
год. VI, брой 1

2014

STUDIA
ONCOLOGICA

ОБЗОРИ ПО ОНКОЛОГИЯ
REVIEWS IN ONCOLOGY



© Издателство Парадигма, 2013
ISSN 1313-7115

STUDIA ONCOLOGICA
год. VI, брой 2, 2013 г.



РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:

Проф. д-р Константа Тимчева, дм
Клиника по химиотерапия, СБАЛО – София

Проф. Илза Пъжева, дбн
Ръководител на секция “QSAR и молекулно моделиране”

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство БАН

Проф. д-р Драган Бобев, дмн
Управител на СБАЛДОХЗ – София

Проф. д-р Румен Балански, дмн
Лаборатория по химична мутагенеза и канцерогенеза – СБАЛО, София

Проф. д-р Страшимир Каранов, дм
Клиника по обща и коремна хирургия – СБАЛО, София 

Председател на Българска Национална Асоциация по Онкология

Проф. д-р Григор Горчев, дмн  
Ръководител на Телекомуникационен ендоскопски център  

при Медицински университет – Плевен

Доц. д-р Савелина Поповска, дм
Заместник ректор по Европейска интеграция и международно сътрудничество,

Медицински Университет – Плевен;
Ръководител Катедра патологична анатомия, Медицински факултет,  

МУ, Плевен

Prof. Stefan Nonchev
Université Joseph Fourier, Grenoble I, Institut Albert Bonniot, INSERM U823

France

Prof. Dr. Christian Manegold
Universitätsmedizin, Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

Chirurgische Klinik - Interdisziplinäre Thorakale Onkologie, Mannheim,  
Germany

Alexandru Eniu, MD, PhD                        
Cancer Institute “I. Chiricuta”, Department of Breast Tumors

Head of the Day Hospital Unit, Cluj-Napoca, Romania

Доц. д-р Галина Кирова, дм
Завеждащ Клиника по образна диагностика,

„Токуда” болница

Доц. д-р Кр. Киров, дм
Клиника по онкодерматология, СБАЛО

Доц. Радка Кънева, дб
Изпълнителен мениджър на Център по молекулна медицина,  

Катедра по Медицинска химия и биохимия, Медицински факултет,  
Медицински университет – София

Доц. Радостина Александрова, дб
Отдел Патология, Институт по Експериментална Морфология,

Патология и Антропология с Музей, БАН





СЪДЪРЖАНИЕ

Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален 
карцином – самостоятелно или едновременно с химиотерапия ........7

Иглика Михайлова,  
  

Индивидуализиране на химиотерапията при метастазирал рак на 
млечната жлеза ......................................................................................... 31

Спартак Вълев,  
Маргарита Таушанова,  
КонстантинаТимчева 

Приложение на цетуксимаб при плоскоклетъчни карциноми на 
глава и шия .................................................................................................67

Иглика Михайлова 

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Ерлотиниб - първа линия и поддържаща терапия при 
недребноклетъчен карцином на бял дроб. Клинични случаи  .........77

Велко Минчев,  
Снежина Недева,  
Христо Христов 

СТУДИЯ 1

СТУДИЯ 2

СТУДИЯ 3





ПРЕДОПЕРАТИВНО 
ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОКАЛНО 

АВАНСИРАЛ РЕКТАЛЕН 
КАРЦИНОМ – САМОСТОЯТЕЛНО 

ИЛИ ЕДНОВРЕМЕННО С 
ХИМИОТЕРАПИЯ

Иглика Михайлова

Клиника по Лъчелечение, СБАЛ по 
Онкология, София  

1
СТУДИЯ
STUDIA



Иглика Михайлова

8

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

СТУДИЯ
STUDIA 1

ПРЕДОПЕРАТИВНО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛ 
РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ – САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЕДНОВРЕМЕННО  

С ХИМИОТЕРАПИЯ 

Иглика Михайлова, Клиника по Лъчелечение, СБАЛ по Онкология, София 

Резюме
В структурата на раковата заболяемост у нас за 2010 г�, ректалният кар�и-2010 г�, ректалният кар�и-г�, ректалният кар�и-

ном заема �-то място и с�ставлява � 7,5� �ри м��ете и 5� �ри �ените� �тандар-�-то място и с�ставлява � 7,5� �ри м��ете и 5� �ри �ените� �тандар--то място и с�ставлява � 7,5� �ри м��ете и 5� �ри �ените� �тандар-5� �ри �ените� �тандар-� �ри �ените� �тандар-
тизираната заболяемост за изминалите 10 години (1999-2009 г�) се е �овишила 
с�с 17,��, което �рави �роблема за неговото ком�лексно лечение клинично и 
со�иално значим� 

Значителният �рогрес в лечението на рака на ректума �рез �оследните го-
дини е резултат от интегриране на няколко клинични дис�и�лини � хирургия, 
л�челечение, лекарствено лечение и в�ве�дане на нови �ре�изни �атоморфоло-
гични и диагностични методи� 

До края на 80-те години на XX век, лечението на кар�иномa на ректума 
в�в II� и III стади� е св�рзано с висок риск от локални ре�идиви и далечни ме-II� и III стади� е св�рзано с висок риск от локални ре�идиви и далечни ме- и III стади� е св�рзано с висок риск от локални ре�идиви и далечни ме-и III стади� е св�рзано с висок риск от локални ре�идиви и далечни ме-III стади� е св�рзано с висок риск от локални ре�идиви и далечни ме- стади� е св�рзано с висок риск от локални ре�идиви и далечни ме-стади� е св�рзано с висок риск от локални ре�идиви и далечни ме-
тастази след самостоятелно хирургично лечение, което �остига ��лен контрол 
на заболяването единствено в I стади�� Последват мулти�ентрични �роучвания, 
насочени к�м интегриране на лечебни методи: хирургично лечение и л�челе-
чение с различно фрак�иониране на дозата, едновременно л�че-химиолечение, 
�рило�ено след, а �о-к�сно �редо�еративно, нови схеми за неоадювантно и 
адювантно лекарствено лечение� 

В хирургичното лечение �рез 1982 г� е в�ведена тоталната мезоректална 
екс�изия, която до�ринася за �они�аване честотата на локалните ре�идиви �од 
10�� В Евро�а за�очват �роучвания с �рилагането на �редо�еративно едрофрак-� В Евро�а за�очват �роучвания с �рилагането на �редо�еративно едрофрак- В Евро�а за�очват �роучвания с �рилагането на �редо�еративно едрофрак-
�ионирано л�челечение, което води до �они�аване на честотата на локалните 
ре�идиви до 8� и �одобряване на общата �ре�ивяемост с 10��

В �АЩ в началото на 90-те години се налага като стандарт следо�ератив-
ното л�че-химиолечение �ри локално авансирал кар�ином на ректума, �оради 
�остигнато намаляване на локалните ре�идиви от 47� на 29� и �одобряване на 
общата �ре�ивяемост от 37� на �0�� Проучванията, сравняващи следо�ератив-
но с �редо�еративно л�че-химиолечение �оказват �остигане на още �о-ниска 
честота на локални ре�идиви от 13� на ��, �о-ниска токсичност и в�змо�ност 
за сфинктеро-с�храняващо о�еративно лечение в гру�ата с �редо�еративно л�-
че-химиолечение� 

Пет големи Евро�е�ски �роучвания доказват, че добаването на базирана 
на 5-флуороура�ил химиотера�ия к�м �редо�еративното л�челечение �одо-
брява локалния контрол и �овишава честотата на ��лните �атоморфологични 
ремисии с 12�, в сравнение с�с самостоятелно �редо�еративно дребнофрак�и-
онирано л�челечение� Замяната на болусното �рило�ение на 5-флуорура�ила с 
�род�л�ителна венозна инфузия �оказва �о-доб�р туморен отговор и �одобре-
на �ре�ивяемост� �a�����a����, �рило�ен �ер ос, имитира �род�л�ителната ве-�a�����a����, �рило�ен �ер ос, имитира �род�л�ителната ве-, �рило�ен �ер ос, имитира �род�л�ителната ве- �рило�ен �ер ос, имитира �род�л�ителната ве-�рило�ен �ер ос, имитира �род�л�ителната ве-
нозна инфузия и води до �о-висок �ро�ент ��лни �атоморфологични ремисии�

Наличието на все още нерешени �роблеми в лечението на ректалния кар-
�ином в световен мащаб от една страна, и ли�сата на натру�ан о�ит в Б�лгария 
за едновременно �редо�еративно л�че-химиолечение �ри локално авансиралия 
кар�ином на ректума, �редо�редели темата на нашето �рос�ективно �роучване 
с очаквано �редимство от �рилагане на два лечебни метода � химиотера�ия и 
л�челечение, в сравнение с�с самостоятелно л�челечение� 

Ключови думи: кар�ином на ректума, �редо�еративно л�че-химиолече-
ние



Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином – самостоятелно или едновременно с химиотерапия

9

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

1 СТУДИЯ
STUDIA

PREOPERATIVE RADIOTHERAPY IN LOCALY ADVANCED RECTAL 
CANCER, ALONE OR COMBINED WITH CHEMOTHERAPY

Iglika Mihaylova, Dept of Radiotherapy, Specialized Hospital for  
Active Treatment in Oncology, Sofia

Absract
Th� r���al �a���r o��u���s �h� s�x�h �la�� �� �h� s�ru��ur� of �h� �a���r ����d���� �� 

our �ou��ry for 2010, wh��h r��r�s���s � 7,5� �� m�� a�d 5� �� wom��� Th� s�a�dard�z�d 
����d���� of �h� r���al �a���r ov�r �h� �as� 10 y�ars (1999-2009) has ���r�as�d �y 17,� 
�, wh��h mak�s �h� �ro�l�m of ��s �om�l�x �r�a�m���, �l����ally a�d so��ally s�g��fi�a��� 
Th� s�g��fi�a�� �rogr�ss �� �h� �r�a�m��� of r���al �a���r �� las� y�ars �s a r�sul� of 
����gra���g s�v�ral �l����al d�s���l���s � surg�ry, rad�o�h�ra�y, drug �r�a�m��� 
a�d �h� ���rodu���o� of ��w �a�homor�holog��al a�d d�ag�os��� m��hods� 
�y �h� ��d of �h� 80s of �h� XX ����ury, �h� �r�a�m��� of r���al �a���r �� s�ag� 
II� a�d III was ��rform�d �y surg�ry alo�� a�d was asso��a��d w��h a h�gh r�sk of 
lo�al r��urr����s a�d d�s�a�� m��as�as�s� Th�s �r�a�m��� a�h��v�d full �o��rol o�ly 
�� I s�ag� of �h� d�s�as�� Th�s ��r�od was follow�d �y ma�y mul������r� s�ud��s 
a�m��g ����gra��o� of d�ff�r��� �r�a�m��� m��hods: surg�ry a�d rad�o�h�ra�y w��h 
d�ff�r��� dos� fra���o�a��o���g, �o��om��a�� rad�o-�h�mo�h�ra�y a��l��d �os�- 
a�d la��r �r�o��ra��v�ly, ��w r�gm���s for ��oadjuva�� a�d adjuva�� drug �h�ra�y� 
I� 1982 �h� m��hod of �o�al m�sor���al �x��s�o� was ���rodu��d �� �h� surg��al �r�a�m��� 
of �h� r���al �a���r, wh��h �o��r��u��d �o r�du��o� �h� ����d���� of lo�al r��urr����s 
�o 10�� I� 90s of �h� XX ����ury s�v�ral mul�������r s�ud��s w�r� ��rform�d �� Euro�� 
a��ly��g shor� �ours� �r�o��ra��v� rad�o�h�ra�y, wh��h r�sul��d �� r�du���o� of �h� 
����d���� of lo�al r��urr����s �o 8� a�d �m�rov�m��� of ov�rall surv�val w��h 10�� 
I� �h� �h� �arly 90s �� U�S� �h� �os�o��ra��v� rad�o�h�ra�y was �s�a�l�sh�d as a s�a�dar� 
�� �h� �r�a�m��� of lo�ally adva���d r���al �a���r, du� �o �h� r�du���o� of lo�al 
r��urr���� ra��s from 47 � �o 29 � a�d �m�rov�m��� of �h� ov�rall surv�val from 37� 
�o �0�� Th� s�ud��s �om�ar��g �os�o��ra��v� rad�o�h�mo�h�ra�y w��h �r�o��ra��v� 
rad�o�h�mo�h�ra�y d�mo�s�ra��d a� �v�� low�r ra�� of lo�al r��urr����s from 13� 
�o ��, l�ss �ox����y a�d �h� �oss���l��y of s�h�����r-s�ar��g surg�ry �� �h� grou� w��h 
�r�o��ra��v� rad�o-�h�o�h�ra�y� 

F�v� larg� Euro��a� s�ud��s �rov�d �ha� add��g �h�mo�h�ra�y �as�d o� 5-fluoro-
ura��l �o �r�o��ra��v� rad�o�h�ra�y, �m�rov�s �h� lo�al �o��rol a�d ���r�as�s �h� ����d���� 
of �om�l��� �a�homor�holog��al r�m�ss�o�s �y 12� as �om�ar�d �o �r�o��ra��v� lo�g 
�our�� rad�o�h�ra�y alo��� Th� r��la��m��� of �h� �olus adm���s�ra��o� of 5-fluoroura-
��l w��h a �o����uous ���rav��ous ��fus�o� d�mo�s�ra��d �����r �umor r�s�o�s� a�d �m-
�rov�d ov�ral surv�val� �a�����a���� adm���s��r�d oraly �m��a��s �o����uous ���rav��ous 
��fus�o�, r�sul���g �� a h�gh�r ��r����ag� of �om�l��� �a�homor�holog��al r�m�ss�o�s� 
Th� �r�s���� of s��ll u�r�solv�d �ssu�s �� �h� �r�a�m��� of r���al �a���r worldw�d� o� 
o�� ha�d a�d �h� la�k of �x��r����� �� �ulgar�a �� �o��om��a�� rad�o-�h�mo�h�ra�y 
�� lo�ally adva���d r���al �a���r a� �h� o�h�r ha�d, �r�d���rm���d �h� �o��� of my 
�ros�����v� s�udy w��h �x�����d ����fi�s from �h� a��l��a��o� of �h� �wo �r�a�m��� 
m��hods � �h�mo�h�ra�y a�d rad�o�h�ra�y v�rsus rad�o�h�ra�y alo���

Key words: r���al �a���r, �r�o��ra��v� rad�o-�h�mo�h�ra�y
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СТУДИЯ
STUDIA 1

В структурата на 
раковата заболяемост 
у нас тази локализация 
заема 6 – то място, 
като мъжете 
боледуват два пъти 
по-често. 

