооросяването и тяхното физиологично 
биоразпределение, пролиферативната активност на туморните клетки, кисло-
родната консумация, рецепторен статус и др. 

Въвеждането на съвременните хибридни SPECT-CT камери в клиничната 
практика през последните 10 години подобри в значителна степен качеството на 
планарните и SPECT сцинтиграфски изображения.

Нуклеарномедицинската част от хибридните SPECT-CT образи дава ин-
формация за функционалната активност на първичния неоплазмен процес в 
белия дроб или медиастинума и вторичните метастатични лезии, докато ком-
пютъртомографското (KT) изображение е необходимо за определяне анатомич-
ния субстрат на сцинтиграфски визуализираните „горещи” огнища. SPECT-CT 
изследванията намират различно клинично приложение при медиастиналните 
и белодробни тумори

Ключови думи: Карцином на белия дроб, медиастинални тумори, SPECT-
CT, 99mTc-Tektrotyd,  99mTc-MIBI/TF; 99mTc-MDP

abstract
Radiopharmaceuticals used in standard  nuclear medicine for  patients with 

lung and mediastinal tumors are well known sources of ionizing radiation, emitating 
gamma-photon particles: tumorotroponin cationic complexes such as  99mTc-Sestamibi/ 
Tetrofosmin (MIBI/TF) ; radiolabelled somatostatin analogues 111In-Ocrteoscan/99mTc-
Tektrotyd;    99mTc-MDP;     and etc.   The  intensive tracer uptake of the  different 
radiopharmaceuticals depends on the blood perfusion and their biodistribution, the 
proliferative activity of the tumor cells, the oxygen consumption, receptor status, and 
other factors of different tumors.  The introduction of the modern SPECT-CT camera 
to  the clinical practice in the past 10 years dramatically improved the quality of the 
planer and SPECT images.  

The nuclear medical part of the hybrid SPECT-CT images gives information for 
the functional activity of the primary neoplastic process of the lung and the secondary 
metastatic lesions, while the CT image is needed for determining the anatomical 
subtract of the visualized from the scintigraphy "hot" lesions.  The SPECT-CT exams 
find a different clinical value in lung and mediastinal tumors.

Key words: Lung cancer, mediastinal tumors, SPECT-CT, 99mTc-Tektrotyd,  99mTc-
MIBI/TF; 99mTc-MDP
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Въведение
 Прилаганите радиофармацевтици в стандартната нуклеарна медицина 

при болни с медиастинални и белодробни тумори са добре познати открити 
източници на йонизиращи лъчения, емитиращи съответно гама-фотонни час-
тици: туморотропните катионни комплексu 99mTc-Sestamibi/Tetrofosmin (MIBI/
TF); радиомаркирани соматостатинови аналози 111n/99mTc-Tektrotyd; остеотропни 
фосфатни комплекси 99mTc-MDP и т.н (1,2,3). Интензивността на натрупване на 
различните радиомаркери зависи от кръвооросяването и тяхното физиологично 
биоразпределение, пролиферативната активност на туморните клетки, кисло-
родната консумация, рецепторен статус и др. фактори. Т.напр. туморотропните 
катионни комплекси 99mTc-MIBI/TF се концентрират в митохондриите, а извест-
на част от 99mTc-TF и в цитозола, поради факта, че при активно пролиферира-
щите клекти, те се намират в много по-голямо количество; соматостатиновите 
аналози взаимодействат със свръхекспресираните повърхностноклетъчни ре-
цептори на невроендокринните клетки и т.н.

Въвеждането на съвременните хибридни SPECT-CT камери в клиничната 
практика през последните 10 години подобри в значителна степен качеството 
на планарните и SPECT сцинтиграфски изображения. SPECT-CT камерата е 
интегриран мултимодален апарат, съдържащ компютъртомографски скенер 
(СТ) и SPECT γ-камера с единично легло за пациента, което прави възможно 
получаването на КТ скен, SPECT скен и комбинирани или “fusion” SPECT-CT 
изображения (4,5). Тази нова технология направи възможно визуализирането 
на огнища с размери < 10 mm, поради по-високата разделителна способност на 
детектиращата апаратура и корекцията на разсеяното лъчение чрез интерактивни 
методи. Анатомичните проекции на нискодозовото (17-75mA) компютъртомо-
графско изследване се използват за атенюация на SPECT образите и прецизното 
топографско локализиране на патогичните огнища с абнормно натрупване на 
радиофармацевтика. Диагностичните високодозови компютъртомографски 
образи (>80mA) позволяват да се определи типа на морфологичното изменение 
на сцинтиграфски визуализираните “горещи” или “студени” лезии. Това рефлек-
тира върху редуцирания брой фалшиво позитивни и фалшиво негативни ре-
зултати и съответно върху повишената чувствителност и специфичност на 
сцинтиграфските изследвания (6).

Нуклеарномедицинската част от хибридните SPECT-CT образи дава ин-
формация за функционалната активност на първичния неоплазмен процес в 
белия дроб или медиастинума и вторичните метастатични лезии, докато компю-
търтомографското (KT) изображение е необходимо за определяне анатомичния 
субстрат на сцинтиграфски визуализираните „горещи” огнища. SPECT-CT из-
следванията намират различно клинично приложение при медиастиналните и 
белодробни тумори (4,5,6). 

І. За диагностика на първичния тумор тези изследвания имат ограниче-
на роля при следните случаи (1,6):

•	  За определяне точната локализация на първичното огнище при не-
ясен образ от другите визуализиращи методи, с цел провеждане на 
бронхоскопия или биопсия.

•	 За визуализиране на окултен първичен тумор при болни с метастатичен 
процес и клинични и лабораторни данни, насочващи за произход от 
белите дробове или медиастинума (напр. при невроендокринни ту-
мори с неизвестен първичен произход и повишени стойности на хро-
могранин А – CgA).
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•	 Като базисно SPECT-CT изследване с 99mTc-MIBI/TF при локално 
авансирали тумори за планиране на неоадювантна химиотерапия, с 
оглед определяне обема на неоплазмената формация и интензивносттта 
на натрупване на въведения радиомаркер.

•	 За определяне на някои биологични характеристики на тумора: нали-
чие и степен на експресия на соматостатинови рецептори при бело-
дробен карциноид; наличие и степен на експресия на фолатни рецеп-
тори при NSCLC и т.н.

•	 Като алтернатива на РЕТ-СТ с 18F-FDG . Установени са много ниски 
стойности на SUV (<2.2) на 18F-FDG при високо диференцирани адено-
карциноми на белите дробове, които се характеризират с въглехидра-
тен метаболизъм, подобен на този в нормалната клетка. 

ii. За коректно n/M-стадиране на заболяването при локално аванси-
рали първични медиастинални и белодробни тумори и анатомично топогра-
фиране на вторичните огнища.

iii. Проследяване на болните след края на терапията
•	 За ранното откриване на рецидив при абнормни клинични и лабора-

торни показатели и определяне степента на разпространение на забо-
ляването.

•	 За отдиференциране на резидуална туморна тъкан от фибрози и физи-
ологична активност.

IV. Планиране в лъчетерапията

spect-ct c 99mtc-MiBi/tf
Значението на 99mТс-MIBI/TF за визуализиране на злокачествените бело-

дробни и медиастинални новообразувания е добре известно. Те се натрупват ин-
тензивно предимно в митохондриите и в по-малка степен в цитозола на тумор-
ните клетки в зависимост от неоангиогенезата и повишената пролиферативна 
активност на малигнената формация (1,2). Освен за изобразяване на първичния 
тумор, тези изследвания намират приложение и за стадиране на регионалните 
хилусни и медиастинални лимфни възли и откриване на плеврални и пулмо-
пулмонални вторични огнища.

При белодробния карцином SРЕCТ-СТ с 99mТс-MIBI/TF има най-голямо зна-
чение за проследяване на болните след края на терапията /Фигура 1, Фигура 2/:

•	 За отдиференциране на персистираща туморна тъкан от фибрози и 
физиологична активност.

•	 За ранното откриване на рецидив при абнормни лабораторни пока-
затели и определяне степента на разпространение на заболяването. 
SPEct-ct с 99mTc-MIBI/TF намира приложение за визуализиране на 
активно пролиферираща туморна тъкан вследствие на локален реци-
див в областта на остатъчния жлезен белодробен паренхим, в медиас-
тинума или на гръдната стена след проведено комплексно оперативно 
и/или консервативно лечение за ре-стадиране на заболяването. 

•	 За диагностика на метастатичен процес и определяне степента на не-
говото разпространение при суспектни показатели в хода на проследя-
ване на болните с медиастинални и белодробни тумори – пулмонални, 
лимфогенни и/или костни метастатични лезии в областта на гръдния 
кош.
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•	 За планиране в лъчетерапията при определяне на макроскопския и 
клиничния туморни таргетни обеми – GTV (Gross Tumor Volume) u 
CTV (Clinical Tumor volume). При някои болни се изобразяват непо-
дозирани туморни пролифериращи огнища, които разширяват очер-
таните на КТ проекции обеми, в други случаи се налага редукция на 
предварително определените граници, поради разграничаване на фи-
брозна от метаболитно активна тъкан. Това рефлектира върху прециз-
ното изготвяне на индивидуалния лъчетерапевтичен план при всеки 
пациент с карцином на белия дроб или медиастинума с оглед намаля-
ване на радиотоксичността при достигане на максимален терапевти-
чен ефект (7).

Фигура 1. Болен, опериран по повод тимом, инфилтриращ десния бял дроб. 
SPECT-CT показа резидуална туморна маса с интензивна хиперфиксация на 99mTc-MIBI в 
областта на дясната медиастинална плевра и предния медиастинум със сагитален 

размер 36 mm (A). Контролното изследване след Ro-терапия показа редукция на 
туморната маса до 7.8 mm с намален интензитет на натрупване на 99mTc-MIBI(B).

Фигура 1. Дозиметричен план – коронарни и трансверзални КТ проекции (C) при 
същия пациент. Коронарните и трансверзални образи показват планирания 

таргетен обем PTV (червен контур) и дозовото разпределение(D). SPECT-CT може да 
промени границите на планирания таргетен обем (PTV) чрез идентифициране на 

инфилтрираната медиастинална плевра (E). 
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Фигура 2. Болен с NSCLC на десния бял 
дроб след лобектомия. SPECT-CT показа 

увеличени медиастинални лимфни 
възли с интензивно натрупване на 
99mTc-MIBI (A). Таргетният туморен 

обем (GTV-син контур) и планираният 
таргетен обем (PTV-червен контур) 

на трансверзалните КТ образи 
кореспондират със SPECT-CT 

проекциите (B). Дозиметричен  
план (C).

spect-ct c 99mtc-etarfolatide (ec20)
Фолиевата киселина (птерилглутаминовата киселина) е водноразтворим 

витамин от групата B-Complex и изходен компонент за съединения, познати като 
фолати. Основните функции, които изпълняват фолатите и фолиевата киселина в 
организма, са по отношение на нормалното протичане на клетъчните реакции на 
метилиране и клетъчно делене, т.като са включени в метаболизма на аминокисе-
лините и производството на белтъци. Фолатните витамини действат като ко-фак-
тори за ензимите, които участват в биосинтезата на ДНК и РНК и имат ключова 
роля за клетъчната пролиферация (8). Фолиевата киселина постъпва в клетките 
предимно чрез фолатните рецептори (FR) – гликопротеини с висок афинитет към 
фолиевата киселина, която попада в цитозола посредством ендоцитоза.

Фолатните рецептори принадлежат към семейството на гликозил-фосфа-
тидилинозитол-свързаните мембранни протеини с ниска молекулна маса (38-
45kDa). Изолирани са 3 изоформи: α-FR, β-FR u γ-FR. В нормалните тъкани екс-
пресия на FR се наблюдава предимно в апикалната част на епителните клетки на 
проксималните тубули на бъбреците, белите дробове, плацентата и хороидал-
ния плексус или при активирани макрофаги (Kupffer cells) в черния дроб. При 
активно пролифериращи клетки на някои тумори се установява свръхекспресия 
на α-FR, която е над 10 пъти по-висока от тази в нормалните клетки: при над 85% 
от серозните и не-муцинозни карциноми на яйчника, ендометриален карцином, 
NSCLC, карцином на бъбрека, гърдата, дебелото черво и мозъка. Експресията на 
FR не е клинично значима при всички тумори (8,9). 

Съществуват 2 основни метода, които се прилагат за установяване на FR-ста-
туса на болните. Първият е инвазивен имунохистохимичен анализ, а вторият – не-
инвазивен нуклеарномедицински подход, при който се използват фолат-съдържа-
щи пептиди, маркирани с радионуклиди за диагностични и терапевтични цели (10). 

G.Toffoli и сътр., 1997г. съобщават резултатите от свое проучване върху хи-
стологичен материал от 136 болни с епителиален овариален карцином, че свръх-
експресия на α-FR се наблюдава при 122/136 тумора (89.7%), (11). Те установяват 
взаимовръзка между степента на експресия на α-FR и клинико-патологичните 
характеристики на овариалните карциноми. Основният извод от това проучване 
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“
е, че значителната свръхекспресия на FR се асоциира с по-голяма агресивност на 
овариалните карциноми (4).

Концепцията за таргетиране на FR при недребноклетъчния карцином на 
белия дроб (NSCLC) определя ролята на фолиевата киселина и нейните съеди-
нения като важни посредници за селективен транспорт и доставка в туморни-
те клетки на различни молекули, използвани за диагностични и терапевтични 
цели. В сравнение с другите таргетиращи агенти, като моноклоналните антитела 
или пептиди, фолиевата киселина има няколко преимущества: има ниско мо-
лекулно тегло (441Da), устойчива е при промяна в температурата или киселин-
ността на средата, не е имуногенна молекула, има висок афинитет на свързване 
с α-FR, производството й не изисква големи разходи (1,4). Тези фактори опре-
делят приложението на фолиевата киселина и нейните деривати за селективна 
диагностика in vitro u in vivo, както и за таргeтна терапия (9,10,12,13,14). Диаг-
ностичните методи in vivo не могат да претендират за точността и прецизността 
на имунохистохимичните изследвания in vitro, но показват достатъчно висока 
чувствителност при определяне на FR-статуса на болни с NSCLC. 

През последните години нарасна интересът към новите синтезирани ради-
офармацевтици, съдържащи фолати за приложение при SPECT-CT изследвани-
ята. Първият радиофармацевтик, който е използван за определяне на FR-статус 
е фолатен дериват, маркиран с 111In (111In-DTPA-Folate), инжектиран при болни с 
карцином на яйчника, сканирани на SPECT гама камера. (15,16). По-късно 111In 
e заменен c 99mТс поради оптималната физическа характеристика на този ради-
онуклид и е синтезиран 99mTc-ЕС20 (etarfolatide), който има афинитет към двете 
изоформи на фолатните рецептори – α-FR и β-FR (Фигура 3), (17). 