“

Епидемиология, биология и морфология на ректалния карцином
Колоректалният кар�ином се среща на�-често в икономически развитите 

страни � �АЩ, Канада, Австралия и страните от Евро�е�ския с�юз� В страни- � �АЩ, Канада, Австралия и страните от Евро�е�ския с�юз� В страни-� �АЩ, Канада, Австралия и страните от Евро�е�ския с�юз� В страни-
те от Евро�е�ския с�юз заема трето място �о честота, като 30� от туморите са 
локализирани в ректума� Броят на новозаболелите за 2008 г� е 47,5 на 100 000, а 
броя на �очиналите е 19,8 на 100 000 [1]� По данни на �ЗО е нали�е тенден�ия 
за не�рек�снато нарастване на честотата на колоректалния кар�ином в �елия 
свят [1]� 

По данни на На�ионалния Раков регист�р за 2009 г� заболяемостта от кар-
�ином на ректума в Б�лгария е 30,5 на 100 000, а броят на �очиналите болни е 
14,4 на 100 000 [2]� Преди 20 години �рез 1989 г� заболяемостта е била 13,� на 
100 000 население� Тези данни �оказват изразена тра�на тенден�ия за нараства-
не на честотата на колоректалния кар�ином� 

В структурата на раковата заболяемост у нас тази локализация заема 
6 – то място, като мъжете боледуват два пъти по-често. Честотата на заболя-
ването се �овишава с в�зрастта, като на�-често засегнатите в�зрастови гру�и 
са 50-70 годишните� Диагности�ираните в I стади� са 35�, II стади� � 35,2�, III 
стади� � 23�, I� стади� � 21,1�, или общо локално авансиралият ректален кар-I� стади� � 21,1�, или общо локално авансиралият ректален кар- стади� � 21,1�, или общо локално авансиралият ректален кар-стади� � 21,1�, или общо локално авансиралият ректален кар-
�ином (ЛАРК) с�ставлява 5,5� от всички злокачествени новоообразувания [2]�

По данни на Националния раков регистър, преживяемостта при рек-
талния карцином за изминалите 15 години се е повишила, като за периода 
1997-2002 г. 5-годишната преживяемост е била 25%, а за периода 2003-2007 
г. достига 31%. Това се свързва със спазването на онкологичната доктрина и 
стандартите за лечение [3]�

Биологичното развитие на ректалния кар�ином е резултат на генетични, 
екзогенни и ендогенни фактори, които водят до �ромени в расте�ната регула�ия 
на клетките в кри�тите на ректалната лигави�а� Наст��ва хи�ер�ролифера�ия 
и �оява на аденоматозни образувания � тубуларни, туболовилозни и вилозни 
�оли�и� По-к�сно наст��ва �ромяна в броя на митозите, губи се нормалната ди-
ферен�иа�ия и клетките навлизат в д�лбочина, нарушава�ки базалната мембра-
на� Нео�ластичните клетки �роникват �рез lam��a �ro�r�a, s�ra�um su�s�rosum, 
серозата или �ара�рокталните т�кани� Туморите достигнали до субмукозата 
вече могат да образуват лимфогенни метастази� Тяхната честота е �раво �ро-
�ор�ионална на сте�ента на туморна инвазия в ректалната стена [4]� 

Ректалният кар�ином се раз�ространява �о три основни механизма: 
1� � увеличаване на размерите си тумор�т обхваща директно с�седни т�-

кани, органи, с�дове, нерви�
2� При �роникване в лимфните ��тища на ректалната стена туморните 

клетки �о�адат в регионалните лимфни в�зли� Там те се зад�р�ат и 
за�очват да се размно�ават локално, като могат да се раз�ространяват 
и от един в друг лимфен колектор �о с�седство�

3� Хематогенно раз�ространение � туморните клетки чрез венозните 
��тища на ректума се транс�ортират до черния дроб, самостоятелно 
или св�рзани с тромбо�итите или другите кр�вни елементи� Основно 
туморните клетки �реминават �рез �орталното кр�вообращение, но 
могат да заобиколят венозното кр�вообращение и �рез долните хе-
мороидални, �ресакрални и �аравертебрални вени да �о�аднат в�в v� 
�ava ��f�r�or и �рез с�р�ето в белия дроб�

Туморите на средния ректум на�-често метастазират в лимфните в�зли �о 
хода на a� r���al�s su��r�or к�м мезентериалните и �арааортални лимфни вериги� 

По данни на Националния 
раков регистър, 
преживяемостта при 
ректалния карцином 
за изминалите 15 
години се е повишила, 
като за периода 1997-
2002 г. 5-годишната 
преживяемост е била 
25%, а за периода 
2003-2007 г. достига 
31%. Това се свързва 
със спазването на 
онкологичната 
доктрина и 
стандартите за лечение

“
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1 СТУДИЯ
STUDIA

Основен метод 
за лечение на 
рака на ректума 
е хирургичният, 
но приложено 
самостоятелно, 
оперативното 
лечение е показано 
и се смята за 
достатъчно само в 
ранните стадии. При 
повечето пациенти 
заболяването се 
диагностицира в 
локално авансирал 
II и III стадий [2] и 
възможностите на 
хирургията като 
самостоятелен 
метод са ограничени.

“

Лезиите �од �еритонеалното с�единение имат склонност да се раз�рос-
траняват латерално к�м в�трешните илиачни и обтураторни лимфни вериги 
[4]� В�ншните илиачни лимфни вериги на�-често се засягат �ри наличие на вен-4]� В�ншните илиачни лимфни вериги на�-често се засягат �ри наличие на вен-]� В�ншните илиачни лимфни вериги на�-често се засягат �ри наличие на вен-� В�ншните илиачни лимфни вериги на�-често се засягат �ри наличие на вен-
трално органно анга�иране� Лезиите, които анга�ират аналния канал и долна 
трета на влагалището имат склонност да се раз�ространяват к�м ингвиналните 
лимфни в�зли�

Локалните ре�идиви в�зникват в резултат на наличието на резидуални 
туморни клетки в меките т�кани на таза и в лимфните в�зли� При локално аван-
сирали тумори ре�идивите в меките т�кани могат да в�зникнат в резултат на 
туморното раз�ространение к�м тазовата стена, �икочен мехур и �ростата �ри 
м��ете, влагалището �ри �ените и �ресакралното �ространство и �ри двата 
�ола� Това е особено валидно за тумори, �енетриращи �рез мезоректалната фас-
�ия или с близки < 1мм или анга�ирани �иркумферентни грани�и� Не��лната и 
некачествено изв�ршена мезоректална екс�изия с�що е рисков фактор за �оява 
на локален ре�идив�

��оред ме�дународната хистоморфологична класифика�ия кар�иномите 
на ректума биват: [5]

I� � е�ителен �роизход � аденокар�иноми, �елатинозни аденокар�ино-
ми, аденоакантом и кар�иноиден тумор� 

II� Малигнени нее�ителни тумори � ле�омиосарком, ли�осарком�
III� Тумори от лимфоретикуларна т�кан � ретикулосарком, лимфосарком� 
Факторите, които о�ределят ти�а на расте� и сте�ента на агресивност на 

ректалните тумори са: 
1� �те�ен на диферен�иа�ия (G)� � на�-голяма агресивност са недифе-

рен�ираните кар�иноми� Болните с недиферен�ирани тумори G3 в 
около 35� �о-често развиват локални ре�идиви и/или далечни метас-
тази в сравнение с G1 и G2 тумори� 

2� Наличие или ли�са на интра�елуларно слузообразуване� Туморите с 
изразено слузообразуване са с �одчертан инвазивен и агресивен ха-
рактер и водят до 30� �о-висок риск за развитие на регионални и да-
лечни метастази�

3� �те�ен на инвазивност на туморните клетки в лимфните с�дове, вену-
ли, артерии (L�I)�

4� �те�ен на васкулариза�ия и неоваскулариза�ия на тумора�
5� Митотичен индекс � с увеличаване броя на клетките в митоза се уве-

личава агресивността на заболяването и честотата на лимфните ме-
тастази с около 25� �

�� �те�ен на лимфо�итарна инфилтра�ия в тумора и бро� Т-лимфо�ити 
в �ериферната кр�в� Високата кон�ентра�ия на лимфо�ити в тумора 
и Т-лимфо�итоза са белези на �о-доб�р имунологичен статус�

Освен туморният стади�, изброените �о-горе фактори, о�ределящи ти�а 
на расте� и сте�ен на агресивност на тумора, имат независимо �рогностично 
значение �ри �а�иенти с кар�ином на ректума�

Хирургично лечение
Основен метод за лечение на рака на ректума е хирургичният, но при-

ложено самостоятелно, оперативното лечение е показано и се смята за дос-
татъчно само в ранните стадии. При повечето пациенти заболяването се 
диагностицира в локално авансирал II и III стадий [2] и възможностите на 
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СТУДИЯ
STUDIA 1

С подобряването на 
хирургичните техники 
става възможно да се 
извършат по-голям 
брой сфинктеро-
съхраняващи операции 
(ССО). При ниско 
разположените тумори 
на ректума от 3 до 
6 см от аналния ръб 
възможностите за ССО 
са ограничени. Това 
налага прилагането 
на допълнителни 
предоперативни 
методи, като 
дребнофракционирано 
лъчелечение (ЛЛ) или 
лъче-химиолечение 
(ЛХЛ)

“

хирургията като самостоятелен метод са ограничени. Честотата на локалните 
ре�идиви (ЛР) след самостоятелно о�еративно лечение �ри болни в�в II и III 
стади� са от 30 до 50� от случаите [�]� Причините за това се д�л�ат както на 
биологията и агресивността на заболяването, така и на механизмите на раз�рос-
транение на тумора чрез директна инвазия к�м екстра�еритонеалната мастна 
т�кан и с�седни т�канни структури и трудностите за �остигане на радикалност 
�ри локализа�ия на кар�иномите в дистална трета на ректума [7]� До 70-те годи- [7]� До 70-те годи-[7]� До 70-те годи-7]� До 70-те годи-]� До 70-те годи-� До 70-те годи-До 70-те годи-
ни се е считало, че дисталната резек�ионна грани�а �ри радикално о�еративно 
лечение трябва да б�де на 5 см �од тумора [8]� През 80-те години това �равило 
е �роменено и дисталната грани�а е �риета да б�де на 2,5 см от тумора�  �лед 
в�ве�дането на о�еративния метод (ТМЕ) от H�ald �� al� �рез 1982 г� [9] е �остиг-9] е �остиг-] е �остиг-е �остиг-
нато револю�ионно �одобряване на локалния контрол и намаляване на локал-
ните ре�идиви до 10,9� [9]� При изв�ршването на ТМЕ дисталната резек�ионна 
грани�а е ск�сена на 1 см� Друг с�ществен фактор за реду�иране на ре�идивите 
и �остигане на туморен контрол са о�ит�т и умението на хирурга� 

С подобряването на хирургичните техники става възможно да се из-
вършат по-голям брой сфинктеро-съхраняващи операции (ССО). При ниско 
разположените тумори на ректума от 3 до 6 см от аналния ръб възможностите 
за ССО са ограничени. Това налага прилагането на допълнителни предопе-
ративни методи, като дребнофракционирано лъчелечение (��) или лъче-хи- дребнофракционирано лъчелечение (��) или лъче-хи-дребнофракционирано лъчелечение (��) или лъче-хи-
миолечение (�Х�). Целта им е намаляване размера на тумора, в�змо�ност за 
тотална мезоректална екс�изия и ос�ществяване на ��О� (Фиг. 1.)

От анализа на литературата се ви�да, че из�олзваните �редо�еративни 
дози с �ел изв�ршване на ��О са равни или �о-високи от 45Gy�

�лед интервал от �-8 седми�и се �остига сфинктеро-с�храняващо хирур-
гично лечение�

В литературата са о�исани още няколко нерандомизирани �роучвания, 
които се о�итват да дефинират ролята на �редо�еративното ЛЛ и ЛХЛ за �ости-
гане за�азване на сфинктера [10, 11]� Резултатите от тези �роучвания �оказват 
в�змо�ност за ��О �ри 44-89� от болните,  �ре�енени за абдомино�еринеална 
екстир�а�ия и �ровели �редо�еративно ЛХЛ�

D� Hyams �� al� в �роучването на NSA�P R-03 �оказва, че �рилагането на 
�редо�еративно ЛХЛ �овишава шанса за ��О с 10� [12]�

В �роучване на Лионския институт от 1999 г� [13], изследващо влиянието 
на интервала от �редо�еративното ЛХЛ до о�ера�ията, се установява, че ��О 
о�ера�ии са в�змо�ни �ри 7�� от �а�иентите след интервал �-8 седми�и и �ри 
�8� след интервал от 2 седми�и (р�0,27)� Проучване на P� ���h�l �� al� [14] �о- от 2 седми�и (р�0,27)� Проучване на P� ���h�l �� al� [14] �о-от 2 седми�и (р�0,27)� Проучване на P� ���h�l �� al� [14] �о-P� ���h�l �� al� [14] �о-� ���h�l �� al� [14] �о-���h�l �� al� [14] �о- �� al� [14] �о-�� al� [14] �о- al� [14] �о-al� [14] �о-� [14] �о-[14] �о- �о-
тв�р�дава, че �ри с�азване на интервал от 8 седми�и ме�ду �редо�еративното 
лечение и о�еративната интервен�ия са нали�е �о-голям бро� ��О� 

Резултатите от второ �роучване на Лионската гру�а �рез 2004 г�  �оказват, 
че с �овишаването на дозата на �редо�еративното ЛЛ над 40Gy се �остига и в 
�о-висока сте�ен ��лен клиничен отговор и се �овишава в�змо�ността за ��О 
от 4�� на 7�� [15]�

Проучване на Полската изследователска гру�а на K� �ujko �� al� �рез 2004 
г�, [1�] не доказва статистически значима разлика в броя на ��О в сравняваните 
гру�и � �редо�еративно ЛЛ 5х5Gy и неотло�на о�ера�ия и втора гру�а, лекува-Gy и неотло�на о�ера�ия и втора гру�а, лекува- и неотло�на о�ера�ия и втора гру�а, лекува-и неотло�на о�ера�ия и втора гру�а, лекува-
на с ЛХЛ до ООД 50,4Gy� В��реки значителното намаляване размера на тумора, 
увеличаване на дистан�ията до аноректалния �р�стен в�в втората гру�а,  броя 
на ��О са с��оставими в двете гру�и (р�0,57)�
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1 СТУДИЯ
STUDIA

Въпреки подобрената 
оперативна техника, 
локалните рецидиви 
продължават да 
са проблем при 
самостоятелното 
хирургично 
лечение на локално 
авансиралия карцином 
на ректума. Това 
налага търсене на 
други допълнителни 
методи, каквито са 
предоперативно ЛЛ 
и ЛХЛ.

“

Голяма част от 
проучванията, 
изследващи влиянието 
на предоперативното 
ЛЛ и ЛХЛ върху 
сфинктерозапазването, 
подвърждават 
възможността за 
извършване на ССО при 
6-8 седмичен интервал 
след предоперативното 
лечение.

“

В Германското �роучване на R� Sau�r �� al� �рез 2004 г�, [17], сравняващо 
гру�и с �редо�еративно ЛХЛ и следо�еративно ЛХЛ, �ри �а�иентите, �ре�ене-
ни �ри рандомиза�ията �реди лечението за екстир�а�ия на ректума, след �рове-
дено �редо�еративно ЛХЛ, в�змо�ността за ��О се е увеличила от 19� на 39� 
(р�0,004)�

В двете евро�е�ски �роучвания на EORT� 22921 [18] и FF�D 9203 [19] �ри 
сравняване ме�ду гру�ите с�с самостоятелно �редо�еративно ЛЛ и ЛХЛ не се 
установява разлика в броя на �остигнатите ��О�  

В �роучване с из�олзване на �a�����a���� с �редо�еративно дребнофрак-�a�����a���� с �редо�еративно дребнофрак- с �редо�еративно дребнофрак-
�ионирано ЛЛ [20] е отчетено �остигнато сни�аване на туморния стади�, което 
рефлектира в ��О �ри 4�,5� от болните�

Въпреки подобрената оперативна техника, локалните рецидиви про-
дължават да са проблем при самостоятелното хирургично лечение на локално 
авансиралия карцином на ректума. Това налага търсене на други допълни-
телни методи, каквито са предоперативно �� и �Х�.

Голяма част от проучванията, изследващи влиянието на предоператив-
ното �� и �Х� върху сфинктерозапазването, подвърждават възможността 
за извършване на ССО при 6-8 седмичен интервал след предоперативното 
лечение. 

Лъчелечение
Както бе �осочено �о-горе, локалните ре�идиви са главна �ричина за не- са главна �ричина за не-са главна �ричина за не-

ус�ех на самостоятелното хирургично лечение�
През изминалите 35 години много рандомизирани �роучвания сравняват 

резултатите от �рилагане на след- и �о-к�сно на �редо�еративното ЛЛ  � ед-
рофрак�ионирано и дребнофрак�ионирано с�с самостоятелно хирургично ле-
чение�

Реди�а автори отчитат �одобряване на лечебните резултати � �они�аване 
на честотата на локалните ре�идиви и �ре�ивяемостта �ри комбинирания �од-
ход � �ред и следо�еративно л�челечение [18, 19]�

Прилагането на едновременно ЛХЛ за�очва на�-на�ред в следо�еративен 
�лан� През 90-те години метод�т се утв�р�дава, като стандарт в �АЩ �ри локал-
но авансирал кар�ином на ректума II и III стади�� Резултатите от следо�ератив-II и III стади�� Резултатите от следо�ератив- и III стади�� Резултатите от следо�ератив-и III стади�� Резултатите от следо�ератив-III стади�� Резултатите от следо�ератив- стади�� Резултатите от следо�ератив-
ното ЛХЛ и заключението, че умерените дози на �редо�еративно ЛЛ � 30-50Gy 
�одобряват лечебните резултати, стимулират развитието на �редо�еративното 
ЛХЛ� При сравняване на �редо�еративно ЛХЛ с�с следо�еративно са отчетени 
�о-ниска честота на локални ре�идиви �� срещу 13�, �о-ниска ранна и к�сна 
токсичност в �олза на �редо�еративното �ри с��оставима обща �ре�ивяемост� 

В исторически ас�ект е необходимо да се отбеле�и че, дребнофрак�иони-
раното �редо�еративно ЛЛ �ри кар�инома на ректума е из�олзвано още в ерата 
на средноенерги�ната л�четера�ия от Symo�ds 1914� През 1923 г� K�lly и Ward 
�оказват, че �ри 15� от нео�ерабилните болни след обл�чване е �остигната ра-
дикална о�ера�ия� По това време не е уточнена необходимата кан�ери�идна 
доза, както и фрак�ионирането� Ва�на ст��ка в методиката �рави Wh��� 194�г� 
с в�в��дането на едрофрак�ионирания метод на �редо�еративно ЛЛ� В��реки 
това до средата на �0-те години на ХХ век ЛЛ не намира широко �рило�ение �ри 
кар�инома на ректума�  

От 1977 г� до 198� г� се �рове�да �роучване на Na��o�al Surg��al Adjuva�� 
�r�as� a�d �ow�l Proj��� (NSA�P) [21], изследващо ролята на следо�еративното 
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ЛЛ в�рху локалните ре�идиви �ри �а�иенти в�в II и III стади�� Резултатите �о-II и III стади�� Резултатите �о- и III стади�� Резултатите �о-III стади�� Резултатите �о- стади�� Резултатите �о-
казват реду�иране на честотата на локалните ре�идиви от 2�� на 1�� без �ов-� на 1�� без �ов- на 1�� без �ов-
лияване на общата �ре�ивяемост�

При �рилагане на следо�еративно ЛЛ е нали�е рTN� стадиране на забо-TN� стадиране на забо- стадиране на забо-стадиране на забо-
ляването, което �рави �о-точен избора на �одходяща адювантна тера�ия� 

При следо�еративното лечение е нали�е �о-висока сте�ен на интести-
нална токсичност �оради наст��или фиброзни �ромени и фиксиране на чрев-
ни бримки след о�ера�ията, наличие на хи�оксични л�черезистентни туморни 
клетки в областта на о�еративната интервен�ия, необходимост от разширяване 
на �ланирания мишенен обем с обхващане на �еринеума след абдомино�ерине-
ална екстир�а�ия� 

Резултатите от �ет рандомизирани �роучвания за из�олзване на следо�е-
ративно ЛЛ �ри рТ3рN1 кар�иноми на ректума [22]  �оказват, че �ринос�т на 
следо�еративното ЛЛ се изразява в намаляване риска от локални ре�идиви с 30-
40�, [23] като не се наблюдава разлика в общата �ре�ивяемост� 

Още �рез 80-те години се �оявяват �ублика�ии в �олза на �редо�ератив-
ното ЛЛ� Рандомизирано �роучване на EORT� от 1984 г� анализира резултатите 
�ри 4�� болни, обл�чвани �редо�еративно и ги сравнява с контролна гру�а от 
о�ерирани болни [24]� Нали�е е намаляване на честотата на локалните ре�идиви 
�ри обл�чваната гру�а с около 20� и �одобряване на �ре�ивяемостта с около 
10�� 

Тези ��рви данни говорят за в�змо�ностите на ЛЛ да стерилизира около-
туморните микрометастази в �ериректалните т�кани и в зоните на регионално 
лимфно метастазиране� � навлизане на високоенерги�ните източни�и на л�че-
ния и особено в ерата на лине�ните ускорители се ус�в�ршенстват и методиките 
за обл�чване на  тумори в малкия таз� От този �ериод датират и мно�ество ко-� От този �ериод датират и мно�ество ко-От този �ериод датират и мно�ество ко-
о�ерирани �роучвания в областта на комбинираното л�че-хирургично лечение� 

Предимствата на �редо�еративното едрофрак�ионирано ЛЛ, в сравне-
ние с�с следо�ертивното ЛЛ се изразяват в: �овишена л�чечувствителност �о-
ради наличието на �овече оксигенирани клетки в обема за обл�чване, което е 
св�рзано с �овишаване на л�чечувствителността на тумора, чрез намаляване на 
л�черезистентната хи�оксична фрак�ия, стерилизиране на туморните клетки 
и микрометастазите, и намаляване на вероятността за туморно разсе�ване �о 
време на о�ера�ията� Дребнофрак�ионираното ЛЛ води до намаляване на ту- ЛЛ води до намаляване на ту-ЛЛ води до намаляване на ту-
морния размер (dow�s�z��g) и сни�аване на стадия (dow�s�ag��g) с в�змо�ност 
за �остигане на о�ерабилност с чисти резек�ионни линии �ри гранично о�ера-
билни и нео�ерабилни тумори, в�змо�ност за изв�ршване на сфинктерос�хра-
няващи о�ера�ии �ри дистално раз�оло�ени тумори [25]� 

По-добрата �оносимост к�м �редо�еративното ЛЛ, в сравнение с�с сле-
до�еративното се изразява в �о-ниска ранна и к�сна токсичност, която се д�л�и 
на �одви�ността на т�нките черва �реди о�ера�ията и ли�са на адхезии и срас-
твания� 

Недостат�к на този �редо�еративен �одход е в�змо�ността за свр�хтре-
тиране на �а�иенти в ранен стади� Т1-2N0 или не диагности�иране на далечни 
метастази, когато лечебното �оведение се �роменя� � �омощта на диагностич-
ните методи � ендоректална ехография и �РТ се �остига �о-точно �редо�ера-�РТ се �остига �о-точно �редо�ера-РТ се �остига �о-точно �редо�ера- се �остига �о-точно �редо�ера-се �остига �о-точно �редо�ера-
тивно стадиране и �ре�енка за вида лечение [2�]�

Повече от 15 рандомизирани �роучвания изследват ефекта на самосто-
ятелното �редо�еративно ЛЛ �ри клинично резектабилен ректален кар�ином� 
Всички из�олзват ниски до умерени дози от 30 до 50Gy и �ри �овечето се на-Gy и �ри �овечето се на- и �ри �овечето се на-и �ри �овечето се на-
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блюдава намаляване честотата на локалните ре�идиви� Шведското �роучване 
от 1997 г� докладва и �овишаване на �ре�ивяемостта с 10� [27]� Резултатите 
от три мета-анализа �оказват ролята на �редо�еративното ЛЛ в�рху намалява-
не честотата на локалните ре�идиви� Анализ�т на �� �amma �� al� [28] отчита 
и �одобряване на �ре�ивяемостта, докато анализ�т на �u�ro и ����l�y [29] не 
�оказва так�в �ринос� Шведският с�вет за технологична о�енка на здравните 
гри�и (Sw�d�sh �ou���l of T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис-Sw�d�sh �ou���l of T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис- �ou���l of T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис-�ou���l of T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис- of T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис-of T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис- T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис-T��h�ology Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис- Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис-Ass�ssm��� �� H�al�h �ar�) �редставя сис- �� H�al�h �ar�) �редставя сис-�� H�al�h �ar�) �редставя сис- H�al�h �ar�) �редставя сис-H�al�h �ar�) �редставя сис- �ar�) �редставя сис-�ar�) �редставя сис-) �редставя сис- �редставя сис-�редставя сис-
темен �реглед на всички рандомизирани �роучвания за �рило�ение на ЛЛ в 
ком�лексното лечение на рака на ректума� Анализират се данните от 42 рандо-� Анализират се данните от 42 рандо-Анализират се данните от 42 рандо-
мизирани �роучвания и 3 мета-анализа, 3� �рос�ективни, 7 ретрос�ективни и 
17 други статии, които включват 25,351 болни� Основното заключение е, че �ре-
до�еративното л�челечение с биологично ефективни дози над 30Gy намалява 
относителния риск от локални ре�идиви с 50-70�, а следо�еративното с 30-40�, 
като следо�еративните дози са �о-високи и водят до �о-висока к�сна токсич-
ност� В гру�ите с �редо�еративно ЛЛ е отчетено  �одобряване и на общата �ре-
�ивяемост с 10��

 �лед �олучаването на резултатите от тези големи анализи, �редо�ератив-
ното ЛЛ се �риема за стандарт в лечението на кар�инома на ректума�

Две �рос�ективни �роучвания доказват ефикасността на �редо�ератив-
ното едрофрак�ионирано л�челечение 5x5Gy [30, 31]� Получените резултати �о- 5x5Gy [30, 31]� Получените резултати �о-5x5Gy [30, 31]� Получените резултати �о-x5Gy [30, 31]� Получените резултати �о-5Gy [30, 31]� Получените резултати �о-Gy [30, 31]� Получените резултати �о- [30, 31]� Получените резултати �о-[30, 31]� Получените резултати �о-� Получените резултати �о- Получените резултати �о-
казват, че �ри �редиктивни белези от МРТ за близки или анга�ирани �ериферни 
грани�и на мезоректума и �ри дистални тумори, �редо�еративната доза 5х5Gy 
е недостат�чна за �остигане на резектабилност и радикалност на о�ера�ията� 

Холандско �роучване от 2007 г� [32] в�рху 18�1 болни сравнява две гру�и 
�а�иенти с резектабилен ректален кар�ином, лекувани чрез  самостоятелно хи-
рургично лечение чрез ТМЕ и с �редо�еративно ЛЛ 5х5Gy и �оследваща ТМЕ� 
Наблюдавана е �о-ниска честота на локалните ре�идиви в гру�ата с �редо�е-
ративно ЛЛ 5,�� срещу 10,9�, без �овлияване на общата �ре�ивяемост -�4,2� 
срещу �3,5��

Разширен анализ в�рху о�ределен бро� болни �оказва �о-изразен ефект 
на ЛЛ в�рху намаляване честотата на локалните ре�идиви �ри �а�иенти с ан-
га�ирани л�в� �ри тумори, раз�оло�ени ме�ду 5 и 10см от аналния р�б и без 
засягане на �ериферните (�иркумферен�иални) резек�ионни грани�и�  

Друго �роучване на Норве�ка гру�а от 2007г� [33] с�общава 20� локални 
ре�идиви �ри 1�7� болни с рТ3 ректални тумори, �ровели само о�еративно ле-
чение чрез ТМЕ� При болни с �иркумферен�иални резек�ионни грани�и >3mm 
и без анга�иране на л�в� (N0) са наблюдавани 11� локални ре�идиви� В гру�ата 
с �иркумферен�иални резек�ионни грани�и <1mm и анга�ирани л�в�, са отче-<1mm и анга�ирани л�в�, са отче-mm и анга�ирани л�в�, са отче- и анга�ирани л�в�, са отче-
тени   3�,5� локални ре�идиви� Тези резултати �оказват още �овече необходи-3�,5� локални ре�идиви� Тези резултати �оказват още �овече необходи-,5� локални ре�идиви� Тези резултати �оказват още �овече необходи-5� локални ре�идиви� Тези резултати �оказват още �овече необходи- локални ре�идиви� Тези резултати �оказват още �овече необходи-
мостта от �рове�дане на �редо�еративно ЛЛ, дори след в�ведената ТМЕ�

�те�ента на туморно �овлияване �ри локално авансирал кар�ином на 
ректума (ЛАКР) зависи от в�змо�ността да се �рило�и достат�чно висока доза, 
без да се �ревиши толеранса на критичните органи в малкия таз� Кон�е��ията 
за �одобряване на туморния контрол чрез �овишаване на дозата за обл�чване е 
илюстрирана в �роучвания за �редо�еративно ЛЛ, �оказващи ��лен �атомор-
фологичен отговор в 2-5� �ри из�олзване на дози 35Gy, 10� �ри дози 45Gy и 
10-1�� след �рило�ени �редо�еративни дози 50Gy� �лед анализ на резултатите 
от клиничните �роучвания за �редо�еративно ЛЛ �рез 2001 г� и други изследо-
ватели стигат до заключението, че �рилагането на схеми с биологично еквива-
лентни дози >30Gy са св�рзани с �одобряване на локалния туморен контрол с 
27�, докато �о-ниските дози имат �о-слаб ефект [23]�
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�лед �рилагането на �редо�еративно едрофрак�ионирано ЛЛ в 5 фрак-
�ии и о�ера�ия, изв�ршена в крат�к срок след това, не се �остига �ромяна в 
размера на тумора� Патоморфологичният анализ на туморните характеристи-
ки след едрофрак�ионирано ЛЛ на болните в �роучване на Холандския инсти- след едрофрак�ионирано ЛЛ на болните в �роучване на Холандския инсти-след едрофрак�ионирано ЛЛ на болните в �роучване на Холандския инсти-
тут от 2001 г�, �оказва слабо изразена редук�ия на размера на тумора, вероятно 
д�л�аща се на интратуморна лимфо�итна клет�чна см�рт чрез а�о�тоза� �лед 
�рилагане на едрофрак�ионирано �редо�еративно ЛЛ не е отчетен ефект в�рху 
туморния стади�, изразен в �остигане на �о-нис�к стади� (dow�s�ag��g) ефект, 
а само в�рху микрометастазите в лимфните в�зли [28]� 

Прилагането на дози > 40Gy чрез конвен�ионално фрак�иониране, �ос-Gy чрез конвен�ионално фрак�иониране, �ос- чрез конвен�ионално фрак�иониране, �ос-чрез конвен�ионално фрак�иониране, �ос-
ледвано от о�еративно лечение след 4-� седми�и, води до унищо�аване на �о-
голям бро� туморни клетки и значително реду�иране на размера на тумора� Y� 
Fra��o�s �� al� [34] �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре- �� al� [34] �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-�� al� [34] �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре- al� [34] �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-al� [34] �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-� [34] �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-[34] �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре- �рез 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре- 1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-1999 г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-г� дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре- дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-дават отговор на в��роса за интервала ме�ду �ре-
до�еративното конвен�ионално ЛЛ и о�ера�ията� Авторите �оказват значител-
но �одобряване на туморния отговор �ри интервал � седми�и, в сравнение с 
�о-крат�к интервал� 

Предоперативното едрофракционирно �� води до намаляване на чес-
тотата на локалните рецидиви, а с дребнофракционираното �� се постига: 
освен понижаване честотата на локалните рецидиви и намаляване на тумор-
ния размер, снижаване на туморния стадий, различни степени патоморфоло-
гично повлияване и възможност за осъществяване на сфинктеросъхранява-
щи операции при ниско разположените тумори. 

Видове лъчелечение
Л�челечението �ри кар�инома на ректума е радикално и �алиативно� Ра-

дикалното ЛЛ �редставлява реализиране на �ре�изно измерена доза �онизира-
що л�чение в дефиниран туморен обем, което �ели ��лно унищо�аване на ту-
мора и регионалното туморно раз�ространение�  Палиативното ЛЛ �ели отстра-
няване на сим�томи, �ричинени от тумора или метастазите � болка, к�рвене и 
др�

��оред мястото на ЛЛ с�рямо о�еративното лечение, то бива �редо�ера-
тивно, интрао�еративно, следо�еративно, �ред- и следо�еративно и едновре-
менно с химиотера�ия �ред- и следо�еративно� При болни, �ри които не е в�з-
мо�но �рове�дане на о�еративно лечение и се разчита само на л�челечението 
като радикален метод, то е дефинитивно� 

Предо�еративното ЛЛ бива едрофрак�ионирано и дребнофрак�ионира-
но� Едрофрак�ионираното се �рове�да в 5 фрак�ии �о 5 Gy за една седми�а и 
незабавно о�еративно лечение в срок 3-7 дни, а дребнофрак�ионираното в 20-25 
фрак�ии �о 2Gy до ООД 40-50Gy и о�еративно лечение 4-� седми�и �о-к�сно� 
Болните с локално авансирало заболяване след �редо�еративно едрофрак�и-
онирано ЛЛ �одле�ат и на следо�еративно ЛЛ� Някои школи �рилагат и интра-
о�еративно ЛЛ �ри нерезектабилни тумори и локални ре�идиви с еднократни 
дози (10-20Gy) с ускорени електрони �ри наличие на технически условия за това� 
Дефинитивното ЛЛ мо�е да б�де �роведено чрез самостоятелно �еркутанно ЛЛ 
или комбинирано с интракавитарна брахитера�ия или ортоволтна рентген тера-
�ия� Лекарственото лечение в схемата за едновременно �ред- и следо�еративно 
ЛХЛ се �рове�да с различни, базирани на 5-FU �ротивотуморни медикаменти 
или �о-нови генера�ии �итостати�и (�a�����a����, Oxal��la���) и таргетни моле-(�a�����a����, Oxal��la���) и таргетни моле-�a�����a����, Oxal��la���) и таргетни моле-, Oxal��la���) и таргетни моле-Oxal��la���) и таргетни моле-) и таргетни моле- и таргетни моле-
кули� Прилагането на медикамента мо�е да б�де венозно � болусно или в �ро-
д�л�ителна 120 � часова инфузия и с таблетна форма �рез устата�

Предоперативното 
едрофракционирно ЛЛ 
води до намаляване 
на честотата на 
локалните рецидиви, а с 
дребнофракционираното 
ЛЛ се постига: освен 
понижаване честотата 
на локалните рецидиви и 
намаляване на туморния 
размер, снижаване на 
туморния стадий, 
различни степени 
патоморфологично 
повлияване и възможност 
за осъществяване на 
сфинктеросъхраняващи 
операции при ниско 
разположените тумори

“
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В случаите, когато се 
планира сфинктеро-
съхраняваща 
операция, е 
желателно да се пази 
аналния сфинктер и 
мускулите леватори 
и те се изключват от 
обема за ЛЛ

“

Клинични мишенни обеми и критични органи
��временното �ланиране на ЛЛ се основава на натру�ания клиничен о�ит 

за мястото и честотата на локалните ре�идиви в малкия таз �ри кар�инома на 
ректума� ��оред риска за в�зникване на локален ре�идив, авторите дефинират 5 
области и 5 лимфни региона в малкия таз [35]�

Области с висок риск за локален ре�идив са: 1� мезоректална � раз�олага-
ща се краниално от нивото на а� r���al�s su��r�or, достигаща каудално до мястото 
на вм�кване на леваторите в ректалната стена; 2� латерална тазова област  � от 
бифурка�ията на a� �l�a�a �ommu��s до foram�� o��ura�or�um � a� �l�a�a ����r�a, 
a� r���al�s m�d�a, а� o��ura�or�a; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса-� r���al�s m�d�a, а� o��ura�or�a; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса-r���al�s m�d�a, а� o��ura�or�a; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса- m�d�a, а� o��ura�or�a; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса-m�d�a, а� o��ura�or�a; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса-, а� o��ura�or�a; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса-o��ura�or�a; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса-; 3� �ресакрална тазова област, включваща �реса-
кралното �ространство с�с сакралните с�дове и долния хи�огастрален �лексус 
и 4� каудална тазова област, включваща сфинктерния ком�лекс, �ерианалното и 
исшиоректално �ространство� 

Област с нис�к риск за локален ре�идив е �редна тазова област, включва-
ща всички органи вентрално от мезоректума�

Гру�и лимфни в�зли с висок риск за локален ре�идив: мезоректални в�-
зли и латерални тазови л�в � в�трешни илиачни и обтураторни; с нис�к риск за 
локален ре�идив � в�ншни илиачни л�в, ингвинални л�в и мезентериални� �лед 
анализиране на високо рисковите за ЛР области и гру�и лимфни в�зли е в�ве-
ден диферен�иран �одход �ри о�ределяне на клиничния мишенен обем (КМО) 
с�оред локализа�ията на тумора и стадия на заболяването�

Авторите �ре�ор�чват мезоректалната област и мезоректалните лимф-
ни в�зли, �ресакралната област и �ресакралните лимфни в�зли винаги да се 
включват в клиничния мишенен обем (КМО)� По литературни данни �ри локал-� По литературни данни �ри локал-По литературни данни �ри локал-
но авансирали сТ3 тумори риск�т за в�зникаване на локален ре�идив е 14-15� 
и затова латералните лимфни в�зли, �о-точно в�трешните илиачни се включват 
винаги в КМО [35]�  При тумори, локализирани на �о-малко от 10 см от аноку-При тумори, локализирани на �о-малко от 10 см от аноку-
танната линия (АКЛ), а това са дистални и някои от средните кар�иноми, се �ре-
�ор�чва включването на обтураторните лимфни в�зли� В случаите, когато се 
планира сфинктеро-съхраняваща операция, е желателно да се пази аналния 
сфинктер и мускулите леватори и те се изключват от обема за ��. 

При тумори,  раз�оло�ени на < �см от АРЛ (дистални тумори) �оради риск 
от локален ре�идив след АПР, достигащ 11�, в КМО се �ре�ор�чва включване 
на �ерианалното и исшиоректалното �ространство�  При тумори, раз�оло�ени 
на > � см от АКЛ не се �ре�ор�чва включването им �оради ниската честота на 
локалните ре�идиви � 3�� При сТ4 тумори с анга�иране на с�седни, вентрално 
раз�оло�ени органи в КМО, се �ре�ор�чва включване на в�ншните илиачни 
лимфни в�зли� При наличие на инвазия в аналния сфинктер или долна трета 
на влагалището в КМО, е необходимо да се включват и ингвиналните лимфни 
в�зли [35]� В ме�дународните разработки I�RU 50 и  I�RU �2 се дефинират след-[35]� В ме�дународните разработки I�RU 50 и  I�RU �2 се дефинират след-� В ме�дународните разработки I�RU 50 и  I�RU �2 се дефинират след-В ме�дународните разработки I�RU 50 и  I�RU �2 се дефинират след-I�RU 50 и  I�RU �2 се дефинират след- 50 и  I�RU �2 се дефинират след-и  I�RU �2 се дефинират след-I�RU �2 се дефинират след- �2 се дефинират след-�2 се дефинират след-
ните обеми:

Туморен обем ТО (GT�) � туморният обем включва: ��рвичния тумор 
(истински туморен обем), о�ределен от КТ образ �ри �ланиране на л�челечени-
ето ± МРТ, о�исанието от диагностичната ендоско�ия и ендоректалната ехогра-
фия� 

Клиничен мишенен обем КМО � (�T�) включва: ТО, мезоректума,  мезо- � (�T�) включва: ТО, мезоректума,  мезо-�T�) включва: ТО, мезоректума,  мезо-) включва: ТО, мезоректума,  мезо-включва: ТО, мезоректума,  мезо-
ректалните и регионалните лимфни в�зли с�оред туморния стади� и локализа-
�ията на �ро�еса�  

Планиран мишенен обем ПМО � (PT�) се формира чрез добавяне на 
1-1,5 см около грани�ите на КМО� 
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СТУДИЯ
STUDIA 1

Съвременното 
лъчелечение е 
конформално. При 
три-измерното 
обемно планиране 
се очертават КМО, 
видимите кости 
и меки тъкани, 
чрез множество 
трансверзални срезове 
на отстояние 10 мм. 
Контурирането на 
КМО се осъществява 
на базата на данни за 
туморния стадий по 
Т и N и локализацията 
на тумора спрямо 
аноректалната линия 
– средна или дистална 
трета. Основна цел 
при дозиметричното 
планиране е хомогенно 
облъчване на ПМО 
без превишаване 
толеранса на 
критичните органи

“

Общо о�енено грани�ите на ПМО латерално са: 1см встрани от на�-широ-
ката част на таза, назад 1см зад сакрума с включване на сакралната �разнина и 
�ресакралните лимфни в�зли, �роксимално обема достига до L5-S1, вентрално 
2-3см �ред �ромонториума с включване на �редната вагинална стена �ри �ени-
те, каудално 3см �од долния кра� на ТО � (GT�)� За тумори, раз�оло�ени в дис- � (GT�)� За тумори, раз�оло�ени в дис-� (GT�)� За тумори, раз�оло�ени в дис- (GT�)� За тумори, раз�оло�ени в дис-GT�)� За тумори, раз�оло�ени в дис-)� За тумори, раз�оло�ени в дис-� За тумори, раз�оло�ени в дис-
талната трета на ректума, каудалната грани�а ле�и �од аналния р�б и �окрива 
�еринеума�

Пре�ор�чителните дози за дребнофрак�ионирано �редо�еративно ЛЛ са 
45 � 50 Gy в�в фрак�ии от 2Gy, �ет ��ти седмично [35]� Пози�ията на �а�иента 
на�-често е �рона�ия, избирана с �ел хомогенно обл�чване на ПМО и макси- е �рона�ия, избирана с �ел хомогенно обл�чване на ПМО и макси-е �рона�ия, избирана с �ел хомогенно обл�чване на ПМО и макси-
мално щадене на критичните органи� Една от техниките за намаляване на реали-
зираната доза в т�нките черва е �рове�дането на ком�ют�р-томографското из-
следване с ��лен �икочен мехур с �ел изместване краниално на част от т�нките 
черва от малкия таз� Ако се �остигне такова изместване, болният се с�ветва да 
�рове�да ЛЛ с ��лен �икочен мехур� Техниката за обл�чване е три, четири или 
�ет �олева с телегаматера�ия на �0�o (T�ra�al�) или с�ирачно л�чение на линеен 
ускорител (а�арат Pr�mus-HE)� 

Нали�е са няколко �рос�ективни �роучвания, които �омагат да се о�реде-
лят максималните толерантни дози в л�челечението� Установените толерантни 
дози за различните органи с дневна доза 2 Gy за фрак�ия имат широк доверите- Gy за фрак�ия имат широк доверите-Gy за фрак�ия имат широк доверите- за фрак�ия имат широк доверите-за фрак�ия имат широк доверите-
лен интервал и зависят от в�зраст, индивидуална л�чечувствителност, васкула-
риза�ия и др� 

Критични органи и до�устими дози �ри л�челечение на кар�инома на 
ректума са: TD 5/5 (Gy) за т�нки черва � 1/3 от тях 50Gy или толерантна доза 
< 45Gy за � 250 �m3, TD 5/5 за �ял �икочен мехур 50-55Gy и �5-75Gy за част от 
него� Представено с хистограми доза-обем отношението за �икочния мехур е 
следното: �74<5�, ��0<25�, �50<50�,  главички на бедрените кости � �50<50�,  
анален сфинктерен а�арат 50Gy [35]�

Съвременното лъчелечение е конформално. При три-измерното обем-
но планиране се очертават КМО, видимите кости и меки тъкани, чрез мно-
жество трансверзални срезове на отстояние 10 мм. Контурирането на КМО 
се осъществява на базата на данни за туморния стадий по Т и N и локализа- и N и локализа-и N и локализа-N и локализа- и локализа-и локализа-
цията на тумора спрямо аноректалната линия – средна или дистална трета. 
Основна цел при дозиметричното планиране е хомогенно облъчване на ПМО 
без превишаване толеранса на критичните органи.