Фигура 3. Структура на 99mTc-ЕС20 (etarfolatide): фолиева киселина, 
свързана с 99mTc-пертехнетат.

 През 2013г. на годишния конгрес на SNMMI във Ванкувър, Канада, проф. 
Phillip Kuo от универсистета на Аризона съобщи първите резултати от клинично 
изпитване, проучващо значението на 99mTc-EC20 (etarfolatide) като агент за пре-
допределяне ефикасността от провеждане на таргетна терапия с фолатни коню-
гати, един от които е Vintafolide (EC 145) дериват на Vinca Alcaloid (18). Това из-
питване съдържа 2 рамена – едното обхваща болни с рефрактерен карцином на 
яйчника, резистентен на лечение с платина и второто – болни с авансирал NSCLC 
с предхождаща химиотерапия. Клиничният протокол включва провеждане на 
SPECT изследване с 99mTc-EC20 за визуализиране на предварително известни пър-
вични и вторични туморни формации от NSCLC преди провеждане на таргетна 
терапия. Натрупването на въведения радиофармацевтик в дадена лезия се отчита 
като позитивна (FR+), а липсата на фиксация – като негативна (FR-), (Фигура 4).

Известно е, че малки количества фолиева киселина стимулират по-високия 
процент на свързване на фолатите с повърхностноклетъчно експресираните FR на 
туморната клетка. За повишаване афинитета на FR към нискомолекулните дери-
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ватни конюгати се инжектират 0.5 мл свободна фолиева киселина няколко минути 
преди аплициране на 99mTc-EC20. Данните от клиничното изпитване показват, при 
че при 40% от изследваната популация се позитивират всички известни лезии, ко-
ето се описва като FR(++) статус; при 40% от болните се позитивират само част от 
туморните огнища – от един до 90%, но не всички, т.е. при тях фолатният рецепто-
рен статус е FR(+), а при 20% от пациентите не се визуализира нито една туморна 
формация или се регистрира отрицателен FR(-) статус /Фигура 4/.  

Фигура 4. Определяне на FR-статус в зависимост от спепента на натрупване на 
въведения радиофармацевтик 99mTc-EC20: FR(++), FR(+) u FR(-).

Сравнени са терапевтичните резултати на двете групи болни – първата с 
визуализиране на 100% от таргетните лезии (FR100%) и втората с частично изо-
бразени таргетни лезии (FR10-90%), при които е проведена терапия с Vintafolide. 
Определен е процентът на болните от двете групи съответно с пълен терапевти-
чен отговор (complete response-CR), частичен отговор (partial response-PR), ста-
билизирано заболяване (stable disease-SD), които определят броя на пациентите 
с контролирано заболяване (disease control rate DCR) или dcR=cR+PR+Sd, сво-
бодния от заболяване период (progression-free survival-PFS) и общата преживяе-
мост (overall survival-OS) след лечение с Vintafolide (Таблица1). 

Таблица 1. Сравнителен анализ на получените резултати при двете групи болни 
с FR++(100%) статус и FR+(10-90%) статус с рефрактерен NSCLC след таргетна 

терапия с Vintafolide

ИЗСЛЕДВАНИ  
ПАРАМЕТРИ

FR(100%) n=14 FR (10-90%) n=14

DSR % (n) 57.1% (8) 14.3% (2)
PFS 31.1 седмици 7.3 седмици
OS 47.2 седмици 14.9 седмици

Основният извод от получените резултати е, че само болни със 100% екс-
пресия на FR са подходящи за провеждане на таргетна терапия с фолатни дерива-
ти на Vinca Alcaloid (18). Новият селективен радиофармацевтик 99mTc-EC20 има 
доказан клиничен потенциал за определяне на FR-статуса при болни с NSCLC, с 
оглед идентифициране на таргетна група със 100% позитивни FR туморни фор-
мации за лечение с Vintafolide (Фигура 5), (19). 
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Фигура 5. Определяне на FR-статус на болен с NSCLC в зависимост от степента 
на натрупване на въведения радиофармацевтик 99mTc-EC20 – в този случай FR(+), 

визуализирано на SPECT образите и на КТ образите, съответно на медиастинален КТ 
прозорец и белодробен КТ прозорец.

 

Фигура 6. SPECT с 99mTc-EC20 позитивни образи на всички таргетни лезии – в десния 
бял дроб и костни вторични огнища: FR(++) 100% статус.

 

Фигура 7. SPECT с 99mTc-EC20 позитивен образ на таргетна лезия в десния бял дроб и 
негативен образ на 2 вторични огнища в черния дроб : FR(+) 35% статус.

Можем да обобщим, че туморната визуализация с 99mTc-EC20, проведена на 
SPECT-CT камера позволява детекция на лезии < 10 mm поради отличното качест-
во на образа след корекция на разсеяното лъчение и подобрената разделителна 
способност на тези апарати. Чрез комбинираните SPECT-CT образи се получава 
информация за функционалния FR-статус на първичните и вторични огнища, съ-
ответно позитивен или негативен сцинтиграфски образ, съчетан с КТ данните за 
морфологията и локализацията на таргетните лезии, което е от съществено значе-
ние за определяне на терапевтичния подход при пациентите с NSCLC.

spect-ct c 99mtc-соматостатинови аналози (tektrotyd)
Карциноидните тумори на белия дроб съставляват от 1% до 6% от всички 

белодробни тумори и се развиват от невроендокринните клетки. Тези тумори 
се класифицират в зависимост от тяхната биологична агресивност (G1–G3) и 
степента на клетъчна диференциация: добре диференцирани и нискодиферен-
цирани. Добре диференцираните неоплазми представляват типичните (G1) и 
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атипични (G2) карциноиди. Едроклетъчните, както и дребноклетъчните невро-
ендокринни тумори (G3) са нискодиференцирани (20). През последните години 
беше установена невроендокринна компонента в някои тумори на тимуса, която 
се диагностицира по подобен начин както карциноидите на белия дроб (20). 

При този вид белодробни и медиастинални тумори SPECT-CT изследва-
нията c 99mTc-соматостатинови аналози (Tektrotyd) намират широко приложение. 
Принципът на соматостатин-рецепторната сцинтиграфия се основава на факта, 
че невроендокринните тумори експресират в много голяма степен 5 субтипа по-
върхностно разположени клетъчни рецептори SSTR1-SSTR5, взаимодействуващи 
с естествените соматостатинови фракции(21). Соматостатинът е изолиран през 
1973г. от P. Brazeau et al като хипоталамусен тетрадекапептид, потискащ секреция-
та на хипофизния растежен хормон (GH), (21). Впоследствие е установено фарма-
кологичното супресиращо въздействие на соматостатина върху свръхсекрецията 
на биологично активни субстанции и повлияването на паранеопластичния синд-
ром при болните с гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори. Нативните 
форми на соматостатина, изолиран от човешкия организъм, са нетрайни съеди-
нения с кратък биологичен полуживот (2-3 min в кръвната циркулация). С оглед 
създаване на стабилни соматостатинови аналози, подходящи за терапевтично 
приложение, през 1982г. e синтезиран октреотидът. През 1987г. той е маркиран със 
123І (123I Tyr3-octreotide) – произведен е първият радиофармацевтичен препарат, со-
матостатинов аналог за визуализиране на APUD-оми (21). 

Фигура 8. Структура на човешки соматостатин и на соматостатинов аналог – 
Octreotide

По-късно е създаден лиофилизирания кит Tektrotyd, при който молекула-
та на радиоактивния йод е заменена с тази на метастабилния радиоактивен тех-
неций и съдържа соматостатинови аналози с висока специфичност за рецептори 
SSTR 2. Този радиофармацевтик показва по-ниска чувствителност при тумори, 
експресиращи и други соматостатинови рецептори: SSTR3 u SSTR5 (медуларен 
карцином на щитовидната жлеза, инсулиноми). Наблюдава се ниско физиоло-
гично натрупване в черния дроб и слезката, което подобрява възможността за 
визуализиране на вторични процеси в тях.

Основни индикации за провеждане на соматостатин-рецепторна сцин-
тиграфия с 99мТс-Tektrotyd при болни с медиастинални и белодробни невроендо-
кринни тумори:

•	 Диагностично уточняване невроендокринния характер на визуализи-
раните малигнени формации в белите дробове и медиастинума чрез 
специфичното свързване на маркираните соматостатинови аналози 
с повърхностноклетъчните рецептори на туморните клетки посред-
ством SPECT-CT c 99мТс-Tektrotyd.
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•	 Възможност за откриване на първичното огнище при метастатични бе-
лодробни невроендокринни тумори с неизвестен първичен произход.

•	 За предопределяне ефекта от прилагането на лечение със соматоста-
тинови аналози чрез предварително тестване in vivo на невроендо-
кринните тумори за плътността на експресия на соматостатиновите 
рецептори.

•	 За провеждане на екзактно N- u M-стадиране на тези тумори
•	 За проследяване на терапевтичния ефект от приложеното лечение: пъ-

лен, частичен, стабилизиращ и прогресия на заболяването.
•	 За откриване на рецидиви и ре-стадиране на болните с невроендокрин-

ни тумори при тяхното проследяване след проведена комплексна тера-
пия, особено при абнормни клинични и параклинични показатели.

           

     ttF-1x20            Synaptophysinx20 cd56x20       Ki67=25%x20

Фигура 9. Болен с чернодробни метастатични огнища с неизвестен първичен 
произход. SPECT-CT изследването показа интензивно натрупване на 99мТс-Tektrotyd 
в областта на десния бял дроб (A) и ипсилатералните хилусни и медиастинални 

лимфни възли /N-стадиране/(C), сигнификантни за SSTR свърхекспресия. В някои от 
чернодробните огнища не се визуализира хиперфиксация на радиофармацевтика 

поради дедиференциация(B). Имунохистохимичното изследване потвърди атипичен 
карциноид на белия дроб (G2), с позитивни маркери Synaptophysin, TTF-1, CD56 и 

клетъчен пролиферативен индекс Ki67=25%.

 

       cK7x10 Synaptophysin x10     ttF-1 x10  cgax10   H&Ex10

Фигура 10. 

    А.                     c .                                               B.
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Фигура 10. Болна с медиастинален невроендокринен тумор. SPECT-CT изследване 
показа точната ретростернална локализация на първичния тумор в преден 

медастинум (A) и медиастинална лимфаденопатия (B) /N-стадиране/ с интензивно 
натрупване на радиофармацевтика, сигнификантно за SSTR свръхекспресия. 

Имунохистохимичното изследване доказа невроендокринен медиастинален тумор, 
G3, позитивен за Synaptophysin, TTF-1 и CK7, но негативен за CgA експресия, което е 
типично за нискодиференцирани невроендокринни неоплазми с висока степен на 

малигененост.

Целотелесна костна сцинтиграфия с последващо прицелно  
spect-ct изследване

Костната система е предилекционно място за хематогенна дисеминация 
на белодробните карциноми. За NSCLC са характерни агресивни остеолитич-
ни лезии, често съдържащи мекотъканна компонента, която не се визуализира 
на костната сцинтиграфия поради липса на остеобластна периферна реакция 
(22). Костната сцинтиграфия е най-широко използваното изследване за диагно-
за на метастатичен процес и определяне степента на неговото разпространение 
в костните и ставни структури. Тя се характеризира с висока чувствителност, 
но с ниска специфичност, поради позитивиране на голям брой доброкачествени 
промени в скелета (3). При позитивните сцинтиграфски находки с 99mTc-MDP 
, които са с неясен характер се прилага SPECT-CT с оглед диференциална диа-
гноза на доброкачествените от злокачествените процеси. Таргетното SPECT-CT 
изследване в зоните на интерес, определени на костния скен, дава възможност 
за изобразяване цялостния обем на костната и костномозъчна деструкция, на-
личие на мекотъканна компонента при агресивни остеолитични лезии, с оглед 
прецизиране на лъчетерапевтичния план при палиация или при необходимост 
от стабилизираща оперативна интервенция (Фигура 11, Фигура 12), (3,22). Хи-
бридните образи се прилагат за установяване на директна инфилтрация на кост-
ните и ставни структури от намираща се по съседство метастатична формация, 
локализирана в околните тъкани. Това е от съществено значение при радиоте-
рапевтичното планиране. SPECT-CT повишава в значителна степен специфич-
ността и диагностичната точност на целотелесното костно сканиране (23). 

Фигура 11. Болен, опериран по повод NSCLC на десния бял дроб. На целотелесната 
костна сцинтиграфия се визуализираха огнища на повишен минерален метаболизъм 

в областта на дясна раменна става, задната дъга на 7мо ребро в ляво и в крилото 
на криста илиака в ляво (А). SPECT-CT образите показват остеолитични , съдържащи 

мекотъканна компонента вторични лезии, деструктуриращи компактната и 
спонгиозна част на описаните костни и ставни структури (В).

    А.                            B.
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Фигура 12. Болен, опериран по повод NSCLC на левия бял дроб. На целотелесната 
костна сцинтиграфия се визуализираха огнища на повишен минерален метаболизъм 

в областта на Тн-4, стернума, задната дъга на 10то ребро в ляво и предната дъга 
на 7мо ребро в ляво (А). SPECT-CT образите показват остеолитични, вторични лезии, 

деструктуриращи описаните костни структури (В).

Заключение
 Въвеждането на мултимодалните SPECT-CT методи за диагностика, ста-

диране и проследяване на болните с белодробни и медиастинални тумори по-
виши в значителна степен диагностичната точност и информативност на нук-
леарномедицинските изследвания, което има клинично значение за определяне 
на индивидуалния терапевтичен подход при всеки от пациентите с тези заболя-
вания.

Библиография:
1. wang Hc, chen DR, Kao cH, lin cc, lee cc. Detecting breast cancer in mammographically dense 

breasts: comparing technetium-99m tetrofosmin mammoscintigraphy and ultrasonography. 
cancer invest. 2002;20:932–938.

2. Madeddu g., spanu A. Use of tomographic nuclear medicine procedures, sPecT and pinhole 
sPecT, with cationic lipophilic radiotracers for evaluation of axillary lymph node status in breast 
cancer patients. eur J nucl Med imaging 2004; 31 (suppl.1): s23-s34.

3. Fogelman i., Blake gM, cook gl. The isotope bone csan: we can do better. eur J nucl Med Mol 
imaging 2013;40:1139-1140.

4. Beyer T, Freudenberg ls, Townsend Dw, czernin J. The future of hybrid imaging —part 1: hybrid 
imaging technologies and sPecT/cT. insights imaging 2011;2:161–9.

5. nunez R, erwin wD, wendt iii Re, et al. Acquisition Parameters for Oncologic imaging with a new 
sPecT/Multislice cT scanner. Mol imaging Biol. 2010;12:110-38.

6. schillaci O, Danieli R, Manni c, simonetti g. is sPecT-cT with hybrid camera useful to improve 
scintigraphic imaging interpretation? nucl Med commun. 2004; 25:705-10.

    А.                               B.



40

2

С. Сергиева, и. Михайлова, а. Факирова, Б. Робев

студия
Studia

Studia Oncologica, год. V, бр. 2, 2015

7. sergieva s., Mihaylova i., Alexandrova e., Dimcheva M., Mansi l.sPecT-cT in Radiotherapy 
Planning, with Main Reference to Patient with Breast cancer. current Radiopharmaceuticals, 
2015, 8, 9-18.

8. Muller c., schibli R. Folic Acid conjugates for nuclear imaging of Folate Receptor–Positive 
cancer. J nucl Med 2011;52:1-4.

9. Fisher R.e., siegel B.l, edell s.l., Oyesiku n.M., Morgenstern D.e., Messmann R.A., Amato R.J. 
exploratory study of 99mTc-ec20 imaging for identifying Patients with Folate Receptor–Positive 
solid Tumors. J nucl Med 2008;49:899-906.

10. Reddy J.A., Xu le-cun, Parker n., vetzel M., leamon c.P. Preclinical evaluation of 99mTc-ec20 for 
imaging Folate Receptor–Positive Tumors. J nucl Med 2004;45:857-966.

11. Toffoli g., cernigoi c., Russo A., gallo A., Bagnoli M., Boiocchi M. Overexpression of Folate Binding 
Proyein in Ovarian cancers. int J cancer 1997;74:193-198.

12. walters cl1, Arend Rc, Armstrong DK, naumann Rw, Alvarez RD. Folate and Folate Receptor 
Alpha Antagonists Mechanism of Action in Ovarian cancer. gynecol Oncol. 2013;131(2):493-
498.

13. Kalli K.R., Oberg A.l., Keeney g.l., christianson T.J.H., low, P.s., Knutson K.l., Hartmann l.c. Folate 
Receptor alpha as a Tumor Target in epithelial Ovarian cancer. gynecol Oncol. 2008;108(3):619-
626.

14. van Dam g.M, Themelis g., crane l.M.A., Harlaar n.J, Pleijhuis R.g., Kelder w., sarantopoulos A., de 
Jong J.s., Arts H.J.g., Ate g J, van der Zee, Bart J., low P.s., ntziachristos v. intraoperative Tumor-
specific Fluorescence imaging in Ovarian cancer by Folate Receptor-α Targeting: First in-Human 
Results.

15. Mathias cJ, wang s, waters DJ, Turek JJ, low Ps, green MA. indium-111-DTPA-Folate as a Potential 
Folate-Receptor-Targeted Radiopharmaceutical. J nucl Med. 1998;39:1579–1585.

16. siegel BA, Dehdashti F, Mutch Dg, et al. evaluation of 111in-DTPA-Folate as a Receptor-Targeted 
Diagnostic Agent for Ovarian cancer: initial clinical Results. J nucl Med. 2003;44:700–707.

17. guo w, Hinkle gH, lee RJ. 99mTc-Hynic-Folate: a novel Receptor-Based Targeted 
Radiopharmaceutical for Tumor imaging. J nucl Med. 1999;40:1563–1569.

18. Kuo P. 99mTc-etarfolatide (ec20) sPecT imaging for the identification of Ovarian and non-small 
cell lung cancer Patients who Are Most likely to Benefit from Folate-Receptor–Targeted Agent 
vintafolide (ec145). snMMi 2013 Annual Meeting Abstract Book. J nucl Med suppl.2, vol.54.

19. symanowski J.T., A. H. Maurer, R. w. naumann, n. P. shah, D. Morgenstern, R. A. Messmann. Use 
of 99mTc-ec20 (a Folate-Targeted imaging Agent) to Predict Response to Therapy with ec145 
(Folate-Targeted Therapy) in Advanced Ovarian cancer. AscO Annual Meeting 2010. J clin 
Oncol 28:15s, 2010 (suppl; abstr 5034).

20. Fisseler-eckhoff A., Demes M. neuroendocrine Tumors of the lung. cancers 2012, 4, 777-798. 
21. Bombardieri e., Ambrosini v., Aktolun c., Baum R., Bishof-Delaloye A., Del vecchio s., et al. 111in-

pentetreotide scintigraphy: procedure guidelines for tumour imaging. eur J nucl Med Mol 
imaging (2010) 37:1441–1448. 

22. sergieva s., Alexandrova e., Robev B., Mihaylova i., Dimcheva M. Bone sPecT-cT in diagnosis and 
staging of osseous metastases. PJnM 2015;5:1-8.

23. sergieva s., Mihaylova i., Alexandrova e., Dimcheva M., Mansi l.sPecT-cT in Radiotherapy 
Planning, with Main Reference to Patient with Breast cancer. current Radiopharmaceuticals, 
2015, 8, 9-18.



3
студия
Studia

ЕТИОПАТОгЕНЕЗА И МОЛЕКУЛяРНА 
гЕНЕТИКА НА ЛАРИНгЕАЛЕН 

КАРЦИНОМ

Силва Гирагосян1, Иван Попов1, 
Гергана Станчева1, Радка Кънева1, 

Ваньо Митев1

1 Катедра „Медицинска Химия и Биохимия”, 
Медицински факултет, Медицински 

Университет – София



Силва Гирагосян, иван Попов, Гергана Станчева, Радка Кънева, Ваньо Митев

42

3студия
Studia

Studia Oncologica, год. V, бр. 2, 2015

Етиопатогенеза и молекулярна генетика на ларингеален карцином
Силва Гирагосян, Иван Попов, Гергана Станчева, Радка Кънева, Ваньо Митев

Катедра „Медицинска Химия и Биохимия”, Медицински факултет, Медицински 
Университет – София

Резюме
Ларингеалният карцином е вторoто по честота онкологично заболяванe от хете-

рогенната група плоскоклетъчни карциноми на главата и шията (ПККГШ). Основните 
рискови фактори, свързани с възникването и развитието на болестта, са тютюнопушене-
то и прекомерната консумация на алкохол. Основният подход при лечението на ларинге-
ален карцином включва химиотерапия, лъчетерапия и хирургична резекция. 

Съвременните молекулярно-биологични изследвания, както и въвеждането на 
новогенерациононите методи за секвениране, допринасят за установяването на редица 
генетични и транскриптомни промени, водещи до възникването и развитието на кар-
цином на ларинкса. Активирането на онкогени като CCND1 (11q13) и EGFR (7p12) и 
загубата на функция на тумор супресорни гени като TР53 (17p13) играят важна роля 
при развитието на рак на ларинкса. Инфектирането с Човешкия папиломен вирус (HPV) 
повлиява за отключването на различни онкогенни пътища. Загубата на ТР53 е водеща 
при HPV-негативните ПККГШ и се асоциирана с висока честота на загуба на функция 
на CDK2A или придобиване на функция на CCN1, докато при HPV-позитивните тумори 
възникват мутации в онкогена PI3KCA. Редица са гените, които са свръхекспресирани, 
като EGFR, VEGRF, TP53, CDKN2A, BCL2. Те могат да бъдат основа за създаване на нови 
терапевтични подходи. 

Установяването на молекулни маркери, специфично характеризиращи ларинге-
алния карцином, могат да бъдат полезни за ранното диагностициране на заболяването, 
прогнозиране на неговото развитие и агресивност, или определяне на подгрупи, подхо-
дящи за прилагане на прицелна терапия. 

Ключови думи: Ларингеален карцином; Плоскоклетъчен карцином на глава и 
шия; Молекулярно-генетични промени; Молекулни маркери

ethiopathogenesis and molecular genetics of laryngeal cancer
Silva Giragosyan, Ivan Popov, Gergana Stancheva, Radka Kaneva,Vanio Mitev

Molecular Medicine Center, Department of Medical Chemistry and Biochemistry, 
Medical Faculty, Medical University-Sofia

abstract
Laryngeal cancer is the second most common cancer from the heterogeneous group of 

cancers of the head and neck. The main risk factors associated with the emergence and devel-
opment of disease are smoking and excessive alcohol consumption. The basic approach in the 
treatment of laryngeal cancer include chemotherapy, radiotherapy and surgical resection.

Modern molecular biological approaches and the introduction of Next Generation se-
quencing methods contribute to the establishment of a number of genetic and transcriptomic 
changes leading to the emergence and development of cancer of the larynx. Activation of onco-
genes such as CCND1 (11q13) and EGFR (7p12) and the loss of function of tumor suppressor 
genes such as TP53 (17p13) play an important role in the development of cancer of the larynx. 
Infection with human papillomavirus responds to unlock various oncogenic pathways. Loss 
of TP53 is a leader in HPV-negative HNSCC and is associated with a high incidence of loss of 
function of CDK2A or acquisition function CCN1, while in HPV-positive tumors arise muta-
tions in the oncogene PI3KCA. A number of genes that are overexpressed as EGFR, VEGRF, 
TP53, CDKN2A, BCL2, could be basis for the development of novel therapeutic approaches.

The determination of molecular markers, characterizing the specific laryngeal carcino-
ma, may be useful for early diagnosis of disease, prognosis of its evolution and aggressiveness, 
or identifying subgroups suitable for implementation of targeted therapy.

Key words: Laryngeal cancer; Head and neck squamous cell cancer; Molecular genetic 
changes; Molecular markers
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Всяка година в световен 
мащаб се наблюдават 
приблизително 550 
000 случая на ПККГШ, 
от които 160 000 
са причинени от 
раковите образувания 
на ларинкса, и 300 000 
са смъртните случаи

“

Въведение
Онкологичните заболявания на глава и шия са хетерогенна група злока-

чествени заболявания, които се локализират в дихателните пътища и горния 
храносмилателен тракт, включително устната кухина, фаринкса, ларинкса, сли-
виците, тироидната и паратироидните жлези, параназалните синуси и лигавица-
та, покриваща органите на главата и шията. Често терминът „рак на глава и шия” 
се използва за описание на плоскоклетъчен карцином, произлизащ от дихател-
но-храносмилателния тракт. Около 90-95% от онкологичните заболявания глава 
и шия спадат към плоскоклетъчните неоплазии. 

Симптомите при ларингеален карцином варират според локализация-
та, размера и степента на инвазия на тумора. Въпреки че е сравнително рядко 
заболяване, ранната му детекция е от изключително важно значение за добрия 
изход. Дрезгавост на гласа е основният симптом при туморите на глотиса. Той 
възниква дори при малък размер на тумора, като се повлиява сравнително добре 
при провеждане на подходящо лечение. Супрaглотисни и авансирали глотисни 
тумори могат да доведат до разнообразни симптоми като сухо гърло, усещане за 
чуждо тяло, дисфагия и дисфония, които са също характерни и за субглотисните 
случаи [1]. Към характерните симптоми спадат още затруднено дишане, възпа-
ление на гърлото, болка в ушите, частично или пълно разтройство на функциите 
на гласовия апарат.

Заболеваемост
В световен мащаб плоскоклетъчните карциноми на глава и шия (ПККГШ) 

са шестите по честота малигнени заболявания с летален изход, като в тази група 
ларингеалният плоскоклетъчен карцином (ЛПКК) е вторият най-често срещан 
[2] след рака на устната кухина [3]. Всяка година в световен мащаб се наблюда-
ват приблизително 550 000 случая на ПККГШ, от които 160 000 са причинени от 
раковите образувания на ларинкса, и 300 000 са смъртните случаи [4]. На фигура 
1 е представена заболеваемостта при ларингеален карцином и за двата пола за 
2012 в Европа. Според статистическите данни на EUCAN за 2012 година, базира-
ни на честотата на онкологичните заболявания, честотата на ларингеалния рак 
за Европа е 8,8 на 100 000 при мъжете и 0,8 на 100 000 при жените. За 2012 година 
в Европа са регистрирани 39 000 новодиагностицирани случая. Докладвано е, че 
12 740 нови пациенти (10 160 мъже и 2 580 жени) са диагностицирани с ларин-
геален карцином в Съединените щати през 2011 година, което е около 0,7% от 
всички злокачествени заболявания, диагностицирани в САЩ. Статистическите 
данни показват, че по отношение на смъртността от ларингеалния карцином в 
САЩ, резултатите са близки с тези на диагностициране на заболяването – 0,6% 
[5]. Региони с висока честота на ларингеален карцином включват и по-голямата 
част от Южна Азия, както и части от Централна и Южна Европа. Според „Годиш-
ник на заболеваемостта от злокачествени новообразувания в България за 2012 
г.”, честотата на ларингеалния карцином в България е 7,6 на 100 000 индивида [6]. 
Над 60% от тях са открити в тежките, късни стадии от развитието на болестта. 

Проследяването на броя нови случаи, смъртност и преживяемост в тече-
ние на времето (тенденции) помага на учените да установят дали е постигнат 
напредък и където е необходимо, да се приложат допълнителни изследвания, 
които имат отношение към разработването на по-добри методи за лечение. Из-
ползване на статистически модели за анализ оценяват, че 2,4% от диагностици-
раните ракови заболявания се отнасят към ларингеалния карцином всяка годи-
на през последните 10 години. Смъртността не се е променила значително през 
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2002-2012 [7]. Тенденции за 5-годишната преживяемост са показани на следва-
щата фигурата.

Фигура 2. Брой на новодиагностицираните случаи, смъртност и процент на 
5-годишна преживяемост за периода от 1975 до 2012. 

Фигура 1. Заболеваемост от рак на ларинкса в Европа и за двата пола, ECO 2012.
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Широко възприето е, 
че преминаването от 
нормална епителна 
тъкан в инвазивен 
плоскоклетъчен 
карцином (SCC) e 
сложен многостъпален 
процес, който е 
свързан с възникването 
и натрупването 
на генетични 
промени, водещи до 
трансформирани, 
малигнени епителни 
клетки

“
Потенциално злокачествените лезии (преканцерози), включително и тези 

на ларинкса, представляват хистологично дефинирани изменения в плоскокле-
тъчния епител. Те обхващат широк спектър от хистоморфологични промени, 
включващи целия спектър от доброкачествени лезии до потенциално малигне-
ни и интраепителни неоплазии. Широко възприето е, че преминаването от нор-
мална епителна тъкан в инвазивен плоскоклетъчен карцином (SCC) e сложен 
многостъпален процес, който е свързан с възникването и натрупването на ге-
нетични промени, водещи до трансформирани, малигнени епителни клетки [8]. 
Между шест и десет независими генетични събития са необходими за прогреси-
ята до SCC [9]. 