Радиобиология на ректалния карцином  
�читани д�лго време за л�черезистентни, аденокар�иномите на ректума 

се �риемат сега за умерено л�чечувствителни� Туморите имат бавен расте� и 
тяхното време за удвояване е сравнително д�лго� Приема се, че фрак�ията на 
клетките в S фаза е 13,1�, времетраенето на S фазата е 15,3 часа, а �отен�иалното 
време на удвояване е 5 дни [3�]� Туморите на ректума, �одобно на рано реаги-
ращите т�кани на организма, имат високо α/β � 8-10Gy, затова �о-�одходящо е 
конвен�ионално фрак�иониране на дозата�

Ра�ионална е идеята за с�четаване на л�четера�евтичния метод с хирур-
гичния, т�� като ЛЛ е ефективно в областта на туморната �ериферия и в об-
ластта на регионалното лимфно метастазиране� Де�ствието в тези области се 
обяснява с добрата васкулариза�ия и оксигена�ия на т�каните� Дози над 40Gy, 
дадени с конвен�ионално фрак�иониране, водят до: �отискане на митозите в�в 
виталните туморни клетки, дистрофия и некроза на делящите се �ериферни ту-
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Ректалните карциноми 
имат умерена 
лъчечувствителност. 
Дребнофракционираното 
предоперативно 
лъчелечение води 
до подобряване на 
операбилността 
и унищожаване на 
микрометастазите в 
лимфните възли

“

морни клетки, намаляване броя на туморните клетки в S фаза� 
Предо�еративното ЛЛ �отиска виталитета на �ериферните туморни клет-

ки, осигурява абластичност на о�еративната итервен�ия и намалява риска от 
им�ланта�ионни ре�идиви� Значителен е �ринос�т на �редо�еративното л�че-
лечение за намаляване честотата на регионалните лимфни метастази [3�]�

Дребнофра�ионираното �редо�еративно ЛЛ мо�е да се из�олзва ус�ешно 
за �одобряване на о�ерабилността� Установява се �ро�ес на �осте�енна реок-
сигена�ия на туморните клетки вследствие туморна регресия от �ериферията 
на тумора� Наст��ва �рераз�ределяне на клетките изв�н л�черезистентната S 
фаза на клет�чния �ик�л� Постига се доб�р кан�ери�иден ефект в�рху тумор-
ната �ериферия, наст��ва редук�ия на размера на тумора и се �остига �о-добра 
резектабилност� P�l����h и Dosor��z �рез 1978 г� докладват �одобряване на резек- докладват �одобряване на резек-докладват �одобряване на резек-
табилността след �редо�еративно л�челечение 45-55Gy�   

� �рилагане на доза за фрак�ия, �о-висока от 2Gy и �о-мал�к бро� фрак-Gy и �о-мал�к бро� фрак- и �о-мал�к бро� фрак-
�ии, т� нар� хи�офрак�ионирано �редо�еративно ЛЛ 5х5Gy, се �остига �о-б�рз 
ефект в�рху унищо�аването на туморните клетки и се ск�сява лечебното вре-
ме� Тази доза, �ресметната чрез из�олване на лине�но-квадратична формула за 
изоефективната на 2Gy за фрак�ия доза (EQD2), радиобилогично отговаря на 
40-45Gy, реализирани чрез конвен�ионално фрак�иониране [37]� Прилагането 
на хи�офрак�ионирано ЛЛ води до �о-висока токсичност от страна на к�сно 
реагиращите здрави т�кани и не до�ринася за редук�ия на туморния размер и 
�одобряване на о�ерабилността, �оради кратките срокове до хирургичното ле-, �оради кратките срокове до хирургичното ле-�оради кратките срокове до хирургичното ле-
чение (3-5 дни)�

Лъчев отговор и толеранс на нормалните тъкани
Наст��илите л�чеви увре�дания се �редставят с две ком�оненти α и β� 

Ком�онентата α характеризира вродената л�чечувствителност на т�каните,  β е 
израз на в�зстановителния ка�а�итет на таргетните клетки след много л�чеви 
удари� Високо α/β характеризира клетки с малки в�зстановителни в�змо�ности, 
каквито са туморите и рано реагиращите т�кани� Ниско α/β отношение характе-
ризира клетки с висок в�зстановителен �отен�иал � к�сно реагиращите здрави 
т�кани [37]� Критичен орган �ри �рове�дане на ЛЛ на кар�инома на ректума са 
т�нките черва� �то�ността на α/β за ранните л�чеви реак�ии на т�нките черва 
е от �-10,7 Gy, а за к�сните реак�ии, наст��ващи 3 месе�а след обл�чването е 
3,9 Gy� При �рилагане на доза над 40Gy за областта на малкия таз е нали�е ток-Gy� При �рилагане на доза над 40Gy за областта на малкия таз е нали�е ток-� При �рилагане на доза над 40Gy за областта на малкия таз е нали�е ток-При �рилагане на доза над 40Gy за областта на малкия таз е нали�е ток-Gy за областта на малкия таз е нали�е ток- за областта на малкия таз е нали�е ток-за областта на малкия таз е нали�е ток-
сичност от страна на т�нките черва, �роявена с клинични сим�томи, на�-чес-
то диария� При реализиране на обща доза 50Gy, ранните л�чеви реак�ии не са 
дозолимитиращи и след �рек�сване на обл�чването за няколко дни отзвучават� 
Механизм�т на в�зникване на ранни л�чеви реак�ии се с�стои в изчер�ване на 
�рекурсорни клетки на интестиналните кри�ти и ли�са на в�зстановяване на 
функ�ионалните вилозни клетки� Загубата на мукозен е�ител и неговите �ре-
курсори води до нарушаване на мукозната бариера и �оява на в�з�аление, което 
зависи от големината на реализираната доза� Това е �оследвано от б�рза �ро-
лифера�ия и регенера�ия на мукозни клетки� �лед о�ределен �ериод от време 
�ро�ес�т мо�е да затихне с�онтанно или да се заде�ства каскадна верига от �и-
токини с инду�иране на некроза, васкуларна фиброза и склероза� В развитие- развитие-
то на фиброза в интестиналния тракт ключова роля играе трансформиращият 
расте�ен фактор β, ко�то �редизвиква фибробластна �ролифера�ия и масивна 
�родук�ия на екстра�елуларен матрикс [3�]�

Ректалните карциноми имат умерена лъчечувствителност. Дреб-
нофракционираното предоперативно лъчелечение води до подобряване на 
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СТУДИЯ
STUDIA 1

Съвременното 
лъчелечение е 
конформно (три-
измерно). Чрез него се 
постига хомогенно 
облъчване на ПМО и 
намаляване на дозата 
в критичните органи.

“

операбилността и унищожаване на микрометастазите в лимфните възли. 
Развитието на техниките за л�челечение �ри кар�инома на ректума се ба-

зира на знанията за биологията на тумора, ��тищата на лимфогенно метастази-
ране и данните за мястото на локалните ре�идиви след изв�ршване на хирур-
гично лечение� 

Техниките за �рове�дане на л�челечение зависят и от а�аратурната осигу-
реност на болни�ата и начин�т за �ланиране на ЛЛ дву- или триизмерно�

Основна задача на дозиметричното �ланиране е да осигури хомогенно 
раз�ределение на �ред�исаната доза в ��рвичния тумор, �ресакралното �рос-
транство и рисковите за ре�идив лимфни в�зли�

 На�-раз�ространена техника, така наречената ��ox� техника за �рове�да-��ox� техника за �рове�да-�ox� техника за �рове�да-� техника за �рове�да- техника за �рове�да-
не на ЛЛ, се с�стои от следните �олета:

� За �елия мал�к таз  � �редно и задно �оле с грани�и: краниална L5-S1, 
дистална � до долния р�б на foram�� o��ura�or�um или �о-каудално � 
до �еринеума �ри дистални тумори, латерално � 1см встрани от на�-
широката част на таза� 

� За �елия мал�к таз � латерални �олета � грани�и: дорзално � �рез �е-
лия сакрум, вентрално � в�треш�н р�б на симфизата �ри сТ3 тумори 
и до в�ншния р�б на симфиза �ри сТ4 тумори� 

Пози�ията на болния мо�е да б�де �рона�ия или су�ина�ия�
Друга �о�улярна техника за из��лнение на тази задача е с три �олета, ос�-

ществена с едно сакрално и две коси глутеални �олета, като �ози�ията на �а�и-
ента е �рона�ия� Тези две техники са из�олзвани още �ри дву-измерно �ланира-
не на ЛЛ и �рове�дане на обл�чването на телегаматера�евтични уредби� 

� в�ве�дането на с�временни �ланиращи системи и лине�ни ускорители 
с  многолистен колиматор, се �реминава к�м нова ера в развитието на ЛЛ от дву-
измерно к�м три-измерно обемно �ланиране� Нали�е е в�змо�ност за из�олз-
ване на 3, 4 и много�олеви техники с �ел �остигане на хомогенно обл�чване на 
ПМО и максимално щадене на критичните органи и здрави структури� 

Рандомизирани �роучвания, сравняващи конформално ЛЛ с конвен�ио-
нално �ри кар�инома на ректума отчитат �остигнато намаляване на обема на 
обл�чените т�нки черва с конформно ЛЛ от 792 см3 на �89см3 [23]�

Друго с�ществено �редимство на конформалното три-измерно ЛЛ е �олу-
чаването на хистограми доза-обем (D�H), което дава в�змо�ност за корек�ии 
�ри необходимост в дозимеричния �лан и до��лнително намаляване на дозите 
в критичните органи� 

Съвременното лъчелечение е конформно (три-измерно). Чрез него се 
постига хомогенно облъчване на ПМО и намаляване на дозата в критичните 
органи.

Принципи на едновременно приложение на химиотерапия и 
лъчелечение

Основната кон�е��ия за едновременно �рило�ение на химиотера�ия 
и ЛЛ е развита �рез 1958 г� от H��d�l��rg�r и с�трудни�и, които  доказват, че 
добавянето на 5-FU �овишава ефекта на ЛЛ �ри транс�лантирани тумори на 
�ивотни� Десет години �о-к�сно, �o�r��l и с�трудни�и в 19�9 г� �оказват, че 
комбинираният ефект на двата метода се с��рово�да с �овишаване на общата-
та �ре�ивяемост �ри �а�иенти с нерезектабилни кар�иноми на гастроинтес-
тиналния тракт� Това клинично �роучване �оставя началото за развитието на 
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Един от начините 
за разширяване на 
терапевтичния 
интервал е 
сенсибилизиране 
на тумора, чрез 
комбиниране на ЛЛ 
с ХТ.

“

химио-л�челечението, като адювантно лечение на кар�инома на ректума�
Авторите считат, че �ри комбинирането на ЛЛ с ХТ се �остига в �о-голям 

�ро�ент �итотоксичен ефект, �оради �овишаване на л�чечувствителността на 
туморните клетки� Предклиничните данни на �� �yfi �ld 1989 г� �одкре�ят валид-�� �yfi �ld 1989 г� �одкре�ят валид-� �yfi �ld 1989 г� �одкре�ят валид-�yfi�ld 1989 г� �одкре�ят валид- 1989 г� �одкре�ят валид-г� �одкре�ят валид- �одкре�ят валид-�одкре�ят валид-
ността на тази кон�е��ия �ри кар�инома на ректума� Това дава основание на 
учените да за�очнат нови клинични из�итвания с едновременно ЛХЛ �ри раз-
лични туморни локализа�ии�

Основната �ел на радиосенсибилиза�ията е да се �овиши локалният 
контрол� Заключението на авторите е, че мо�е да се очаква �одобряване и на 
�ре�ивяемостта, ако е �остигнат с�ществен локален ефект [38]� Отношението 
между постигнатия лечебен ефект – туморен контрол и страничните ефекти 
от облъчването, изразени в ранна и късна токсичност, представлява терапев-
тичен интервал. Начините за разширяване на терапевтичния интервал в �� 
са: протекция на здравите тъкани, чрез три-измерно КТ планиране на ��, 
намаляване на КМО и дозата в критичните органи чрез използване на мно-
голистен колиматор при �� с многополева техника на облъчване, сенсибили-
зация на тумора, чрез прилагане на противотуморен медикамент в адекватна 
дозировка с ежеседмично проследяване на хематологичната токсичност. 

Както беше �осочено �о-горе, един от начините за разширяване на тера-
�евтичния интервал е комбиниране на ЛЛ с ХТ� Теоретично и двата метода имат 
�итотоксичен ефект в�рху туморните клетки� ЛЛ влияе и в�рху туморните, и 
в�рху нормалните т�кани в �олето за обл�чване, а �итостати�ите имат лока-
лен и системен ефект в�рху организма� ��временните клинични �роучвания за 
ролята на едновременното ЛЛ и ХТ са �оказали �редимство на комбинирания 
метод �о отношение на локалния контрол� 

Радиосенсибилизиращият ефект на ХТ се �роявява освен в�рху тумора, и 
в�рху б�рзоделящите се клетки и на нормалните т�кани в обема на обл�чване, 
�о-точно в�рху клетките от интестиналния тракт� Те�естта на ранните л�чеви 
реак�ии е св�рзана с големината на обл�чения обем, л�четера�евтичната тех-
ника и схема на обл�чване, вида на �ротивотуморното лечение, дози и начин на 
�рило�ение� 

К�сната токсичност, която в�зниква от 3 месе�а до няколко години след 
ЛЛ, �роявяваща се �ри бавно делящите се клетки на ендотела на ка�илярите, 
с�единителна т�кан, кости, мускули и нервна т�кан, с�що е св�рзана с общата 
доза на ЛЛ, дневната доза и вида на �ротивотуморния �ре�арат�

Един от начините за разширяване на терапевтичния интервал е сенси-
билизиране на тумора, чрез комбиниране на �� с ХТ.