Световната Здравна Организация (СЗО) класифицира промените в ла-
рингеалния епител в следните степени: А. Хиперплазия (включваща аканцитоза 
или базално клетъчна хиперплазия) – архитектурата на епитела е запазена, няма 
клетъчен атипизъм. В1. Лека дисплазия – нарушенията са налични в долната 1/3 
на епитела, налична е клетъчна атипия. В2. Умерена дисплазия – нарушенията 
в клетките и тяхната архитектоника засягат 2/3 от епитела, повишен клетъчен 
атипизъм. В3. Тежка дисплазия: клетъчната архитектоника е нарушена в повече 
от 2/3 от цялата дебелина на епитела с асоцииран клетъчен атипизъм. C. Кар-
цинома in situ: Цялата дебелина на епитела показва нарушения в подредбата на 
клетките, много добре изразен клетъчен атипизъм. Инвазивният карцином на 
ларинкса има няколко хистологични варианта по класификацията на СЗО: 1) 
Микроинвазивен плоскоклетъчен карцином 2) Конвенционален плоскоклетъ-
чен карцином 3) Вретеновидноклетъчен карцином 4) Верукозен карцином 5) 
Папиларен плоскоклетъчен карцином 6) Базалоиден плоскоклетъчен карцином 
7) Аденоиден плоскоклетъчен карцином 8) Аденосквамозен карцином 9) Лим-
фоепителиален карцином [10].

Рискови фактори

Основни рискови фактори
Основните рискови фактори за възникване на голяма част от неоплазмите, 

засягащи главата и шията, са употребата на тютюн и алкохол. Таблица 1 репре-
зентира рисковите фактори, които имат отношение към раковите заболявания, 
обхващати главата и шията.

Тютюнопушенето е най-значимият рисков фактор за раково заболяване 
на ларинкса, като рискът е по-висок при тежки пушачи, дългогодишни пушачи 
и тези, които употребяват лули, черен тютюн и високо катранени цигарети [11]. 
Също така се смята, че пушенето на биди, малки цигарети, характерни и често 
срещани в части от Азия, се свързва с по-висок риск за развитие на рак, засягащ 
хипофаринкса и ларинкса, отколкото пушенето на западен тип цигари [12]. Из-
вестно е, че между 25% и 30% от всички ракови заболявания в развитите страни 
са вследствие от употребата на тютюн. 

Консумацията на големи количества алкохолен концентрат също повиша-
ва риска от карцином на ларинкса. В сравнение с въздържателите или слабо кон-
сумиращите алкохол, рискът при тежките алкохолици е около десет пъти по-го-
лям. По принцип този риск се свързва с употребата на алкохол, но се приема, че 
причината е продължителното въздействие на ацеталдехида, който е междинен 
метаболит на етанола, и е познат канцероген при животните [13].

Докато ефектът от злоупотребата с тютюн или консумацията на алкохол е 
променлив, то комбинацията между двата рискови фактора е най-честата при-
чина за заболеваемост от рак на глава и шия в световен план. Около 90% от ПКК 

Основните рискови 
фактори за възникване 
на голяма част от 
неоплазмите, засягащи 
главата и шията, са 
употребата на тютюн 
и алкохол

“
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Скорошни данни 
докладват, че 25% 
от всички ракови 
заболявания на глава и 
шия са вследствие от 
инфектиране с ЧПВ

“

в устната кухина, фаринкса и ларинкса възникват при тежки пушачи, и повечето 
от пациентите са от умерени до тежки алкохолици. Мащабни проучвания пред-
полагат намаляне на риска от ракови заболявания на главата и шията от 16% до 
85% след спиране на тютюнопушенето [14]–[16]. При тежките алкохолици – не-
пушачи рискът от ларингеален рак е 2,5 пъти по–висок от нормата, и над 9 пъти 
по-висок при тежките пушачи, които са въздържатели от алкохол. Относител-
ният риск от развитие на неоплазми нараства 10 до 100 пъти при хората, които 
консумират комбинирано алкохол и тютюн, в сравнение с индивидите, които 
никога не са пушили или консумирали алкохол [17]. 

Все по-често се приема, че един от основните етиологични фактори за въз-
никване на заболяването, е човешкият папиломен вирус (ЧПВ), който също се 
асоциира с инфекциозни заболявания на главата и шията и тяхната потенциална 
роля за онкогенеза. Смята се, че има етиологична роля при непушачи и неалко-
холици. Скорошни данни докладват, че 25% от всички ракови заболявания на 
глава и шия са вследствие от инфектиране с ЧПВ [18]. ЧПВ-свързаните ларин-
геални плоскоклетъчни карциноми (ЛПКК) обикновено възникват при по-мла-
ди пациенти и имат по-добра прогноза. Съществуващите изследвания оценяват 
много противоречиво процента на ларингеални ПКК, повлияни от наличието 
на ЧПВ16: от 3% до 85% [19]. Смята се, че при ларингеална канцерогенеза ЧПВ 
има по-слаба роля в сравнение с тютюнопушенето и консумацията на големи 
количества алкохолен концентрат [20]–[22]. Инфекциите с ЧПВ са характерни 
за орофарингеалните плоскоклетъчни карциноми (ОФПКК). ЧПВ позитивните 
ОФПКК имат добра прогноза, чувствителни са към радиотерапия и химиотера-
пия, в сравнение с ЧПВ негативни ОФПКК тумори [23].

Таблица 1. Основни и допълнителни рискови фактори за развитие на ПККГШ [24].

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА 
РАКА

ОСНОВНИ КАНЦЕРОГЕННИ ФАК-
ТОРИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАНЦЕРОГЕН-
НИ ФАКТОРИ

УСТНА КУХИНА АЛКОХОЛЕН КОНЦЕНТРАТ
ТЮТЮН ЗА ДЪВЧЕНЕ
ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС 16
ТЮТЮНОПУШЕНЕ

ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС 18

СЛИВИЦИ ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС 16
ФАРИНКС ТЮТЮНОПУШЕНЕ

АЛКОХОЛ КОНЦЕНТРАТ
ТЮТЮН ЗА ДЪВЧЕНЕ
ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС 16

АЗБЕСТ
ПАСИВНО ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ГОРЕЩО МАТЕ (НАПИТКА  
С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ  
НА КОФЕИН)

НАЗОФАРИНКС ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ЕПЩАЙН-БАР ВИРУС
ФОРМАЛДЕХИД
ПРАХ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

НАЗАЛНА КУХИНА 
И ПАРАНАЗАЛНИ 

СИНУСИ

ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗОПРОПИЛОВ 
АЛКОХОЛ
ИЗЛАГАНЕ НА НИКЕЛОВИ КОМПО-
НЕНТИ

ФОРМАЛДЕХИД
ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕСТЕСТВЕНИ И ИЗКУСТВЕНИ 
КОЖИ
ПРАХ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕ

ЛАРИНКС ТЮТЮНОПУШЕНЕ
АЛКОХОЛЕН КОНЦЕНТРАТ
АЗБЕСТ
ИЗЛАГАНЕ НА КИСЕЛИННИ  
ИЗПАРЕНИЯ

ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМЕН ВИРУС 16
ПАСИВНО ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ГОРЕЩО МАТЕ (НАПИТКА  
С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ  
НА КОФЕИН)
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Повечето от 
пациентите с 
ларингеален карцином 
развиват и рак на белия 
дроб (77%), докато 
повечето от раково-
положителните 
роднини на пациент с 
рак на устната кухина 
или фарингеален 
карцином развиват 
карцином на друга 
част от дихателния 
и горната част на 
храносмилателния 
тракт (56%) 

“

Допълнителни рискови фактори
Допълнителни етиологични фактори за тези ракови заболявания са уста-

новени по-специфично за някои части на Азия. Такива са бетеловият орех и лис-
тата на арековата палма, срещани в Индия и Тайван [25]. Към групата на допъл-
нителните рискови фактори принадлежат още канцерогенни вещества, срещани 
на работното мястo, като азбест, никел, прах от дървообработването, бои, дизе-
лови изпарения [26] и вещества, използвани в производството, като изопропа-
нол, неорганични киселини, съдържащи сяра и иприт [27]. Ниската устна хи-
гиена и честата употреба на препарати за уста също са потенциални рискови 
фактори за орален карцином, както и други карциноми на глава и шия [28].

Епидемиологични проучвания предполагат, че хранителен режим с ниско 
съдържание на зеленчуци и плодове и прекомерна консумация на червено месо 
с високо съдържание на наситени мазнини и холестерол, може да бъде рисков 
фактор за развитието на болестта [29], [30]. Според някои учени хранителните 
навици може да са от значение при механизмите на канцерогенеза, включител-
но при ларингеален карцином. Консумацията на зеленчуци, цитрусови плодове, 
зехтин и портокалов сок, т. нар. „средиземноморска диета” се свързва с по–бла-
гоприятна прогноза при вече установено заболяване [4], [31]. Ключовите компо-
ненти в Средиземноморската диета (цитрусови плодове, домати, зехтин и риба) 
благоприятстват преживяемостта при заболели от карцином на глава и шия.

генетична предразположеност
Ролята на генетичната предразположеност и възможното взаимодействие 

на генетичните фактори с външни фактори не са напълно изучени. Някои типо-
ве злокачествени заболявания, като карцином на гърдата, колона, белия дроб и 
хранопровода показват фамилна зависимост. Въпреки вниманието към потен-
циалните рискови фактори за раковите заболявания на главата и шията, като 
вирусни инфекции и професионални фактори, се знае малко за факторите, воде-
щи до унаследяването на тези заболявания. Има случаи на рак на устната кухина 
и ларинкса, възникващи по сходен начин при двама или трима члена от едно 
семейство, които са регистрирани като фамилни. Идентифицирането на инди-
видите с потенциално висок риск от развитие на ПККГШ може да бъде от изклю-
чително значение при прилагане на превантивни мерки с цел да се намали риска 
от възникване на раково заболяване. Тези мерки включват пасивна превенция, 
като отказване на тютюнопушенето и приема на големи количества алкохол, и 
активна превенция, като хемипревантивно лечение, което може да намали ри-
ска от възникване на рак или да забави неговото развитие. Хемипревантивното 
лечение най-често се отнася до хранителни вещества, известни като хемипро-
филактични агенти, които спомагат за забавянето на злокачествените процеси. 

Данните за унаследяване на фамилен ЛПКК са непълни и противоречи-
ви. Според някои изследователи се наблюдава по-висока честота на сквамозен 
карцином на глава и шия при братя и сестри, отколкото при родители на па-
циентите. При роднини от първа степен не се наблюдава увеличение на ЛПКК 
или други ракови заболявания. При заболели с рак на ларинкса по-рядко се сре-
ща положителна фамилна история на сквамозен карцином на горната част на 
храносмилателния тракт, отколкото при тези с карцином на устната кухина или 
фаринкса. Повечето от пациентите с ларингеален карцином развиват и рак на 
белия дроб (77%), докато повечето от раково-положителните роднини на паци-
ент с рак на устната кухина или фарингеален карцином развиват карцином на 
друга част от дихателния и горната част на храносмилателния тракт (56%) [32]. 
В друго проучване е установено, че се наблюдава висока честота за фамилната 



Силва Гирагосян, иван Попов, Гергана Станчева, Радка Кънева, Ваньо Митев

48

3студия
Studia

Studia Oncologica, год. V, бр. 2, 2015

Глотисният рак в 
ранен стадий (Т1/
Т2) има отлична 
прогноза, с 5-годишна 
раково-специфична 
преживяемост между 
85-95% 

“

история на орален и фарингеален или ларингеален рак, когато са диагностици-
рани двама или повече роднини от първа степен [33]. В допълнение Garavello et 
al. (2012), публикуват резултати от проведено изследване, включващо заболели с 
ларингеален карцином. Резултатите сочат значително повишаване на честотата 
на рак на ларинкса при пациенти, които имат роднини, заболели от колоректа-
лен карцином и рак на бъбреците и рискът за развитие на ларингеален карцином 
преди 60 годишна възраст е по-висок. Част от резултатите обобщават комби-
нирания ефект от тютюнопушене, алкохол и фамилна история при ларингеален 
карцином. В сравнение с категорията, включваща пациенти с нисък риск от раз-
витие на ларингеален карцином, които са непушачи, консумират ниски количе-
ства алкохол (<200мл/седмица) и без фамилна история, рискът от развитие на 
ларингеален карцином е значително по-висок при пациенти, които са изложени 
на влиянието на един или повече етиологични фактора и имащи фамилна исто-
рия: OR 1,4 (95% CI, 0,3-6,2) и OR 18,2 (95% CI, 13,7-24,2) [34]. 

Лечение на ларингеален карцином
Настоящият стандарт на провеждане на лечение при ЛПКК цели да се по-

добри преживяемостта на пациента, да се контролира развитието на заболява-
нето и да се запазят гласовите възможности. Прилаганите методи на лечение 
включват резекция, химио- и лъчетерапия (в комбинация или самостоятелно).

Близко разположените до ПККГШ здрави органи (мозък, гръбначен мо-
зък, сънна артерия) водят до предизвикателства в дизайна на оптималните под-
ходи на лечение, като целта е да се постигне максимален ефект от прилаганото 
лечение при минимално засягане на здрави структури с цел да се запази качест-
вото на живот на пациента.

Ларинксът има важна роля при преглъщането, комуникацията и въздуш-
ната защита, в резултат на което лечението на рак на ларинкса се превръща в 
едно от най-големите предизвикателства в областта на онкологията, засягаща 
глава и шия. Поради уникалните функции на ларинкса, всяко лечение би могло 
да повлияе качеството на живот на пациента. Лечението на ларингеален рак е 
разделено на два стадия: ранна глотисна злокачественост – туморни стадии Т1 и 
Т2, и лечение на късна злокачественост – стадии Т3 и Т4. Целта на лечението при 
пациенти с ранен глотисен тумор е опазване на гласа. Седемдесет и пет процен-
та от глотисните тумори се откриват рано, вследствие на ефекта, който оказва 
раковото заболяване върху качеството на гласа на пациента. Ранните глотисни 
неоплазми са потенциално лечими с един вид терапия, най-често радиолечение 
или хирургия (ендоскопска лазерна хирургия). Глотисният рак в ранен стадий 
(Т1/Т2) има отлична прогноза, с 5-годишна раково-специфична преживяемост 
между 85-95% [35], [36]. Въпреки че преживяемостта е висока, основните причи-
ни за неуспех в лечението се оказват локорегионалните метастази. Те възникват 
в района на туморното образувание. Успехът на лечението зависи както от етапа 
на развитие на болестта на пациента, така и от опита на лекуващия лекар. 

Радиотерапията все още е по–често използваният метод на лечение при 
ранен ларингеален карцином (фиг. 3). Палиативното лечение отнема време, па-
циентите се подлагат на терапия в продължение на няколко седмици, като се на-
блюдават и свързаните с него странични ефекти. При наличие на локорегиона-
лен неуспех единственото лечение е хирургическа намеса. В последните години 
рак на глотиса в ранен етап от развитие за заболяването се лекува с ендоскопска 
лазерна СО2 хирургия. Предимството е в това, че лечението е еднократно, без 
наличие на свързаните с радиотерапията странични ефекти. Качеството на гласа 
след такава процедура е сравнимо с това след радиотерапия. Ако отново въз-

Успехът на лечението 
зависи както от 
етапа на развитие 
на болестта на 
пациента, така и от 
опита на лекуващия 
лекар

“
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никне туморна маса на това място, вариантите за лечение включват следваща 
едноскопска резекция, радикална операция или лъчетерапия [37]. Много факто-
ри повлияват върху избора на подходящо лечение, като място на възникване на 
първичен тумор, коморбидност на пациента, предходни заболявания в областта 
на главата и шията и др. За предпочитане е да се прилага палиативно лечение, с 
което може да се избегне тотална ларингектомия и да се постигне локален кон-
трол на заболяването без драстична резекция. 

Не на последно място по важност е прилагането на подходящи цитоста-
тици с цел по-доброто менажиране на напреднал рак на ларинкса с избягване 
на драстична, променяща качеството на живот хирургия. Стандартни цитоста-
тици, най-често използвани при лечение на ларингеален карцином и хипофа-
рингеален карцином включват Цисплатин, Карбоплатин, 5-флуороурацил (5-
FU), Доцетаксел, Паклитаксел, и др [38]. Най-често прилаганата химиотерапия 
включва комбинацията между Цисплатин и 5-FU [39], като при 67% от пациен-
тите се наблюдава запазване на гласовите функции след провеждане на лечение 
[40]. В рандомизирано клинично изпитване три групи пациенти с напреднал 
стадий карцином са подложени на лечение с прилагането на цисплатин + 5-флу-
ороурацил с последваща радиотерапия, радиотерапия, провеждана с цисплатин 
и самостоятелно прилагане на радиотерапия. Конкурентната радиотерапия с 
цисплатин +5-флуориурацил води до статистически по-голям брой пациенти 
със запазен ларинкс две години след провеждане на лечението (88% към 75% 
към 70%, съответно за конкурентно лечение, въвеждаща химиотерапия и само 
радиотерапия) [41]. 

Биомаркери
През последните десетилетия се повишава познанието и по-доброто раз-

биране на злокачествените заболявания от гледна точка на молекулярната би-
логия. Това дава възможност за установяване на подходящи маркери за ранно 
диагностициране и прогнозиране на възникването, и същевременно подбиране 
на подходящото лечение за малигнените заболявания. 

Фигура 3. Роля на радиационното лечение при мултидисциплинарния подход в 
лечението на първични и метастатични ПККГШ [23].
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Подходящият 
биомаркер трябва да 
бъде измерим и оценен 
като индикатор на 
нормални биологични 
процеси, процеси 
на патогенеза или 
фармакологичен 
отговор на 
терапевтична 
интервенция

“

Оценяването на 
биомаркерите трябва 
да бъде възможно 
чрез бърз и надежден 
метод, икономически 
изгоден с висока 
степен на аналитична 
чувствителност и 
специфичност.

“

Подходящият биомаркер трябва да бъде измерим и оценен като индика-
тор на нормални биологични процеси, процеси на патогенеза или фармаколо-
гичен отговор на терапевтична интервенция [42]. Биомаркерите могат да бъдат 
ДНК, иРНК, белтъци, метаболити или измерване на процеси, като апоптоза, 
ангиогенеза или пролиферация [43]. Биомаркерите се разделят на няколко гру-
пи – такива с диагностична (скринингова) функция, прогностични и такива с 
предиктивна функция. Диагностичните биомаркери се използват за откриване и 
идентифициране на определен тип тумор. След като веднъж е поставена диагно-
за, се използват прогностичните биомаркери. Те са необходими при определяне 
прогнозата на пациента и дават информация относно агресивността на заболя-
ването. Предиктивните биомаркери са подходящи за предсказване на отговора 
към бъдещото лечение. Такива маркери групират пациентите на потенциално 
отговарящи или неотговарящи на дадено лечение.

Биомаркерът може да бъде единична молекула, комбинация от няколко 
молекули или специфичен молекулен профил. Оценяването на биомаркерите 
трябва да бъде възможно чрез бърз и надежден метод, икономически изгоден с 
висока степен на аналитична чувствителност и специфичност. Също така трябва 
да са подходящи за вземането на правилно клинично решение за бъдещото лече-
ние на пациента [44]. При карциномите, засягащи областта на главата и шията, 
няма установен и наложен такъв биомаркер, но има редица проучвания, чиито 
резултати са свързани с потенциални биомаркери и тяхната необходимост за 
диагностицирането на този вид злокачествено заболяване. Валидирането на мо-
лекулните маркери е от полза при дизайна на индивидуален подход на лечение. 

 
Молекулярно генетични и геномни промени 

Молекулярно генетичните промени са описани при ПККГШ, но молеку-
лярните механизми, свързани с възникването и прогреса на ларингеаления кар-
цином са все още не добре разбрани. Геномните, транскриптомните и белтъчните 
промени при рак на ларинкса играят ключова роля в съвременните изследвания, 
които имат за цел да се установят маркери за класифицирането и прогнозата на 
малигненото заболяване, както и персонализиране на лечението при пациенти, 
диагностицирани с ларингеален карциом. На фигура 4 са представени стадиите, 
включващи преминаването от здрав епитал до карцином и свързаните с това 
геномни промени.

Един от значимите маркери за туморната прогресия е загубата на хете-
розиготност, която може да предизвика инактивация на важни за клетъчния 
цикъл туморсупресорни гени. Традиционни подходи за откриване загуба на хе-
терозиготност включват сравнение на туморна и съответната нормална тъкан. 
При изследване на проби от плоскоклетъчен карцином е установено, че най-ран-
ните промени включват гените в хромозомни локации 3р (RASSF1A), 9p21 (ци-
клин зависима киназа 2А; CDKN2А) и 17p13 (TP53) (Фигура 4) [45].

Загуба на хромозомен регион 9p21 се открива при 70-80% от диспластич-
ните лезии на епитела. На това място се локализират два функционално и струк-
турно различни регулатори на клетъчния цикъл, р16 (CDKN2А; INK4a) и p14 
(ARF). Инактивация на CDKN2А чрез промоторно хиперметилиране [46] или 
загуба на хетерозиготност на 9p21 са чести събития при прогресията на ПККГШ. 

Хромозомните промени, които възникват на различни етапи от процеси-
те на ракова дисплазия при тумори на глава и шия, включват амплификация 
на 11q13, инактивиране на гена, кодиращ PTEN (10q23.3) и загуба на хетерози-
готност при 13q21 и 8p [48]. Високи нива на амплификация на 11q13 (CCND1), 
свързвана с онкогенна активация, е докладвана при ларингеален карцином [49] 

Геномните, 
транскриптомните и 
белтъчните промени 
при рак на ларинкса 
играят ключова 
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за класифицирането 
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диагностицирани с 
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“

най-ранните промени 
включват гените в 
хромозомни локации 3р 
(RASSF1A), 9p21 (циклин 
зависима киназа 2А; 
CDKN2А) и 17p13 (TP53)

“



ЕТИОПАТОгЕНЕЗА И МОЛЕКУЛяРНА гЕНЕТИКА НА ЛАРИНгЕАЛЕН КАРцИНОМ

51

3 студия
Studia

Studia Oncologica, год. V, бр. 2, 2015

Профилът на промени 
в броя копия показва 
разлика между 
различните ракови 
заболявания, включени 
в групата на ПККГШ.

“

Генетичните 
събития, засягащи 
хромозомите при 
ЛПКК, са дупликации 
на 7р, 9q, 11q12-13, 14q 
и17q; за фарингеален 
плоскоклетъчен 
карцином (ФПКК) е 
характерна дупликация 
на 7p, 17q и загуби на 
9p и 13q; за орален 
плоскоклетъчен 
карцином (ОПКК) 
– дупликации на 
хромозомни рамена 
1p и 11q12-13. 5р 
и 18р дупликации 
се наблюдават 
изключително 
при ларингеален 
и фарингеален 
плоскоклетъчен 
карцином

“

и общо при една трета от ПККГШ [50]. Генетични промени в PTEN възникват в 
5% до 10% от ендотелните лезии, загуба на експресия на PTEN се наблюдава при 
30% от ПККГШ [51]. Независими изследователски групи установяват, че канди-
дат гени за региона 11q13 са CCND1, CTTN, PPFIA1 и FADD [52], [53]. Съвремен-
ните изследвания целят да се определят по-точно гените, които са активирани 
или инактивирани вследствие амплификация или делеция, с фокус само върху 
ларингеален карцином като самостоятелно раково заболяване от общата група 
заболявания на глава и шия. 

Загубата на 3р варира по големина и затова е трудно да се установи тумор 
супресорът, който е кодиран от този регион. Един от кандидатите, намиращи 
се в този регион, е генът FHIT, тумор супресор открит в неактивно състояние 
поради алелна загуба при много ракови заболявания, включително и плоскок-
летъчен карцином на глава и шия [54]. 17р13 локусът, кодиращ ТР53, чиято му-
тация е също вследствие на алелна загуба, е установен като генетична промяна 
при ЛПКК [55], [56]. Мутации в гена ТР53 възникват независимо от загуба на 
хетерозиготност в 17р13, но не винаги се наблюдават в ранните етапи от канце-
рогенезата [2].

Профилът на промени в броя копия показва разлика между различните 
ракови заболявания, включени в групата на ПККГШ. Huang et al. докладват, че 
различен брой генетични промени се откриват при ларингеален, орален и фа-
рингеален карциноми, като при ларингеалния и фарингеалния карцином те 
са повече на брой. Генетичните събития, засягащи хромозомите при ЛПКК, са 
дупликации на 7р, 9q, 11q12-13, 14q и17q; за фарингеален плоскоклетъчен кар-
цином (ФПКК) е характерна дупликация на 7p, 17q и загуби на 9p и 13q; за ора-
лен плоскоклетъчен карцином (ОПКК) – дупликации на хромозомни рамена 1p 
и 11q12-13. 5р и 18р дупликации се наблюдават изключително при ларингеален 
и фарингеален плоскоклетъчен карцином [57]. Резултатите са предпоставка за 
хипотезата, че различните ПККГШ имат различни пътища на канцерогенеза и 
биха могли да се групират според вида на хромозомните промени.

Фигура 4. Фенотипна прогресия вследствие от възникнали генетични промени 
при карциногенеза на глава и шия. Проби, оцветени с хематоксилин и еозин (х200) и 

паралелни генетични и епигенетични промени [47].
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При HPV-негативните 
и HPV-позитивните 
ПККГШ се наблюдават 
различни генетични 
промени

“
С развитието на технологиите за секвениране от ново поколение (Next-

Generation Sequencing, NGS) се откриха нови възможности за прецизиране на 
генетичния профил при различни ракови заболявания, включително и плоскок-
летъчните карциноми на глава и шия. Установено е, че при HPV-негативните 
и HPV-позитивните ПККГШ се наблюдават различни генетични промени. По-
доброто разбиране на мутационния статус при ларингеалния карцином посред-
ством секвениране от ново поколение има потенциала да развие прецизирана 
прицелна терапия. По-голямата част от ПККГШ имат загуба на функция в тумор 
супресорни гени, затруднявайки ефективността на лекарствената прицелна те-
рапия [58]. Първите NGS секвенирания на ПККГШ тумори описват мутацион-
ни събития в ключови регулатори на клетъчния цикъл, както и при молекули, 
участващи в митогенните сигнални пътища [59]. 

HPV-негативните тумори имат по-висока степен на трансверсии при CpG 
областите, което е характерно при злокачествени образувания, причинени от 
тютюнопушене [60], докато при HPV-позитивните тумори се наблюдава по-
голяма честота на транзициите при ТрС местата, базирайки се на данните от 
TCGA (The Cancer Genome Atlas) (www.cbioportal.org) [61]. Загубата на ТР53 е 
водеща при HPV-негативните ПККГШ и е асоциирана с висока честота на загуба 
на функция на CDK2A или придобиване на функция на CCN1 [62], докато при 
HPV-позитивните тумори възникват мутации в онкогена PI3KCA. Най-честите 
мутации в PI3K клетъчния път възникват в кодиращия регион на PI3KCA, при 
който се наблюдава промяна при 10-15% от всички случаи на ПККГШ [58]. Генът 
PI3KCA се намира на хромозомна позиция 3q26.3. Деветдесет процента от мута-
циите в PI3KCA се откриват в три горещи точки: две от мутациите са минсенс в 
9 екзон, които засягат аминокиселинни остатъци (АК) 542 [Глутамин (Е) в Лизин 
(К)] и 545 [Е в К] и една миссенс мутация в 20 екзон, която води до замяната 
на Хистидин (Н) с Аргинин (R) или Левцин (L) на позиция 1047 АК [63]. В до-
пълнение към тези три мутации, са докладвани четири нови PI3KCA мутации 
(R115L, G363A, C971R и R975S) [58]. Понастоящем се разработва PI3K инхиби-
тор BKM120 (Novartis), който да се прилага при ПККГШ. Докладвано е успешно 
повлияване при терапия с BKM120 и цетуксимаб на пациенти с метастазирал 
ПККГШ[64]. Разработването на стратегии, инхибиращи PI3K клетъчните пъти-
ща, биха имали по-успешно приложение при лечение на пациенти с ПККГШ. 

Генните фузии са важен клас мутационни събития, които имат онкоге-
нен потенциал. Досега най-добре изучената транслокация при раковите забо-
лявания е BCR-ABL гената фузия при миелоидната левкемия, която присъства 
при почти всички пациенти с това заболяване. В скорошно проучване Wu et al 
(2013) са установени нови FGFR фузии с незасегнат киназен домейн при рак на 
бял дроб, пикочен мехур, мозък, както и при тумори на глава и шия. Наличието 
на такава фузия води до олигомеризация на FGFR белтъка и свръхекспресията 
на FGFR фузията води до активиране на клетъчната пролиферация [65]. Това е 
предпоставка за разработване на терапия при тези пациенти, подобно на ALK 
фузията при рак на белия дроб. Екип от учени посредством РНК-секвениране 
установяват FGFR3-TACC3 фузия, която е открита при ЧПВ-позитивни тумори. 
Няколко тумора показват фузия на екзон 1 на EGFR или FGFR3 с различни гени, 
което предполага обмяна на промотори с партниращите гени. В допълнение ре-
зултатите от РНК-секвениране демонстрират алтернативен спайсинг на гени, 
недокладвани досега при ПККГШ, включващи каликреин (KLK2) и TP63, които 
имат важна роля при ПККГШ [66]. 