�ледо�еративно л�че-химиолечение
Клиничните �роучвания за едновременно следо�еративно ЛХЛ за�очват в 

�АЩ още в средата на 70-те години� По това време 5-годишната �ре�ивяемост 
след о�еративно лечение на кар�инома на ректума е 45�, а болните в�в II-III 
стади� имат локални ре�идиви и далечни метастази в около 30-40� [39]�

Ролята на добавянето на химиотера�ия к�м ЛЛ е изследвана на�-на�ред в 
следо�еративен �лан� Няколко �рос�ективни рандомизирани клинични �роуч-
вания �оказват �о-добри клинични резултати след �рилагане на следо�еративно 
ЛЛ и ХТ с 5-FU �ри II и III стади� кар�ином на ректума (GITSG, NSA�P)�

Тези �роучвания, �оказани на табли�а 3, �оказват намаляване на честота-
та на локалните ре�идиви, уд�л�аване на свободния от заболяване интервал и 
общата �ре�ивяемост в гру�ата с�с следо�еративно ЛХЛ� 

Отношението 
между постигнатия 
лечебен ефект – 
туморен контрол и 
страничните ефекти 
от облъчването, 
изразени в ранна и 
късна токсичност, 
представлява 
терапевтичен 
интервал. Начините 
за разширяване на 
терапевтичния 
интервал в ЛЛ 
са: протекция на 
здравите тъкани, 
чрез три-измерно 
КТ планиране на 
ЛЛ, намаляване 
на КМО и дозата в 
критичните органи 
чрез използване 
на многолистен 
колиматор при 
ЛЛ с многополева 
техника на облъчване, 
сенсибилизация 
на тумора, чрез 
прилагане на 
противотуморен 
медикамент в 
адекватна дозировка 
с ежеседмично 
проследяване на 
хематологичната 
токсичност.

“
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ЛХЛ води до намаляване 
на честотата на 
локалните рецидиви, 
удължаване на 
свободния от 
заболяване интервал и 
общата преживяемост, 
но е налице по-висока 
степен на ранна 
токсичност

“

Едно от тях е �роучване на Gas�ro����s���al S�udy Grou� 7175 � 1985 г�, което 
сравнява три гру�и болни � I гру�а самостоятелно о�еративно лечение, II гру�а 
следо�еративно ЛЛ и III гру�а � следо�еративно ЛХЛ� Наблюдава се �одобрява-III гру�а � следо�еративно ЛХЛ� Наблюдава се �одобрява- гру�а � следо�еративно ЛХЛ� Наблюдава се �одобрява-гру�а � следо�еративно ЛХЛ� Наблюдава се �одобрява-
не на свободния от заболяване �ериод и общата �ре�ивяемост в гру�ата ЛХЛ, в 
сравнение с гру�ата, �ровела самостоятелно о�еративно лечение� В тази гру�а е 
�остигнат и на�-доб�р локален туморен контрол � локалните ре�идиви са  11� 
срещу 20� в гру�ата с�с самостоятелно ЛЛ�

Резултатите от това клинично из�итване водят до в�ве�дането на сле-
до�еративно ЛХЛ в клиничната �рактика �ри кар�иноми на ректума в�в II и III 
стади�� 

На базата на резултатите от тези �роучвания, На�ионалният Раков Инсти-
тут на �АЩ �рез 1990 г� �риема следо�еративното ЛХЛ като стандарт за лечени- за лечени-за лечени-
ето на �а�иенти в�в II и III стади� с кар�ином на ректума [40]�

Норве�кото рандомизирано �роучване на К� Tv��� �рез 1997 г� отново �о-Tv��� �рез 1997 г� отново �о- �рез 1997 г� отново �о- отново �о-отново �о-
казва �о-нис�к �ро�ент локални ре�идиви 12�/30�, �о-висока 5 годишна �ре-
�ивяемост �4� срещу 50� и �о-д�л�г свободен от заболяване интервал �4 сре-
щу 4�� в гру�ата с�с следо�еративно ЛХЛ�

При сравняване начина на �рило�ение на 5FU � �род�л�ителна венозна 
инфузия или болусно, �рез 1994 г� М� O’�o���ll �убликува клинични резултати, 
които �оказват �одобряване на общата �ре�ивяемост с 10� в гру�ата с �ро-
д�л�ителна венозна инфузия на 5-FU� Рандомизирано �роучване в Италия от 
F� �afi�ro �� al� �рез 2000 г� в�рху следо�еративно ЛХЛ с болусно �рило�ение на 
5-FU и самостоятелно следо�еративно ЛЛ, не намират статистически значима 
разлика в общата и тригодишната  свободна от заболяване �ре�ивяемост в две-
те гру�и: 70� срещу �8� и 77� срещу 73�, рес�� 

Проучването на на�ионалния хирургичен �роект за адювантно лечение 
на ректален кар�ином NSA�P �оказва, че �рилагането на следо�еративно ЛХЛ 
�овлиява статистически значимо локалните ре�идиви � 8� срещу 13� (р�0,02), 
като не се наблюдава разлика в 5- годишната и безре�идивна �ре�ивяемост�

По отношение на токсичността след �рилагане на следо�еративно ЛХЛ, 
заключенията на двете големи �роучвания GITSG [41] и NSA�P [42] �оказват 
�о-висока честота на ранна токсичност 3 сте�ен в 25-50� в гру�ата с�с следо�е-3 сте�ен в 25-50� в гру�ата с�с следо�е- сте�ен в 25-50� в гру�ата с�с следо�е-25-50� в гру�ата с�с следо�е--50� в гру�ата с�с следо�е-50� в гру�ата с�с следо�е- в гру�ата с�с следо�е-
ративно ЛХЛ� 

Следоперативното �Х� води до намаляване на честотата на локалните 
рецидиви, удължаване на свободния от заболяване интервал и общата пре-
живяемост, но е налице по-висока степен на ранна токсичност. 

Предоперативно лъче-химиолечение и повишаване  
на ефективността и поносимостта на химиотерапията  

чрез преминаване от венозна инфузия на 5 флуороурацил (5-FU) 
към перорална с Capecitabine

В края на 80-те години резултатите от ��рвите рандомизирани клинични 
�роучвания за �рило�ението на следо�еративно ЛХЛ в �АЩ и заключението, 
че умерените дози на �редо�еративно ЛЛ 30-50Gy �одобряват лечебните резул-Gy �одобряват лечебните резул- �одобряват лечебните резул-�одобряват лечебните резул-
тати, стимулират развитието на �редо�еративното химио-л�челечение� 

�лед �ре�изен анализ на резултатите от �риключилите рандомизирани 
�роучвания за �редо�еративно ЛЛ с из�олзване на различни фрак�ионирания и 
дози, �рез 2001 г� е на�равено заключение, че схеми с из�олзване на биологично 
еквивалентни дози >30Gy са св�рзани с �одобряване на локалния контрол с 27�, 
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в сравнение с�с схеми с �о-ниски дози� Добавянето на ХТ с 5-FU и L�u�ovor�� 
к�м �редо�еративното ЛЛ води до намаляване на туморния размер и �овли-
яване на клиничния стади�� Открива се �остигане на ��лен туморен отговор 
в около 5-10�, а добавянето на ХТ дове�да до до��лнителна стерилиза�ия на 
туморните клетки в ��рвичното огнище и в лимфните в�зли �ри около 20-30� 
от болните� Ефект�т на �рило�ената ХТ се �роявява и в редук�ия на лимфната, 
венозната и �ериневрална инвазия� 

Потен�иалните �редимствата на �редо�еративното ЛХЛ, в сравнение 
с�с самостоятелното �редо�еративно дребнофрак�ионирано ЛЛ се изразяват в 
�остигането на �о-голям �ро�ент намаляване на тумора и сни�аване на ста-
дия, �о-ефективно �ротивотуморно лекарствено лечение, �оради �о-добрата 
васкулариза�ия на туморната т�кан �реди о�ера�ията, в �о-голяма сте�ен сте- в �о-голяма сте�ен сте-в �о-голяма сте�ен сте-
рилизиране на околотуморните микрометастази и реду�иране в�змо�ността за 
раз�ространение на туморни клетки �о време на о�ера�ията, �остигане на �о-
голям бро� ��лни �атоморфологични ремисии, �о-голям шанс за изв�ршване 
на ��О�

Три рандомизирани �роучвания сравняват ефективността на �редо�ера-
тивното ЛХЛ с 5-FU с�с стандартно следо�еративно ЛХЛ �ри болни с кар�ином 
на ректума в�в II и III стади�� Двете са американски RTOG 94-01, NSA�P R0-3, 
а другото е немско �AO/ARO/AIO 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де-емско �AO/ARO/AIO 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де-�AO/ARO/AIO 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де-/ARO/AIO 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де-ARO/AIO 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де-/AIO 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де-AIO 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де- 94 [17]� Немското �роучване се стреми да де-[17]� Немското �роучване се стреми да де-� Немското �роучване се стреми да де-Немското �роучване се стреми да де-
финира о�тималното време за �рилагане на ЛХЛ �ри болни с резектабилен рек-
тален кар�ином � �ред- или следо�еративно� При 820 �а�иенти с кар�ином на 
ректума в сТ3, сТ4 или сN1 е �рило�ено �редо�еративно ЛХЛ и адювантна ХТ, 
или следо�еративно ЛХЛ� ХТ е �роведена чрез �ротрахирана венозна инфузия 
с 5-FU 1,000 mg/m2/d за 120 часа �о време на ��рва и �ета седми�а от ЛЛ� Не е 
наблюдавана значителна разлика в следо�еративните усло�нения, като инсуфи-
�иен�ия на анастомозата, заздравяване на �еринеалната рана, следо�еративно 
к�рвене и илеус в двете гру�и болни� Болните, лекувани с �редо�еративно ЛХЛ 
имат �о-ниска 3-4 сте�ен ранна � 28� срещу 40� (р<0,005) и к�сна токсичност 
� 14� срещу 24� (р<0,004)� В гру�ата с�с следо�еративно ЛХЛ е наблюдавана 
�о-те�ка ранна гастроинтестинална, хематологична и ко�на токсичност в об-
ластта на �еринеума и к�сна токсичност, �роявена чрез стриктура на анасто-
мозата, хронична диария, обструк�ии на т�нки черва� Резултатите от това �ро-
учване �оказват в �о-голям �ро�ент ��О в гру�ата с �редо�еративно ЛХЛ� От 
194 болни, �ре�енени �реди рандомиза�ията за абдомино-�еринеална екстир-
�а�ия, �ри 39� от гру�ата с �редо�еративно ЛХЛ е ос�ществена ��О и само 
20� в гру�ата с адювантно ЛХЛ (р�0,004)� Честотата на локалните ре�идиви за 
5- годишен �ериод е значително �о-ниска в гру�ата с �редо�еративно ЛХЛ, �� 
срещу 13� (р�0,000�)� �лед �роследяване от 40 месе�а не е наблюдавана разлика 
в честотата на далечните метастази � 3�� срещу 38� (р�0,85), 5-годишната обща 
�ре�ивяемост � 7�� срещу 74� (р�0,80) и 5-годишната свободна от заболяване 
�ре�ивяемост � �8� срещу �5� (р�0,32)� Това �роучване за ��рви ��т демон-
стрира, че �редо�еративното ЛХЛ има �редимства �ред следо�еративното �о 
отношение на локалния контрол �ри локално авансирал кар�ином на ректума 
II и III стади��

Заключението на авторите е, че �редо�еративното ЛХЛ трябва да б�де ме-
тод на избор за лечението на локално авансирал кар�ином на ректума, �оради 
�о-ниската сте�ен на ранна и к�сна токсичност, �о-добрия локален контрол и 
в�змо�ността за изв�ршване на ��О �ри дистални тумори [43]�

Рандомизирано �роучване на �олската гру�а за на К� �ujko �� al� �рез  200� 
г� [44] сравнява две гру�и болни с резектабилен ректален кар�ином сТ3-4, като 
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в едната гру�а е �рило�ено �редо�еративно едрофра�ионирано ЛЛ 5х5Gy, �ос-Gy, �ос-, �ос-
ледвано от о�ера�ия средно след 8 дни, а в другата гру�а �редо�еративно дреб-
нофрак�ионирано ЛЛ 50Gy и ХТ с 5FU, L�u�ovor�� в 1 и 5 седми�а от ЛЛ, �ос-Gy и ХТ с 5FU, L�u�ovor�� в 1 и 5 седми�а от ЛЛ, �ос- и ХТ с 5FU, L�u�ovor�� в 1 и 5 седми�а от ЛЛ, �ос-FU, L�u�ovor�� в 1 и 5 седми�а от ЛЛ, �ос-, L�u�ovor�� в 1 и 5 седми�а от ЛЛ, �ос-L�u�ovor�� в 1 и 5 седми�а от ЛЛ, �ос- в 1 и 5 седми�а от ЛЛ, �ос-
ледвано от о�еративно лечение средно след 78 дни� Целта на �роучването е да се 
отчете влиянието на �редо�еративното лечение в�рху в�змо�ността за сфинк-
терос�храняваща о�ера�ия� Не е намерена разлика в броя на сфинктерос�хра-
няващите о�ера�ии � �1� в гру�ата с едрофрак�ионирано ЛЛ и 58� в другата 
гру�а с дребнофрак�ионирано ЛЛ и ХТ� Не е намерена статистически значима 
разлика и в честотата на локалните ре�идиви � 9 срещу 14� и 5- годишната �ре-
�ивяемост: �7 срещу ����

Две рандомизирани мулти�ентрични �роучвания �оказват �одобрение на 
лечебните резултати след �рове�дане на �редо�еративно дребнофрак�ионира-
но ЛХЛ �ри локално авансирал кар�ином на ректума в сТ3-4, сN1М0 стади��

Едното е на Евро�е�ската организа�ия за �роучване и лечение на рака 
(EORT�) 1993 г� Това �роучване е за�очнато след като е уточнено, че комбина-EORT�) 1993 г� Това �роучване е за�очнато след като е уточнено, че комбина-) 1993 г� Това �роучване е за�очнато след като е уточнено, че комбина- Това �роучване е за�очнато след като е уточнено, че комбина-Това �роучване е за�очнато след като е уточнено, че комбина-
�ията на 5-FU и Левковорин мо�е да б�де �рило�ена едновременно с �еркутан-5-FU и Левковорин мо�е да б�де �рило�ена едновременно с �еркутан-FU и Левковорин мо�е да б�де �рило�ена едновременно с �еркутан- и Левковорин мо�е да б�де �рило�ена едновременно с �еркутан-и Левковорин мо�е да б�де �рило�ена едновременно с �еркутан-
ното ЛЛ [45]� Болните в сТ3сN1М0 или резектабилен сТ4сN1М0 кар�иноми са 
рандомизирани в четири гру�и (а) самостоятелно �редо�еративно ЛЛ до ООД 
45Gy, ДОД 1,8Gy за 5 седми�и, (б) �редо�еративно ЛЛ и едновременно химиоле-Gy, ДОД 1,8Gy за 5 седми�и, (б) �редо�еративно ЛЛ и едновременно химиоле-, ДОД 1,8Gy за 5 седми�и, (б) �редо�еративно ЛЛ и едновременно химиоле-ДОД 1,8Gy за 5 седми�и, (б) �редо�еративно ЛЛ и едновременно химиоле-1,8Gy за 5 седми�и, (б) �редо�еративно ЛЛ и едновременно химиоле-Gy за 5 седми�и, (б) �редо�еративно ЛЛ и едновременно химиоле- за 5 седми�и, (б) �редо�еративно ЛЛ и едновременно химиоле-
чение с 5FU 350 mg/m2/d и Левковорин 20 mg/m2/d в 5 дневен курс �рез ��рва 
и �ета седми�а от ЛЛ, (в) �редо�еративно ЛЛ и четири курса следо�еративна 
химиотера�ия, (г) �редо�еративно ЛХЛ и четири курса следо�еративна химио-
тера�ия� О�еративното лечение е изв�ршено 3-10 седми�и след зав�ршване на 
�редо�еративното лечение�

Анализ�т на резултатите от това голямо мулти�ентрично �роучване в�р-
ху 1011 болни �оказва, че в гру�ата, лекувани с �редо�еративно ЛХЛ е �остиг-
ната в �о-висок �ро�ент ��лна �атоморфологична ремисия: 13,7� срещу 5,3� 
в сравнение с гру�ата с�с самостоятелно ЛЛ� В гру�ата с �редо�еративно ЛХЛ 
в �о-голям �ро�ент е наст��ила �ромяна в размера � от намаляване до ��лно 
изчезване на ��рвичния тумор и регионалните лимфни в�зли� Наблюдавани- и регионалните лимфни в�зли� Наблюдавани-и регионалните лимфни в�зли� Наблюдавани-
те �атоморфологични �ромени в гру�ата с �редо�еративно ЛХЛ, като редук�ия 
до ли�са на инвазия в лимфни, �ериневрални и венозни с�дове, са �о-изразе-
ни в сравнение с гру�ата с�с самостоятелно ЛЛ� Като резултат от всичко това 
е �остигната в �о-висока сте�ен редук�ия на локалните ре�идиви в гру�ата с 
�редо�еративно ЛХЛ 8,7� срещу 17,1�, (р�0,002) в гру�ата с�с самостоятелно 
ЛЛ� Не е установена разлика в честотата на далечните метастази� Петгодишната 
�ре�ивяемост е �4,8� в гру�ата с�с самостоятелно ЛЛ срещу �5,8� (р�0,52) в 
гру�ата с ЛХЛ� Постигнатата 5 годишна свободна от заболяване �ре�ивяемост 
е 52,2� в гру�ите без адювантна ХТ и 58,2� в гру�ите с адювантна ХТ (р�0,13)�

По отношение на ранната и к�сната токсичност не е отчетена статистиче-
ски значима разлика в четирите гру�и� Това �роучване доказва, че добавянето на 
5-FU и Левковорин к�м �редо�еративното ЛЛ води до �одобряване на лечебни-FU и Левковорин к�м �редо�еративното ЛЛ води до �одобряване на лечебни- и Левковорин к�м �редо�еративното ЛЛ води до �одобряване на лечебни-и Левковорин к�м �редо�еративното ЛЛ води до �одобряване на лечебни-
те резултати  чрез �одобряване на локалния контрол�

Няма достат�чно данни за ролята на следо�еративната ХТ след �редо�е-
ративно ЛЛ или ЛХЛ� От финалните резултати на �роучването на EORT� 22921, 
�рилаганата следо�еративна ХТ не оказва влияние в�рху сте�ента на локалните 
ре�идиви и общата �ре�ивяемост� От �о-�одробен анализ става ясно, че �ри 
�а�иентите с �остигнато сни�аване на стадия от сТ3-4 до урТ0-2, ефект�т на  
адювантната ХТ е �о-отчетлив� Тези резултати са �отв�рдени и в друго �роучва- Тези резултати са �отв�рдени и в друго �роучва-Тези резултати са �отв�рдени и в друго �роучва-
не на R� Gray �� al� (QUASAR) [4�] с �овече от 800 �а�иенти, к�дето е �остигнато 
�овлияване на общатата �ре�ивяемост с 3-5�� 
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Друго голямо �роучване на френската федера�ия за гастроинтестинални 
тумори (Fédéra��o� Fra��o�ho�� d� �a��érolog�� D�g�s��v� � FF�D 9203) анали-
зира влиянието на �редо�еративното ЛЛ и ЛХЛ в�рху общатата �ре�ивяемост 
[47]� На болните в едната гру�а е �роведено �редо�еративно ЛЛ до ООД 45Gy в 
25 фрак�ии �о 1,8 Gy за 5 седми�и и ХТ с 5-FU 350 mg/m² и Левковорин 20 mg/
m², за 5 дни, 1 и 5 седми�а от л�челечението и е сравнявана с гру�а с�с самосто-
ятелно �редо�еративно ЛЛ� О�еративното лечение в двете гру�и е изв�ршвано 
3 до 10 седми�и след �редо�еративното лечение�

Резултатите �оказват отново �остигане на �о-голям �ро�ент ��лни �а-
томорфологични ремисии 11,7� срещу 3,��  (р< 0,0001), �о-ниска честота на 
локалните ре�идиви в гру�ата с ЛХЛ � 8,1� срещу 1�,5� (р� 0,004)� Не е наблю-
давана статистически значима разлика в �ре�ивяемостта без �рогресия � 55,5� 
срещу 59,4� и общата �ре�ивяемост � �7,9� срещу �7,4� (р�0,�84) в двете срав-
нявани гру�и� По отношение на ранната токсичност е наблюдавана �о-висока 
3 сте�ен гастроинтестинална токсичност в гру�ата с ЛХЛ � 14,9� срещу 2,9� 
(р�0,0001)� 

Резултатите от друго мулти�ентрично �роучване II фаза с �рилагане на 
�a�����a���� в хода на �редо�еративното ЛЛ �оказват �остигане на ��лен тумо- в хода на �редо�еративното ЛЛ �оказват �остигане на ��лен тумо-
рен контрол �ри 10,5� от болните и �риемлива ранна токсичност 1 и 2 сте�ен� 
�лед �олучаване на резултатите от големите мулти�ентрични �роучвания, ав-
торите �равят заключение, че �редо�еративното ЛХЛ трябва да б�де метод на 
избор �ред следо�еративното ЛХЛ, �оради �о-добрия ефект в�рху локалните 
ре�идиви, �о-добра �оносимост, �о-ниска токсичност и в�змо�ност за �остига-, �о-добра �оносимост, �о-ниска токсичност и в�змо�ност за �остига-�о-добра �оносимост, �о-ниска токсичност и в�змо�ност за �остига-
нето на ��лна �атоморфологична ремисия [35]� 

Предо�еративното дребнофрак�ионирано ЛХЛ се �ре�ор�чва да б�де ме-
тод на избор и �ри болни с гранично резектабилни и нерезектабилни кар�ино-
ми, като �елта е �одобряване на резектабилността и �остигане на R0 резек�ия� 

Проучване на �кандинавския институт за рандомизирани изследвания, 
сравняващо ефективността на �редо�еративното конвен�ионално ЛХЛ с�с са-
мостоятелно �редо�еративно ЛЛ �ри нерезектабилен или ре�идивиращ кар�и-
ном на ректума, �оказва статистичеки значимо �редимство на комбинирания 
�одход �о отношение на 5-годишния свободен от заболяване �ериод � �4� сре-
щу 50� (р�0,012) и 5-годишната обща �ре�ивяемост � 72� срещу 53� (р�0,025)� 
Понастоящем се �рове�дат клинични �роучвания, включващи освен 5-FU, 
�a�����a���� и други �итостоти�и Oxal��la��� и Ir��o���a� в комбина�ия с �ре- и други �итостоти�и Oxal��la��� и Ir��o���a� в комбина�ия с �ре-Oxal��la��� и Ir��o���a� в комбина�ия с �ре- и Ir��o���a� в комбина�ия с �ре-Ir��o���a� в комбина�ия с �ре- в комбина�ия с �ре-
до�еративно ЛЛ или като адювантно лечение след о�ера�ията� Предварителните 
резултати �оказват �о-висока токсичност к�м тези лекарствени ре�ими в �ред- 
и в следо�еративен �лан и в комбина�ия с ЛЛ�

Резултатите на �� �a���� �� al� 2008 г� [48] �оказват, че болните, �ри които е 
�остигната ��лна �атоморфологична ремисия след �редо�еративно ЛХЛ, имат 
отличен локален контрол и �о-добри к�сни лечебни резултати, като �ре�ивяе-
мост и безре�идивен �ериод, независимо от началните сТ и сN стади��

�лед �регледа на литературата и анализа на резултатите на големите кли-
нични �роучвания мо�е да се на�равят следните заключения:

-  Чрез �редо�еративно конвен�ионално фрак�ионирано ЛЛ и едновре-
менна 5-FU � базирана химиотера�ия се �остига �о-доб�р локален 
контрол и е нали�е �о-ниска токсичност, отколкото с�щото лечение, 
�рило�ено следо�еративно�

-  Прибавянето на химиотера�ия с 5-FU к�м �редо�еративното дреб-
нофрак�ионирано ЛЛ води до �одобряване на локалния контрол� 
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�лед �оследния анализ на резултатите �рез 2011 г� на 5 � те Евро�е�-
ски �роучвания �оказва и �ринос в�рху �ре�ивяемостта� 

-  Постигането на ��лен �атоморфологичен отговор след �редо�ератив-Постигането на ��лен �атоморфологичен отговор след �редо�ератив- на ��лен �атоморфологичен отговор след �редо�ератив-на ��лен �атоморфологичен отговор след �редо�ератив- ��лен �атоморфологичен отговор след �редо�ератив-��лен �атоморфологичен отговор след �редо�ератив-
но ЛХЛ води до �одобряване на локалния контрол и намаляване на 
далечните метастази, независимо от началния ТN� стади�� При тези 
болни след рестадиране мо�е да б�де �редло�ено �о-щадящо о�ера-
тивно лечение � локална екс�изия или контактна рентген тера�ия�

-  При нео�ерабилни и гранично о�ерабилни кар�иноми  �редо�ератив-
ното ЛХЛ до�ринася за �одобряване на резектабилността�

Близо 5 десетилетия 5-FU ус�ешно се �рилага както за адювантно лечение 
�ри локално авансирал кар�ином на ректума, така и �ри неговото метастазира-и �ри неговото метастазира-�ри неговото метастазира-
не�

5-FU има крат�к �лазмен �олу�ивот 8-14 минути и е �итотоксичен в 
S-фазата на клет�чния �ик�л� Поради това се очаква �о-доб�р клиничен ефект 
�ри �род�л�ителна венозна инфузия на �итостатика, �оради увеличаване �ро-
�ор�ията на чувствителните клетки и увеличаване на �итотоксичността�   

Метаанализ на � рандомизирани �роучвания, сравняващи �род�л�ител-
на венозна инфузия с болусно �рило�ение на 5-FU �ри авансирал кар�ином на 
ректума, �оказва �о-доб�р отговор � 22� срещу 14� и �одобряване на общата 
�ре�ивяемост � 12 мес� срещу 11,3 мес� в гру�ата с �род�л�ителна венозна ин-
фузия (р�0,04)� В тази гру�а е отчетено намаляване на сте�ента на мукозити, 
неутро�ении и диария и незначително увеличаване честотата на синдрома „р�-
ка-крак�� Прод�л�ителната венозна инфузия обаче е св�рзана с изискването за 
наличие на обучен �ерсонал, в�змо�ни усло�нения, като тромбоемболиз�м и 
инфек�ии от �ентралния венозен катет�р и оттам � �о-висока �ена на лечени-
ето�

� �ел �одобряване качеството на �ивот и �они�аване �ената на лечение-
то, оралните флуоро�иримидини (UFT и �a�����a����) се �рилагат като замести-UFT и �a�����a����) се �рилагат като замести- и �a�����a����) се �рилагат като замести-и �a�����a����) се �рилагат като замести-�a�����a����) се �рилагат като замести-) се �рилагат като замести-
тел на конвен�ионалната интравенозна инфузия на 5-FU [49]�

�лед анализа на резултатите от �роучванията с �рилагане на �a�����a���� 
се установява сни�аване на туморния стади� от 51� до 7��, �остигане на ��лен 
�атоморфологичен отговор от 12 до 31�,  �овишаване броя на ��О �ри дистал-
ни тумори �ри �риемлива ранна токсичност 1 и 2 сте�ен� 

Резултатите от рандомизирано �роучване на P� Hoff  2001 г� в�рху 2400 бо-P� Hoff  2001 г� в�рху 2400 бо-� Hoff  2001 г� в�рху 2400 бо-Hoff 2001 г� в�рху 2400 бо- 2001 г� в�рху 2400 бо-г� в�рху 2400 бо-
лни, сравняващо гру�а с �ерорален �a�����a���� и �род�л�ителна венозна ин-�a�����a���� и �род�л�ителна венозна ин- и �род�л�ителна венозна ин-
фузия с 5-FU, �оказват �одобрена обща �ре�ивяемост и намаляване на често-5-FU, �оказват �одобрена обща �ре�ивяемост и намаляване на често-FU, �оказват �одобрена обща �ре�ивяемост и намаляване на често-, �оказват �одобрена обща �ре�ивяемост и намаляване на често-�оказват �одобрена обща �ре�ивяемост и намаляване на често-
тата на мукозитите и хос�итализа�ионното време в гру�ата с �a�����a����, но 
незначително увеличаване честотата на синдрома „р�ка-крак�� �a�����a���е в 
сравнение с 5-FU демонстрира �о-нис�к �рофил на токсичност �о отношение на 
миелосу�ресия, стоматит, ало�е�ия, гадене и �овр�щане� Отчетена � �о-висока 
сте�ен на туморна регресия в гру�ата с �a�����a���� � 25� срещу 13�� 

Пре�арат�т �a�����a���� �редставлява �ерорална форма на 5-FU� Ме-�a�����a���� �редставлява �ерорална форма на 5-FU� Ме- �редставлява �ерорална форма на 5-FU� Ме-FU� Ме-� Ме-
таболизира се на�-на�ред от чернодробната карбоксилестераза до метаболит 
5'-DF�R, ко�то след това се �ревр�ща в друг метаболит 5’-DFUR от �итидин 
дезаминазата, локализирана �редимно в черния дроб и в туморните т�кани� По-
натат�шното каталитично активиране на 5’-DFUR се ос�ществява от тимидин 
фосфорилазата� Ензимите, които участват в каталитичното активиране са от- каталитичното активиране са от-каталитичното активиране са от-
крити както в б�рзо метаболизиращите туморни т�кани, така и в нормалните 
т�кани, но в �о-малки кон�ентра�ии�  Toва води до �олучаване на �о-високи 
кон�ентра�ии в туморните т�кани� При ректални тумори вероятно генериране- ректални тумори вероятно генериране-ректални тумори вероятно генериране-
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то на 5-FU се ос�ществява в голямата си част в клетките на туморната строма� 
При измерване активността на тимидин фосфорилазата е установено, че в ��р-
вичен ректален тумор е била 4 ��ти �о-висока от с�седните нормални т�кани� 
�лед това, чрез ензима дихидро�иримидин дехидрогеназа, 5-FU се катаболизира 
до значително �о-слабо токсичния дихидро-5-флуороура�ил� Дихидро�ирими-
диназата раз�е�ва �иримидиновия �р�стен до 5-флуоро-уреидо�ро�ионова ки-
селина� Активността на дихидро�иримидин дехидрогеназата е ст��алото, което 
ограничава скоростта на реак�ията� Дефи�ит на този ензим мо�е да доведе до 
�овишена токсичност на �a�����a����� (Фиг.1)

Предклиничните и ин виво изследвания �оказват синергично де�ствие на 
�a�����a���� и ЛЛ, �рило�ени едновременно� Установено е, че �о време на ЛЛ 
се екс�ресира ензима тимидин фосфорилаза, ко�то е ключов ензим, необходим 
за �ревр�щането на �a�����a���� в активен метаболит 5-FU� N� Sawada �� al� �рез 
1999 г� [50] установяват, че �рилагането на една фрак�ия от 5 Gy увеличава ти-[50] установяват, че �рилагането на една фрак�ия от 5 Gy увеличава ти- установяват, че �рилагането на една фрак�ия от 5 Gy увеличава ти-Gy увеличава ти- увеличава ти-
мидин фосфорилазното ниво 13 ��ти в рамките на 9 дни след обл�чването� Тази 
л�чево-инду�ирана свр�хекс�ресия на ензима тимидин фосфорилаза е селек-
тивна за туморната т�кан и се наблюдава в много мал�к �ро�ент в нормалните 
здрави т�кани� 

Де�ствието на 5-FU като радиосенсибилизатор се �роявявя в G1 и S фаза-5-FU като радиосенсибилизатор се �роявявя в G1 и S фаза--FU като радиосенсибилизатор се �роявявя в G1 и S фаза-FU като радиосенсибилизатор се �роявявя в G1 и S фаза- като радиосенсибилизатор се �роявявя в G1 и S фаза- G1 и S фаза-G1 и S фаза-1 и S фаза-S фаза- фаза-фаза-
та на клет�чния �ик�л чрез инхибиране на ензима тимидилат синтетаза и в�з- и в�з-и в�з-
�ре�ятстване синтеза на ДНК� Друг метаболит на 5-FU � флуородеоксиуридин 
монофосфат се натру�ва в РНК и в�з�ре�ятства РНК синтезата� При �риема на 
�a�����a����, S-фазната �о�ула�ия в тумора се разширява и това води до �ови-, S-фазната �о�ула�ия в тумора се разширява и това води до �ови-S-фазната �о�ула�ия в тумора се разширява и това води до �ови--фазната �о�ула�ия в тумора се разширява и това води до �ови-
шаване на л�чечувствителността, което � �овече от наблюдаваната л�чечувст-� �овече от наблюдаваната л�чечувст- �овече от наблюдаваната л�чечувст-�овече от наблюдаваната л�чечувст-
вителност чрез клет�чна синхрониза�ия� Радиосенсибилиза�ията се �овишава 
чрез ограничаване на туморната ре�о�ула�ия и намаляване на с�особността за 
в�зстановяване на л�чевите увре�дания �о време на лечението� Комбинирането 
на ЛЛ и ХТ с 5-FU води до адитивен ефект� Потен�ирането на ефекта на ЛЛ е 
на�-изразено, когато 5-FU е нали�е в тумора около един ден �реди обл�чването�

П�рвият еки�, работил в�рху о�енката на комбинирания ефект на ЛЛ и 
ХТ с �a�����a���� �ри кар�инома на ректума, е �� Du�s� �� al� �рез 2002 г�, ко�то е 
забелязал в�змо�ния синергичен ефект� Оралният 5-FU е �рилаган �рез �ялото 
време на ЛЛ в �окачващи се дози от 250 до 1,250мг/м2 дневно� Отчетена е добра 
�оносимост к�м този комбиниран ре�им� Наблюдвани са частични ремисии 
�ри 9 от 10 наблюдавани болни� На базата на това �роучване I фаза е �отв�рдена 
сигурността и ефективността на комбина�ията ЛЛ и �a�����a����� Проучването 
о�ределя и �ре�ор�чителната доза на медикамента � 1�50mg/m2, 5 седми�и в 
хода на ЛЛ [51]�

Анализ�т на литературата �оказва, че с �редо�еративното ЛХЛ с 
�a�����a���� се �остига �о-изразен тера�евтичен ефект �ри добра �оносимост� 
Прилагането на �ерорален �ре�арат, в сравнение с �ротрахирана венозна инфу-
зия на 5-FU е �о-удобно за �а�иентите и е с �о-ниска токсичност� 

Както беше �осочено �о-горе, честотата на локалните ре�идиви след �ре-
до�еративно лечение на кар�инома на ректума е от 7 до 10�, но честотата на да- от 7 до 10�, но честотата на да-от 7 до 10�, но честотата на да-
лечните метастази остава висока � от 24 до 28�� Това �оказва необходимостта от 
�о-ефективно системно лечение� �тандартната адювантна монохимиотера�ия с 
флуро�иримидини вече е заменена с из�олзване на комбинирана ХТ с �ел реду-
�иране на риска от далечени метастази� Резултатите от тези �роучвания �оказ-
ват, че след �роведено �редо�еративно ЛХЛ  само някои �а�иенти биха имали 
�олза от адювантна 5-FU- базирана химиотера�ия� Понастоящем данните от 5 
големи �роучвания �редлагат из�олзването на номограми с �ел �редсказване 
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СТУДИЯ
STUDIA 1

В лечението на 
локално авансиралия 
карцином на ректума, 
предоперативното 
дребнофракционирано 
ЛХЛ, вече доказало 
предимство пред 
други терапевтични 
схеми, продължава 
да търси нови форми 
на прилагане с оглед 
постигане на oще по-
висока ефективност по 
отношение на локален 
контрол, степен на 
патоморфологична 
ремисия, възможност 
за съхраняване на 
сфинктера при 
дистални карциноми 
и подобряване на 
поносимостта. 
Замяната на 5-FU 
с Capecitabine е 
един от начините 
за повишаване на 
ефективността 
и понижаване на 
токсичността на това 
лечение.
Съвременните схеми 
включват повече от 
един медикамент и 
добавяне на таргетна 
терапия в хода на 
предоперативното 
лъчелечение.

“
на локални ре�идиви и далечни метастази, както и очакваната �ре�ивяемост� 
При болни с доб�р тера�евтичен отговор след �редо�еративното ЛХЛ, �олзата 
от добавянето на ХТ в�рху �ре�ивяемостта е �о-малка, в сравнение с гру�ата 
болни с �о-слаб отговор�

В лечението на локално авансиралия карцином на ректума, предопера-
тивното дребнофракционирано �Х�, вече доказало предимство пред други 
терапевтични схеми, продължава да търси нови форми на прилагане с ог-
лед постигане на oще по-висока ефективност по отношение на локален кон-oще по-висока ефективност по отношение на локален кон-ще по-висока ефективност по отношение на локален кон-
трол, степен на патоморфологична ремисия, възможност за съхраняване на 
сфинктера при дистални карциноми и подобряване на поносимостта. 

Замяната на 5-FU с Capecitabine е един от начините за повишаване на 
ефективността и понижаване на токсичността на това лечение.

Съвременните схеми включват повече от един медикамент и добавяне 
на таргетна терапия в хода на предоперативното лъчелечение.

Фиг. 1. Схематично представяне на ефекта на предоперативното ЛХЛ при сТ3 
тумори в дистална трета на ректума

 Фиг. 2. Фармакокинетика на Capecitabine
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• Селективно туморно активиране

• По-висока концентрация в туморите 
спрямо здравите тъкани
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Изчислено е, че 
средният популационен 
риск при носителство 
на мутации в BRCA1 
до навършване на 70 
годишна възраст е 
средно 65 %  
(CI 44 %–78 %) за рак 
на гърдата и между 
33 и 39% (CI 18-54%) за 
овариален карцином

“
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С. Вълев, М. Таушанова, К.Тимчева 
Клиника по медицинска онкология, МБАЛ Надежда

Резюме
Рак�т на млечната �леза (РМЖ) е на�-честото злокачествено заболяване 

�ри �ените в Б�лгария� За 30 годишен �ериод заболяемостта се е �окачила над 2 
��ти� Близо една трета от болните биват диагности�ирани в стадии III�I�� През  
2011 г� рак�т на млечната �леза е �ричинил 18,4� от см�ртните случаи от рако-
ви заболявания �ри �ените� В Б�лгария това е водещата �ричина за см�рт от 
злокачествени заболявания �ри �енския �ол� В��реки на�ред�ка в развитието 
на онкологията, 20� � 30� от �а�иентите с ранен рак �рогресират до авансирал 
и/или метастазирал стади�� Метастатичният рак на млечната �леза (МРМЖ) 
не мо�е да б�де излекуван и лечението му има �алиативна �ел� �редното �ре-
�ивяване на �а�иентки с МРМЖ е едва 18-24 месе�а� Поради тази �ричина се 
�рове�дат мно�ество клинични из�итвания за о�тимизиране на лечението �ри 
метастазирал стади�� Химиотера�ията е гр�бнак�т на лечението в този стади�� 
Основните �ели на лечението е да се уд�л�и �ивота на болните и да се �остигне 
максимален контрол над сим�томите� Ако това лечение обаче се �рове�да о�-
тимално, �ре�ивяемостта мо�е значително да б�де уд�л�ена� До голяма сте�ен 
това зависи от �острояването на адекватна и �оследователна тера�евтична стра-
тегия, индивидуализирана с�рямо конкретния случа� �ри всяка болна� За тази 
�ел е необходимо както �одробно �ознание в�рху генетиката и �атобиологията 
на РМЖ от една страна, така и д�лбок и актуален �оглед в�рху резултатите от 
клиничните из�итвания на различните тера�евтични �одходи�

Ключови думи: метастазирал рак на млечната �леза (МРМЖ), химиоте-
ра�ия, онкогени, индивидуализирана тера�ия

Abstract
�r�as� �a���r (��) �s �h� mos� �ommo� mal�g�a��y �� wom�� �� �ulgar�a� I� a 

30-y�ar ��r�od, �h� ����d���� has r�s�� a�ov� �w���-fold� Almos� a �h�rd of �h� �a�����s 
ar� d�ag�os�d �� s�ag� III-I�� I� 2011 �r�as� �a���r was �h� r�aso� for 18,4� of �h� f�mal� 
d�a�hs du� �o �a���r� I� �ulgar�a �� �s �h� l�ad��g �aus� of d�a�h from mal�g�a��y �� 
�h� f�mal� �o�ula��o��  D�s���� �h� r����� adva��ag�s �� o��ology, 20� - 30� from �h� 
�a�����s w��h �arl��r d�s�as� �rogr�ss �o lo�ally adva���d/m��as�a��� s�ag�� ���as�a��� 
�r�as� �a���r (���) �a��o� �� �ur�d a�d �r�a�m��� �s o�ly �� �all�a��v� s�����g� ��d�a� 
surv�val �� ��� �s o�ly 18 - 24 mo��hs� ���aus� of �h�s, �h�r� ar� a lo� of �l����al �r�als 
����g �o�du���d �� m��as�a��� d�s�as� �ry��g �o o���m�z� �h� ou��om�s� �h�mo�h�ra�y 
�s �h� �or��rs�o�� �� �h� �r�a�m��� �� �h�s� �a�����s w��h ma�� goals �o �rolo�g surv�val 
a�d �o r�a�h a max�mum sym��om �o��rol� W��h o���mal ma�ag�m���, surv�val �a� 
�� s�g��fi�a��ly �rolo�g�d�  To a gr�a� �x���d, �h�s d����ds o� �r�a���g a� ad�qua�� 
mul��s��� �r�a�m��� s�ra��gy �a�lor�d �o �h� ��d�v�dual �a������ I� ord�r �o a�h��v� �h�s, 
�h� �l����al o��olog�s� ���ds a �rofou�d u�d�rs�a�d��g of �r�as� �a���r g������s a�d 
�a�ho��ology as w�ll as d��a�l�d k�owl�dg� of �h� r�sul�s of �l����al �r�al �� d�ff�r��� 
�r�a�m��� a��roa�h�s� 

Keywords: ���as�a��� �r�as� �a���r (���), �h�mo�h�ra�y, o��og���s, ��d�- (���), �h�mo�h�ra�y, o��og���s, ��d�-���), �h�mo�h�ra�y, o��og���s, ��d�-), �h�mo�h�ra�y, o��og���s, ��d�-�h�mo�h�ra�y, o��og���s, ��d�-, o��og���s, ��d�-o��og���s, ��d�-, ��d�-��d�-
v�dual�z�d �r�a�m���
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I. Епидемиология на карцинома на млечната жлеза.

Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честото злокачествено заболя-
ване при жените в България, както и в д�р�авите от Е� и �еверна Америка� 
При �ените у нас �рез 2000 г 23 � от всички новорегистрирани случаи на злока-
чествено заболяване са били с рак на млечната �леза� Този �ро�ент е нараснал 
на 27,3 � �рез 2011 г, което �оказва все �о-голямата со�иална те�ест на заболя-
ването� Близо една трета от болните биват диагностицирани в стадии III–IV. 1

По отношение на заболяемостта в световен мащаб се наблюдава стабилно 
нарастване �рез �оследните 40 години� В Б�лгария стандартизираната заболяе-
мост от 35/100 000 �рез 1981 г� се е увеличила на 50/100 00 �рез 2000 г�; �рез 2011 
г� стандартизираната заболяемост достига до 7�,3 на 100 000 �ени� За 30 годи-
шен период, заболяемостта е покачена над 2 пъти. През 2011 г� са регистрирани 
3885 нови случаи, като заболяемостта от рак на млечната �леза беле�и р�ст с 
1�8 � средногодишно� Все още в Б�лгария тя е �од средната за Евро�а� Заболяе-
мостта от рак на млечната �леза се увеличава с на�редване на в�зрастта след 35 
годишна в�зраст и достига своя �ик �ри �0-�4 годишните �ени (23�,9/100 000)� 
Противно на широко раз�ространеното мнение дори и сред с�е�иалистите, че 
се наблюдава „�одмладяване� на болните от това заболяване, в �ифрите не се 
наблюдава с�ществена динамика с�рямо 2000 г�1

През  2011 г� рак�т на млечната �леза е �ричинил 18,4� от см�ртните 
случаи от ракови заболявания �ри �ените� �тандартизираната см�ртност е 
14�1/100  000 �ени годишно� В Б�лгария това е водещата �ричина за см�рт от 
злокачествени заболявания �ри �енския �ол�1

В Е� заболяемостта е 94,2 на 100 000 �ени годишно, а см�ртността от 
38,4/100 000 