Промяната на клетъчната повърхност води до промяна на клетъчната ад-
хезия и е важна стъпка към прогресия на раковото заболяване. Раковите клетки 
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Две мутации са 
открити (C228T 
и C250T) в TERT 
промоторния регион 
при редица ракови 
заболявания

“

Белтъчната молекула 
р16 е с намалена 
еспресия при 45% 
от общия брой 
проби, като при 81% 
от пациентите 
е вследствие от 
промоторното 
хиперметилиране и при 
73% е след загуба на 
хетерозиготност

“

преминават през процеси на дедиференциация, което им позволява да метаста-
зират. Установени са мутации в гени, кодиращи белтъци, участващи в клетъчна-
та адхезия. При ПККГШ често се наблюдават мутации, засягащи протокадхерин 
FAT1 (4q35) [67]. Докладвано е, че хомозиготна делеция при ПККГШ се наблюда-
ва от 8 до 12% [60]. FAT1 е член от семейството на белтъците кадхерини и има пет 
EGF-подобни повтора. Това позволява да функционира не само като адхезионна 
молекула, но и като сигнална молекула. FAT1 има роля на тумор супресор, свърз-
ващ се към β-катерин и блокиращ ядрената локализация. Загубата на фунция на 
FAT1 позволява ядрената локализация на β-катенин и активира експресията на 
таргетните CCND1 и C-MYC онкогени [67]. 

Изследователи в областта на молекулярната генетика докладват, че генът 
за теломеразната обратна транскриптаза (Telomerase reverse transcriptase; TERT) 
има роля при неоплазмените процеси [68]. Две мутации са открити (C228T и 
C250T) в TERT промоторния регион при редица ракови заболявания, като мела-
нома (71%), рак на тироидната жлеза (22-51%), рак на пикочния мехур (84,6%) и 
глиобластома (83,8%)[69], [70]. Тези мутации водят до повишаване активността 
на TERT от два до четири пъти и такива мутации липсват при доброкачествени 
образувания и нормална тъкан [69]. Qu et al (2014) изследват тези две специфич-
ни мутации при 235 проби, получени от пациенти, диагностицирани с ларинге-
ален карцином. Те докладват, че мутациите присъстват при 27% (65 от 235) от 
всички заболели. TERT C250T мутацията се среща по-често (56 от 235), отколко-
то TERT C228T (8 от 235), и се свързва с повишените нива на тютюнопушене. В 
допълнение, те докладват, че мутации в TERT промоторния регион се свързват с 
ниската преживяемост на пациентите (р=0,03) [71]. 

Молекулни маркери 
Молекулните събития, включващи активация на онкогени и инактивация 

на тумор супресорни гени, са ключови фактори за генезиса и прогресията на 
плоскоклетъчен ларингеален карцином. Поради тази причина те могат да бъдат 
база за създаване на нови таргетни молекулни терапии. 

cdKn2a
Метилирането на ДНК се разглежда като ранно събитие, характерно за 

туморогенезата. Установено е, че хиперметилирането на раково свързаните 
гени се среща често при сквамозен ларингеален карцином, но липсва корела-
ция с преживяемостта [72], [73]. Един от ключовите елементи на ларингеалната 
канцерогенеза е инактивацията на гена CDKN2A, което води до понижаването 
на кодирания от него белтък. Продуктът на този ген е от изключително важно 
значение в регулацията на клетъчния цикъл. В изследването на Smigiel et al. се 
наблюдава отклонение от нормалното промоторно метилиране и загуба на хе-
терозиготност при 55% от случаите на ларингеален карцином в сравнение с ко-
респондираща нормална проба. Белтъчната молекула р16 е с намалена еспресия 
при 45% от общия брой проби, като при 81% от пациентите е вследствие от про-
моторното хиперметилиране и при 73% е след загуба на хетерозиготност [74]. 
В предходно изследване на нашия екип са изследвани и публикувани данните 
за 108 пациента, диагностицирани с ларингеален плоскоклетъчен карцином [75] 
Открити са мутации, засягащи CDKN2A, при 14,2% (16 от 108) от пробите. По-
голямата част от мутациите (10 от 14) са локализирани в екзон 2, като седем от 
тях са точкови мутации и три делеции. В екзон 1 се установяват 2 инсерции и две 
точкови мутации. От тях има седем нови мутации, засягащи екзон 1 и 2 от гена 
CDKN2A (c.34ins10bpa, c.58insAa, c.243C>Ta, c.260_7del8bpa, c.269T>Ca, c.342delCa, 
c.441delCa). Шест са с промяна в рамката на четене и една е нонсенс мутация, ко-

Qu et al (2014) 
изследват тези две 
специфични мутации 
при 235 проби, 
получени от пациенти, 
диагностицирани с 
ларингеален карцином. 
Те докладват, 
че мутациите 
присъстват при 27% 
(65 от 235) от всички 
заболели

“

Няколко тумора 
показват фузия на 
екзон 1 на EGFR или 
FGFR3 с различни гени, 
което предполага 
обмяна на промотори с 
партниращите гени

“
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EGFR е 
свръхекспресиран при 
повече от 90% от 
случаите на карцином 
на глава и шия, като 
свръхекспресията се 
наблюдава предимно на 
транскрипционно ниво 
[76]. Приблизително 
10-30% от ПККГШ имат 
промяна в генната 
амплификация, а EGFR 
точкови мутации се 
наблюдават само при 
1-7% от пациентите

“

ито водят до белтък (р16) с променена функция [75]. Загуба на хетерозиготност-
та и наличието на мутационни промени при CDKN2A се свързва с по-висока 
вероятност за неконтролирана клетъчна пролифералия и развитие на злокачест-
вено образувание на ларинкса.

eGfr
EGFR (ErbB1) е член на ErbB/HER2 групата на трансмембранните тирозин 

киназни рецептори. Те имат значителна роля в процесите на клетъчна пролифе-
рация, диференциация и миграция. EGFR е съставен от извънклетъчен лиганд-
свързващ домейн, трансмембранен сегмент и вътреклетъчен домейн с тирозин 
киназна активност. Активира се от редица лиганди, включително и EGF, тран-
сформиращ растежен фактор – α и амфирегулин. Свързването с лиганд води до 
конформационни промени в EGFR и хомо- или хетеро-димеризация с други чле-
нове от ErbB групата, водеща до автофосфорилиране и рецепторна активация. В 
резултат от активацията се задейства каскада от реакции, включващи Ras/ Raf/ 
MAPK (митоген-активирана протеин киназа), фосфоинозитид 3-киназа (PI3K)/
AKT и JAK/ STAT3 клетъчни пътища (фигура 5) [76].

EGFR е свръхекспресиран при повече от 90% от случаите на карцином на 
глава и шия, като свръхекспресията се наблюдава предимно на транскрипцион-
но ниво [76]. Приблизително 10-30% от ПККГШ имат промяна в генната ампли-
фикация, а EGFR точкови мутации се наблюдават само при 1-7% от пациентите 
[77], [78]. Промени в броя копия не могат да се използват като предиктивен био-
маркер за оценка на ефикасността на EGFR-таргетна терапия при рак на ларинк-
са [79], за разлика от недребноклетъчния белодробен карцином.

Насочени терапии към тирозин киназните рецептори, включени в клетъч-
ните сигнални пътища, се използват за лечение на редица тумори от епителен 
произход, като рак на белите дробове, рак на дебелото черво, включително и при 
рак на ларинкса.

Таргетна терапия за EGFR се осъществява с инхибирането на извънкле-
тъчните лиганди чрез използването на моноклонални антитела (mAb) като це-
туксимаб, или чрез инхибирането на тирозин киназния домейн с малки тирозин 
киназни инхибитори като гефитиниб, ерлотиниб и лапатиниб. Цетуксимаб е хи-
мерно човешко-мише IgG1 mAb, действащо директно срещу EGFR, в резултат 
на което се инхибира клетъчната пролиферация, ангиогенезата и метастазите, 
предизвиква се апоптоза и има положително въздействие върху радио- и хи-
миолечението. Досега цетуксимаб е единственият медикамент, одобрен от Аме-
риканската асоциация за храни и лекарства (FDA) и Европейската Медицинска 
Агенция за таргетна терапия при карциноми на глава и шия и се използва неза-
висимо от статуса на EGFR. Използва се в комбинация с радиотерапия при ло-
кално авансирали ПККГШ и в комбинация с платин-базирана химиотерапия и 
5-флуорацил като първа линия на лечение при метастази или при повторно въз-
никване на тумор. Кожната токсичност е чест страничен ефект при лечението с 
цетуксимаб и тази клинична характеристика се приема като маркер за отговор 
на цетуксимаб [80]. Панитумумаб е напълно човешко антитяло, инхибиращо 
EGFR и се използва при колоректален карцином. При ПККГШ във фаза III кли-
нични проучвания, прилагането на панитумумаб в комбинация с химиотерапия 
не показва подобрение в нивата на преживяемост, въпреки че средната прежи-
вяемост при пациенти, негативни по отношение на р16 е по–дълга при лечение с 
панитумумаб в сравнение с контролната група [81].
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Фигура 5. Молекулни пътища и тергетни агенти при лечението на ПККГШ. 

Развити са редица стратегии за инхибиране на ключови молекулни пътища, като 
прилагането на моноклонални антитела (mAbs); единично селективни, двойно 

селективни или мулти селективни тирозин-киназни инхибитори [47].

EGFR е свръхекспресиран при ларингеален плоскоклетъчен карцином, в 
сравнение с нормална мукоза [82] и експресията му може да служи за иденти-
фициране на ЛПКК пациенти с повишен риск за рецидив [83]. Maurizi et al. док-
ладват, че нивата на EGFR са по – високи при нискодиференциран ларингеален 
тумор в сравнение с добре или средно диференцирани злокачествени неоплазми 
[82]. Свръхекспресията на рецептора за епителния растежен фактор може да 
служи като потенциален маркер с важна роля при прилагането на терапии, ба-
зирани на използването на моноклонални антитела, като инхибитори на съот-
ветния рецептор, чиято роля е, свързвайки се с рецептора, да блокират лиганд-
свързаната тирозин киназна активност.

VЕGfr
Друг главен участник в туморния растеж и потенциална молекула за тар-

гетно лечение е VЕGFR, имащ основна роля в процесите на ангиогенеза. Членове-
те от семейството на васкуларния еднотелен растежен фактор (VEGF) – VEGFА, 
VEGFВ, VEGFС, VEGFD и плацентния растежен фактор PGF – съставляват ос-
новни ангиогенни ефектори, продуцирани от туморни и стромални клетки. Те 
действат, като се свързват с рецептори като FLT1, KDR и FLT4, димеризират и се 
активират чрез трансфосфорилиране и промотират процесите на ангиогенеза. 
Формирането на нови кръвосносни съдове, което подпомага туморния растеж, 
се разглежда като маркер на туморната прогресия и е активно при ППКК [85]. 
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Серумните нива на 
VЕGFR са значително 
повишени при 
пациенти с авансирал 
рак на ларинкса и 
корелират с лош изход

“

Показано е, че тоталната VEGFА експресия е свързана с туморния размер, хис-
тологичния тип и нодален статус при пациенти с ларингеален карцином [86], 
[85].

Серумните нива на VЕGFR са значително повишени при пациенти с аван-
сирал рак на ларинкса и корелират с лош изход [87], [88]. При направен мета- 
анализ върху 1002 пациенти от 12 изследвания, повишена експресия на VЕGFR 
се свързва с наличието на лимфни метастази и почти двоен риск за летален из-
ход в следващите 2 години [89].

Разработват се различни подходи за таргетиране на VЕGF сигналната 
трансдукция. Множество инхибитори са валидирани с терапевтична цел през 
последните години [90]. Одобрени са анти – VЕGF таргетни терапии, включва-
щи бевацизумаб, сорафениб и сунитиниб (фигура 5). Сорафениб и сунитиниб 
са мултикиназни инхибитори, одобрени за лечението на рак на бъбреците и 
черния дроб и гастроинтестинални невроендокринни тумори, като са показали 
способност да инхибират вътреклетъчната активност на VEGFR и по този начин 
да блокират клетъчната сигнализация.

ТР53
Тумор супресорният белтък р53, кодиран от гена ТР53, има основна роля 

в клетъчния цикъл, като участва в основни клетъчни процеси, като пролифера-
ция, апоптоза и задържане на клетъчния цикъл [91], [59].

Мутации на ТР53 тумор супресорния ген са едни от най-ранните и най-
често откривани генетични промени, възникващи при около 50-80% от случа-
ите на ПККГШ [59], [92] и могат да бъдат открити и в премалигнени лезии [93]. 
Мутационен скрининг на 12 типа рак установява мутации на р53 при 69,8% от 
туморите на главата и шията. Според този анализ мутациите в този ген са едни 
от най-често срещаните при туморите на глава и шия, след овариалния и бе-
лодробен плоскоклетъчен карцином [94]. Повишени нива на ТР53 мутации се 
свързват с тютюнопушене и консумацията на алкохол при ПККГШ [95], [96] или 
ЧПВ свързани канцерогенни механизми [97].

Трудно е мутация в гена ТР53 да послужи като биомаркер, поради слож-
ната структура на молекулата и големия брой мутации, открити при човешките 
ракови заболявания. Генът е съставен от 11 екзона, като белтъкът р53 формира 
функционален хомо-тетрамер. Основната функционална активност на моле-
кулата се осъществява от ДНК-свързващият регион, кодиран от екзони 5 и 6. 
Значителна част от мутациите водят до замяна на аминокиселина и се откриват 
именно в този домен. Променена белтъчна структура вследствие на мутация се 
среща по-често от пълната загуба на продукта [23] и често се свързва с понижен 
локорегионален контрол, възникване на метастази и агресивност на тумора [98].

Поради ролята на ТР53 като тумор супресорен ген все още не е докладвана 
терапевтична стратегия, базираща се на специфично таргетиране на туморите с 
мутации в р53. Някои автори изследват доставянето на функционално активен 
р53 чрез генна терапия с използването на аденовируси [99]. Липсват подходи с 
използването на мутантни ТР53 с цел повишаване на радиочувствителността.

coX2
Циклооксигеназа 2 (COX2), известна още като простагландин-еноперок-

сид синтаза 2 (PTGS2) е ензим, който повишава синтезата на простагландини и 
има роля при туморогенезата. Допринася за канцерогенезата посредством реди-
ца механизми с важно значение при прогресията на епителен рак [100]. COX2 
регулира ангиогенезата при ендотелни клетки и действа като диоксигеназа и 

Мутации на ТР53 
тумор супресорния 
ген са едни от най-
ранните и най-често 
откривани генетични 
промени, възникващи 
при около 50-80% от 
случаите на ПККГШ

“

Повишени нива на ТР53 
мутации се свързват 
с тютюнопушене 
и консумацията на 
алкохол при ПККГШ 
[95], [96] или ЧПВ 
свързани канцерогенни 
механизми

“
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При нетретирани 
биопсии от 
ларингеален 
карцином в ранен 
етап на развитие 
интензивността на 
COX2 имунобелязането 
е по-висока сред 
туморите, които 
са показали 
радиорезистентност. 
По този начин може 
да бъде предсказана 
неуспешната 
радиотерапия в 67% от 
случаите

“
пероксидаза. Неговата експресия се влияе от EGFR сигнализацията при нормал-
ни човешки кератиноцити, както и при плоскоклетъчни карциномни клетки. 
COX2 е свръхекспресиран при по-малко агресивни, нискостепенни ларингеално 
сквамозни карциноми, докато понижена експресия или дори загуба на експре-
сия се наблюдава при тумори, прогресиращи към злокачествен фенотип [101]. 
При нетретирани биопсии от ларингеален карцином в ранен етап на развитие 
интензивността на COX2 имунобелязането е по-висока сред туморите, които са 
показали радиорезистентност. По този начин може да бъде предсказана неус-
пешната радиотерапия в 67% от случаите [102]. В същата посока са и резулта-
тите от проведено изследване на Wildeman et al. върху 123 проби от пациенти, 
диагностицирани с рак на ларинкса Т1 и Т2N0, СОХ2 позитивни, при които е 
възникнал рецидив след радиотерапия. [103]. СОХ2 може да се приеме като мар-
кер за повторна поява на туморно образувание след радиотерапия, както и за 
нейната ефективност.

Изследване на пациенти, диагностицирани с глотисен карцином в ранен 
етап на развитие и подложени на радиотерапия показва, че повишената експре-
сия на COX2 се свързва с ниски шансове за оцеляване и повишен риск от разви-
тие на втори първичен тумор в ранния период на проследяване [104].

СА-9
Карбонатната анхидраза IX (СА-9) е трансмембранен цинк-зависим мета-

лоензим, катализиращ обратимата хидрация на въглероден диоксид. Участва в 
различни биологични процеси, вкючително калцификация, киселинно-основен 
баланс, костна резорбция, клетъчна пролиферация и трансформация. Резулта-
тите от проведена имунохистохимия върху формалин фиксирани парафинови 
блокчета, получени преди провеждане на лечение върху пациенти с глотисен ла-
рингеален карцином свързват повишената експресия на СА-9 със задържане на 
развитието на тумора след провеждане на радиотерапия [105]. Обратно на това 
предположение скорошно изследване показва, че свръхекспресията на СА-9 няма 
прогностична стойност при пациенти с глотисен ларингеален карцином в ранен 
етап от развитие, които са били подложени на радиотерапия [106]. В допълнение 
с това, ARCON (аccelerated radiotherapy with carbogen breathing and nicotinamide) 
терапията подобрява задържането на развитието на тумор и преживяемостта без 
развитие на метастази само при пациенти с ниска експресия на СА-9 [107].

Bcl2
Гените от BCL2 семейството са ключови регулатори на апоптозата. Те са 

разделени на антиапоптотични (BCL2) и проапоптотични членове (BAX), докато 
някои BCL2 гени играят двойна функция (BCLX, BCL2L12) посредством различ-
ните си изоформи. Имунохистохимично изследване на проби от ЛПКК показ-
ва, че BCL2 белтъчната експресия е асоциирана със супраглотисната локация на 
тумора и авансиралия етап на развитие на болестта [108]. Свръхекспресията на 
BCL2 се свързва и с радиорезистентност в клиничната практика, като може да 
има ролята на предиктор на туморна прогресия [109]. Комбинацията между по-
вишена експресия на BCLXL и намалена експресия на ВАХ предсказват недобро 
повлияване на ЛПКК при провеждане на палиативна радиотерапия, което може 
да се дължи на ихибиране на апоптозата [102]. Други изследователски екипи 
подкрепят твърдението, че BCL2 белтъчната експресия има предиктивна стой-
ност, като се наблюдава силна асоциация с повтарящ се ларингеален карцином 
след провеждане на радиотерапия [110]. Според някои автори експресията на 
информационата РНК за BCL2 е по-ниска при тумори в напреднал стадий на 
развитие, в сравнение с ранни злокачествени неоплазми на ларинкса [111].

Свръхекспресията 
на BCL2 се свързва и с 
радиорезистентност в 
клиничната практика, 
като може да има 
ролята на предиктор 
на туморна прогресия 
[109]. Комбинацията 
между повишена 
експресия на BCLXL и 
намалена експресия 
на ВАХ предсказват 
недобро повлияване на 
ЛПКК при провеждане 
на палиативна 
радиотерапия, което 
може да се дължи 
на ихибиране на 
апоптозата

“
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Понижени стойности 
за Е-кадхерин при 
супраглотисен 
ларингеален карцином 
се асоциират със 
слаба диференциация 
на туморните 
клетки, разширяване 
на туморната 
маса и наличие на 
лимфно-възлови 
метастази. Загубата 
на експресията на 
Е-кадхерин служи като 
независим предиктор 
за присъствие на 
възлови метастази 
при пациенти със 
супраглотисен 
ларингеален карцином

“

Е-кадхерин (cdH1)
E-кадхерин, или още кадхерин 1 (CDH1), е Ca2+ – зависим гликопротеин, 

отговорен за клетъчната адхезия, който осигурява свързването на клетките по-
между им и образуването на тъкани. CDH1 е най-изучаваният от членовете на 
семейството на кадхерините. Загубата на функция на Е-кадхерин или свръх- екс-
пресията му води до неправилна клетъчна адхезия и е предпоставка за раковата 
прогресия, инвазия и метастаза. Е-кадхерин представлява маркер на епително-
мезенхимната транзиция – процес, водещ до придобиване на безсмъртност на 
епителни клетки [112]. Понижени стойности за Е-кадхерин при супраглотисен 
ларингеален карцином се асоциират със слаба диференциация на туморните 
клетки, разширяване на туморната маса и наличие на лимфно-възлови метас-
тази. Загубата на експресията на Е-кадхерин служи като независим предиктор 
за присъствие на лимфно-възлови метастази при пациенти със супраглотисен 
ларингеален карцином [113]. Имунохистохимичното определяне на експресията 
на Е-кадхерин би могло да се прилага за идентификация на ЛПКК пациенти с 
клинично негативни лимфни възли, които са в риск от развитието на метастази 
и могат да бъдат подложени на профилактична лимфаденектомия в областта на 
шията [113], [114].

Заключение
Диагностицирането на рак на ларинкса в ранен етап от развитието на за-

боляването се свързва с по-добра прогноза в сравнение с локално авансирало 
заболяване и метастази. Поради тази причина е важно да се намерят подходя-
щи маркери за ранна детекция и прогнозиране на ларингеалните неоплазми. 
Прогностично значение имат локализацията на туморната маса, туморните па-
раметри, клиничният етап на развитие на раковото заболяване, хистологични-
ят тип. Зад тези традиционни прогностични фактори стоят редица изследвани 
при ЛПКК молекулни маркери, които биха били подходящи за диагностична и 
прогностична цел. Молекулните събития, включващи активация на онкогени и 
инактивация на тумор супресорни гени, са ключови фактори за генезиса и про-
гресията на сквамозен ларингеален карцином и биха могли да послужат като 
база за създаване на нови таргетно-молекулни терапии.
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Спартак Вълев

ПАЦИЕНТКА С ЛОКАЛНО-АВАНСИРАЛ, ИНОПЕРАБИЛЕН 
ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН РАК НА БЕЛИя ДРОБ

Спартак Вълев
Клиника по медицинска онкология, МБАЛ Надежда

Диагноза
На 04.01.2013 г. болната ЙПД постъпва в СБАЛББ "Св. София" с оплак-

вания от кашлица с експекторация, задух при усилие, болки в дясната гръдна 
половина. От седмица и половина е с данни за персистираща, неповлияваща се 
от антибиотично лечение респираторна инфекция. 

Към този момент болната е на 74 годишна възраст в запазено общо със-
тояние. ECOG-1. Пациентката е непушачка; никой от семейната среда не пуши. 
Живее със семейството на дъщеря си, където взема дейно участие в домакинска-
та работа. 

По време на хоспитализацията е извършена рентгенография на белите 
дробове, на която се открива хомогенно засенчване на дясно горно белодробно 
поле. Пациентката е планувана за фибробронхоскопия. Бронхоскопията устано-
вява изгладена стена на десния горнодялов бронх с туморна формация в Б1; взе-
та е щипкова биопсия. Хистологичният резултат е плоскоклкетъчен карцином. 

На 08.01.2013 г. във ВМА е извършена КАТ на гръдния кош (Фиг. 1). Наход-
ка: Десен бял дроб – апикално се визуализира парамедиастинално разположена, 
мекотъканно-еквивалентна туморна формация, каудално достигаща до десен 
главен бронх, като го облитерира без да го стенозира. Ампутация на горнодя-
ловия бронх вдясно. Ляв бял дроб: без данни за огнищни или инфилтративни 
лезии. Медиастинум: уголемени паратрахеални лимфни възли с диаметър до 2 
см. Висок стоеж на десния диафрагмален купол. 

Фигура 1. КАТ на гръдния кош 08.01.2013 г. 
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Фигура 2. КАТ – 3D реконструкция. 

Изненадваща находка е туморна формация на щитовидната жлеза (Фиг. 
3) – ляв лоб – силно увеличен, с нехомогенна структура и наличие на множество 
разнокалибрени калциеви отлагания; наличие на дислокация на трахеята вдя-
сно.

 
 
 
 
 

Фигура 3. Формация в левия лоб на щитовидната жлеза.

В диференциално-диагностичен в съображение влизат: 
•	 Първичен карцином на щитовидната жлеза с белодробни метастази
•	 Първичен белодробен карцином с метастази в щитовидната жлеза
•	 Придружаващо доброкачествено заболяване на щитовидната жлеза

Фигура 1. КАТ на гръдния кош 08.01.2013 г. 
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Дилемата е решена от преразглеждане на резултатите от по-ранно КТ-из-
следване от м.06.2010 г., където се описва същата находка в щитовидната жлеза. 
Прецени се, че измененията в щитовидната жлеза са вследствие на еутироидна 
струма, а основното заболяване е първичен недребноклетъчен белодробен кар-
цином в стадий pT3N2M0. На 01.02.2013 г. е извършена костна сцинтиграфия. 
Освен данни за дегенеративни промени, не се откриват костни метастази. 

Проведено е лечение за наложената инфекция: антибиотична терапия – 
цефтриаксон, амоксиклав. В резултат на лечението, респираторната инфекция 
е овладяна, пациентката е трайно афебрилна. Контролната рентгенография на 
белите дробове и сърцето показва "намаляване на измененията вдясно". Болната 
е изписана с препоръки за консултация с гръден хирург и домашно лечение. 

Физикален статус: запазено общо състояние; EGOG–1; щитовидна жлеза 
– палпираща се формация в левия лоб с меко-еластична консистенция; ПЛВ не 
се палпират увеличени. Дихателна система: симетричен гръден кош, нормосте-
ничен, везикуларно дишане с удължен експириум, средни и едри сухи и влажни 
хрипове вдясно в инспириум и експириум; липсващо дишане вдясно, субскапу-
ларно. ССС: аритмична, нормофреквентна сърдечна дейност – абсолютна арит-
мия.

Придружаващи заболявания
Пациентката е със значителен брой придружаващи заболявания: 
•	 Остеопороза; през 2004 г. е преживяла фрактура на L3 
•	 Коксартроза
•	 Парамедианна дискова протрузия на L3-L4 
•	 Артериална хипертония ст. III; сравнително добре контролирана с 30 

годишна давност; на лечение с Кандесертан, Норваск, 
•	 ИБС. НАП. Едноклонова болест – добре контролирана, на лечение с 

Конкор, Предуктал
•	 Пристъпно предсърдно мъждене – на лечение със Синтром
•	 ХОББ – бронхитна форма
•	 Атеросклероза на мозъчните съдове – 2009 г. Оформена стенозираща 

(40%) плака в областта на лява каротидна бифуркация
•	 Рецидивиращи исхемични мозъчни инсулти: 1967, 1986, 1993

На фона на тежкото състояние на мозъчните съдове, сърдечната функция 
е в добре запазено състояние. ЕКГ не показва данни за исхемия или ритъмно-
проводни нарушения. Ехокардиография от 31.01.2013 г. – лекостепенна митрал-
на регургитация, запазена кинетична и помпена функция с ФИЛК = 57%. 

Лечение
Радикалното хирургично лечение не е показано поради авансиралия ста-

дий, T3N2M0 и съществуващите рискови фактори – напреднала възраст, при-
дружаващи заболявания. На пациентката бе разяснено, че златният стандарт на 
лечение в нейния случай е дефинитивна лъчетерапия с последваща химиотера-
пия, които също имат потенциална тежка поносимост. Особено по отношение 
на химиотерапията рискът далеч превишава потенциалната полза. Прецени се 
да се проведе генетичен тест за чувствителност към таргетна терапия въпреки 
данните за плоскоклетъчна хистология. 
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Извърши се генотипизиране на рецептора за епителен растежен фактор 1 
(EGFR-1) в материал от фибробронхоскопията. Установи се мутация в екзон 19. 

Рецепторът за епидермален растежен фактор (EGFR) принадлежи към 
фамилията на рецепторните тирозин кинази. Тя включва 4 рецептора: EGFR/
ERBB1, HER2/ERBB2/NEU, HER3/ERBB3 и HER4/ERBB4. Свързването на ли-
ганди, като епидермалния растежен фактор (EGF), индуцира конформационни 
промени в структурата на белтъка, водещи до формиране на хомо- и хетероди-
мери. Това от своя страна активира ензимната активност на киназния домейн. 
Активираният рецептор фосфорилира своите субстрати: PI3K-AKT-mTOR, 
RAS-RAF-MEK-ERK. Екзон 19 кодира именно част от тирозин киназния до-
мейн. Мутациите (най-често делеции) в екзон 19 водят до повишен ефект на 
тирозин-киназните инхибитори, насочени срещу EGFR-1. Честотата на мута-
ции в EGFR-1 при НДРБД е около 5%-10% в САЩ и страните от ЕС и около 
35% в Азия. Наблюдават се значително по-често в аденокарциноми в сравнение с 
плоскоклетъчни карциноми, въпреки че както показва настоящия случай, всич-
ки белодробни карциноми с недребноклетъчна хистология е удачно да се тестват.

Прецени се, че болната може да понесе и ще има най-много полза от стар-
тиране на първа линия лечение с gefitinib. Терапията започна на 05.02.2013 г. Бе 
планувана лъчетерапия за два месеца по-късно. Пациентката отказа провежда-
нето й поради опасения от тежки странични реакции. Освен това няма доста-
тъчно данни за едновременното провеждане на лъчетерапия с тирозин-киназен 
инхибитор на EGFR. Според механизма на действие на Gefitinib, би могла да се 
очаква радиосенсибилизация и увеличена токсичност на лъчетерапията. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 4. Резултат от генетичния тест.
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На 04.06.2013 г., 4 месеца след началото на лечението, бе проведена първата 
контрола. „Туморната формация в горния лоб на десния бял дроб е изчезнала 
почти напълно. Персистират единствено локалните задебелявания на париетал-
ните заболявания в дясно върхово. Горният лоб на десния бял дроб е възстано-
вил почти изцяло обема си. Не се виждат и уголемените паратрахеални лимфни 
възлите. Измененията в щитовидната жлеза персистират без промяна“ (Фиг. 5). 
Пациентката е с пълна радиологична ремисия 4 месеца след начало на лечението. 
Субективните оплаквания на пациентката са значително редуцирани. Кашлица-
та се явява много рядко; експекторация липсва и задухът е изчезнал. Наблюдава 
се новопоявил се несърбящ макуло-папулозен обрив ст. 1, по гърба на носа и 
гърдите, дължащ се на специфичния механизъм на действие на gefitinib.

Фигура 5. Контролна КАТ от 04.06.2013 г.

Фигура 6. Тиреоидната струма на КАТ от 04.06.2013 г. е без динамика.
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Фигура 7. Сравнение на реконструкциите между изходната и контролната КАТ.

До 15.10.2014 г. пациентката продължава да е в пълна ремисия с добра поно-
симост на лечението (Фиг. 8). Единствената нежелана лекарствена реакция остава 
да е макулопаспулозният обрив – ст 1. Липсва чернодробна, хематологична или 
сърдечна токсичност. Няма данни за влошаване на някое от придружаващите за-
болявания. Изненадваща находка е нов метахронен мултифокален карцином на 
дясната млечна жлеза с аксиларна лимфаденомегалия. Назначена е мамография.

Фигура 8. Контролна КАТ от м.10.2014 г.

Фигура 9. Контролна КАТ от 13.10.2014 г. 
На среза се виждат увеличени 

аксиларни лимфни възли десностранно.

Фигура 10. Десностранна 
мамография.
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Лечението с gefitinib бе временно преустановено. 
През м.10.2014 г. бе проведена дясна мастектомия. Хистологично са ус-

тановени две туморни огнища съответно с големина 2,5 и 1,4 см. – инвазивен 
дуктален карцином. Аксиларни лимфни възли: изследвани 18 бр, 15 позитивни. 
ИХХ – ER (5 + 3 = 8), PR (0), HER2 (2+). HER2 е потвърден чрез CISH – (+). Ста-
дий: pT2pN3M0. Извършена е костна сцинтиграфия – без данни за метастатични 
лезии в костите. 

Обсъдено бе адювантното лечение на карцинома на млечната жлеза. На-
личен е висок риск от прогресия на заболяването: pN3, HER (+). Пациентката е 
противопоказана за адювантна химиотерапия поради придружаващи заболява-
ния. Поради наличие на хормонална чувствителност се реши да проведе адю-
вантна хормонотерапия с ароматазен инхибитор – Anastrozole. Поради данни 
за CISH (+), се реши да стартира адювантно лечение с Herceptin. Проведе се сле-
доперативна радиотерапия за дясно надключие. Лечението с Gefitinib бе продъл-
жено успоредно с адювантната терапия за карцинома на гърдата.

На 24.02.2015 г. контролният КТ на торакс установява прогресия на 
белодробния карцином – новопоявили се надбъбречни метастази и тласък на 
първичния тумор (Фиг. 11)

Фигура 11. Контролен КТ от 24.02.2015 г. Установява се увеличаване на обема на 
първичния тумор.
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Поради по-високият риск от смърт вследствие на белодробния карцином 
се прецени, че адювантното лечение за карцинома на млечната жлеза е умес-
тно да се преустанови. Лечението с Anastrozole, Trastuzumab, както и това с Ge-
fitinib бе преустановено. Започна се цитостатично лечение с Carboplatin AUC 4. 
Проведоха се четири курса, след които контролният КТ показа нова прогресия 
на заболяването на 29.05.2015	 г. Започнато бе лечение с Docetaxel, с тежка 
поносимост въпреки редуцираните дози. Проведоха се 2 курса; на контролен КТ 
17.08.2015 г. се регистрира поредна прогресия (Фиг. 12).

 Фигура 12. Контролен КТ от 17.08.2015 г. 

Пациентката бе включена в програма за разширен достъп до Nivolumab. 
На 17.08.2015 г. се стартира лечение с Nivolumab – 3 mg/kg, Ден 1, 14 / 28 дни. 
Пациентката съобщи за първоначално подобряване на симптомите, свързани 
със задуха и лесната уморяемост, които впоследствие се влошиха. На 10.11.2015 
г. се извърши първата контролна КТ след началото на лечението. Регистрира се 
увеличаване на туморната формация (Фиг. 13). Прецени се, поради данните от 
клиничните изпитвания за псевдопрогресия през първите 4 месеца след старти-
ране на имунотерапия. Реши се лечението да бъде продължено. 

Фигура 13. Контролна КТ от 10.11.2015 г. 

През м.01.2016 г. общото състояние на пациентката рязко се влоши. Заду-
хът се задълбочи и вече се провокира от обичайни физически усилия. Появи се 
суха кашлица. Пациентката прекарва по-голямата част от деня на легло, оплаква 
се от силни болки в дясната гръдна половина. Лечението бе преустановено на 
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15.01.2016 г. и се назначи обезболяваща терапия. Налице бяха и клинични дан-
ни за медиастинален синдром – оток на шията и лицето, венозни колатерали в 
областта на горната трета на гръдния кош.  Проведе се КАТ /26.01.2016/с оглед 
консултация с лъчетерапевт и провеждане на палиативна лъчетерапия за меди-
астинума. С изненада установихме, че белодробната формация е със значително 
редуциран размер – около 30 % в сравнение с КАТ от 10.11.2016; лимфните въ-
зли в медиастинума са с максимален размер 10 мм. За да уточним причината за 
клиничната симптоматика, насочихме болната за консултация с ангиолог, който 
проведе ултразвуково изследване с доплер на големите съдове на шията. Уста-
нови се средностепенна стеноза на лявата артерия каротис. Тази находка обясни 
изцяло клиничната картина.

Лечението с Ниволумаб ще продължи поради добрия терапевтичен ефект, 
независимо от настъпилите усложнения, на фона на симптоматична терапия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 14. Контролна КАТ от 26.01.2016

Заключение
Към момента на представяне на случая, болната е с 36 месеца преживяемост 

след поставяне на първоначалната диагноза на авансирал, иноперабилен белодро-
бен карцином. Поради съпътстващите заболявания възможностите за химиоте-
рапия бяха изключително лимитирани. Факторите, допринесли за такава впечат-
ляваща преживяемост са свързани със съвременната парадигма за таргетна и пер-
сонализирана терапия. Мутацията в EGFR-рецептора, която бе идентифицирана 
при болната, е свързана с висока чувствителност на тумора към тирозин-киназни 
инхибитори. Лечението с Gefitinib осигури добра ефективност, комбинирана с ни-
ска токсичност. През време на терапията не се наблюдаваха усложнения на съпът-
стващите заболявания. Химиотерапията не допринесе с допълнителна ефектив-
ност към общия терапевтичен план, но значително влоши качеството на живот на 
болната. Проведената имунотерапия показа реална ефективност.

В заключение може да се каже, че развитието на таргетната терапия през по-
следното десетилетие в медицинската онкология даде шанс на част от пациентите 
за значително удължаване на живота на фона на сравнително ниска токсичност. 

Библиография
1. Douillard Jy, Ostoros g, First-line gefitinib in caucasian egFR mutation-positive nsclc patients: 

a phase-iv, open-label, single-arm study. Br J cancer. 2014 Jan 7;110(1):55-62. doi: 10.1038/
bjc.2013.721. epub 2013 nov 21.

2. Burotto M, Manasanch ee, wilkerson J, Fojo T. gefitinib and erlotinib in metastatic non-small cell 
lung cancer: a meta-analysis of toxicity and efficacy of randomized clinical trials. Oncologist. 
2015 Apr;20(4):400-10. doi: 10.1634/theoncologist.2014-0154. epub 2015 Mar 20.

3. Haspinger eR, Agustoni F. is there evidence for different effects among egFR-TKis? systematic 
review and meta-analysis of egFR tyrosine kinase inhibitors (TKis) versus chemotherapy as 



75

1Клинични  
случаи

clinical  
caSeS

ПАцИЕНТКА С  ЛОКАЛНО-АВАНСИРАЛ, ИНОПЕРАБИЛЕН ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН РАК НА БЕЛИя ДРОБ

Studia Oncologica, год. V, бр. 2, 2015

first-line treatment for patients harboring egFR mutations. crit Rev Oncol Hematol. 2015 
May;94(2):213-27. doi: 10.1016/j.critrevonc.2014.11.005. epub 2014 nov 22.

4. Jackman DM1, Miller vA. impact of epidermal growth factor receptor and KRAs mutations on 
clinical outcomes in previously untreated non-small cell lung cancer patients: results of an online 
tumor registry of clinical trials. clin cancer Res. 2009 Aug 15;15(16):5267-73. doi: 10.1158/1078-
0432.ccR-09-0888. epub 2009 Aug 11.

5. gridelli c1, ciardiello F. First-line erlotinib followed by second-line cisplatin-gemcitabine 
chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer: the TORcH randomized trial. J clin 
Oncol. 2012 Aug 20;30(24):3002-11. doi: 10.1200/JcO.2011.41.2056. epub 2012 Jul 9.

6. Borghaei H1, Paz-Ares l. nivolumab versus Docetaxel in Advanced nonsquamous non-small-
cell lung cancer. n engl J Med. 2015 Oct 22;373(17):1627-39. doi: 10.1056/neJMoa1507643. 
epub 2015 sep 27.

7. Brahmer J1, Reckamp Kl. nivolumab versus Docetaxel in Advanced squamous-cell non-small-
cell lung cancer. n engl J Med. 2015 Jul 9;373(2):123-35. doi: 10.1056/neJMoa1504627. epub 
2015 May 31.

8. chiou vl, Burotto M. Pseudoprogression and immune-Related Response in solid Tumors. J clin 
Oncol. 2015 nov 1;33(31):3541-3. doi: 10.1200/JcO.2015.61.6870. epub 2015 Aug 10.

9. Brahmer JR, Hammers H, lipson e. nivolumab: targeting PD-1 to bolster antitumor immunity. 
Future Oncol. 2015;11(9):1307-26. doi: 10.2217/fon.15.52. epub 2015 Mar 23.





S t u d i a   O n c O l O g i c a
ИЗИСКВАНИя КЪМ АВТОРИТЕ

Обща информация
STUDIA ONCOLOGICA (Обзори по онкология) е периодично научно списание, което об-
хваща всички области на онкологията. В него могат да се публикуват обзорни материали, 
лекции, изнесени от наши и гостуващи чуждестранни учени, лекционни курсове, обобща-
ващи познания в тясна онкологична специалност. Размерът на студията не може да надхвър-
ля 25 печатни страници, броят на цитираните автори трябва да бъде до 40. Списанието има 
авторитетна международна редакционна колегия.

Език
Списанието публикува материали на български език, придружени с резюме на английски 
език. Материали от чуждестранни автори се публикуват в превод на български език от спе-
циалисти, подбрани от екипа на списанието.

Изпращане на ръкописите
Ръкописите могат да се предават лично или да се изпращат на адрес:

Доц. д-р Константа Тимчева
Национален център по онкология
(СБАЛО-ЕАД)
ул „Пловдивско шосе“ 6, София 1756
тел.: (02) 8076/361
факс: (02) 870 64 16
е-mail: ctimcheva12@gmail.com

Изискват се две печатни копия (формат А4), написани на текстов редактор МS Word, при-
дружени с електронен запис. Препоръчва се използването на шрифт Times New Roman с 
размер на знака 12 точки и междуредово разстояние Single (normal). Мерните единици тряб-
ва да бъдат дадени по системата СИ. Пожелание на авторите за обособяване на съществени 
думи и изречения в текста могат да се използват удебеляване, курсив, подчертаване и други 
възможности за форматиране на текст, предоставяни от текстовия редактор, с изключение 
на оцветяване.

Рефериране
За да бъдат публикувани, материалите трябва да са придружени с кратка препоръка от хаби-
литирано лице, специалист в съответната област. Изборът на референт е грижа на авторите. 
Екипът на списанието може да подпомогне авторите в избора на подходящ референт само 
като препоръка. Членовете на редакционната колегия могат също да бъдат референти.

Организация на ръкописа
Авторите имат пълна свобода в избора на организация на същинската част на ръкописа в 
съответствие със спецификата на представяния от тях материал.
Изискванията на списанието се отнасят до следните най-общи правила:

Титулна страница 
•	 Заглавие с главни букви
•	 Имена на авторите с пълно изписване на името и фамилията с малки букви
•	 Адрес на авторите с малки букви: при автори с различни адреси се използват малки 

цифри след фамилното име, съответстващи на тези, използвани в адреса. Например:

 Автор А1, Автор Б2, Автор В3

 1Адрес на институт на автор А
 2Адрес на институт на автор Б
 3Адрес на институт на автор В

•	 Име и пълен адрес на автор за контакт с телефон и е-mail (при възможност)



Резюме на български език – до 1 страница

Резюме на английски език – до 1 страница
В резюмето се включва, заглавието на студията на английски език, изписват се имената 
на авторите и местоработата на английски език.
Ключови думи след резюметата – съответно на български и на английски език

Книгопис
Библиографията започва на отделна страница. Цитатите в текста се дават с номера по 
реда на появата им и се обграждат в квадратни скоби, например „...показва висока екс-
пресия на гена, кодиращ протеина [7, 13]“. Няма специални изисквания за оформяне на 
библиографската информация в книгописа, но стилът трябва да е един и същ за всич-
ки цитирания. Цитатът трябва да съдържа пълната информация на оригиналния език, 
включваща имената на автори, заглавие, име на списанието (книга, поредица), том книж-
ка, година, страници (от–до). Името на списанието се дава по стандарта за абревиатура 
на Chemical Abstracts.

Таблици
Таблиците се номерират с арабски цифри, например Таблица 1, Таблица 2 и т.н., и се при-
дружават от информативно заглавие с малки букви. В електронния запис таблиците се 
дават като самостоятелни файлове. В текста, в ляво бяло поле се означава желаното мяс-
то за поместване на таблицата.

Илюстративен материал
Диаграми, фигури, формули и други илюстративни материали се представят в оригинал 
на отделни листове (респективно файлове в електронния запис). В текста, в лявото бяло 
поле се означава желаното място за поместването им. Ако илюстративния материал е 
създаден по електронен път с използването на специализирана програма, то името на 
програмата се записва с молив на гърба на листа.

Коректури и отпечатъци
Авторът за контакт проверява коректурите за евентуални грешки и пропуски като ги 
сверява с оригинала. Не се предоставят отпечатъци.

СПИСАНИЕТО НЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ЧРЕЗ АБОНАМЕНТ 
И СЕ ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СПОНСОРИРАТ 
СПИСАНИЕТО МОГАТ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ ДОЦ. ТИМЧЕВА 
НА ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ АДРЕС


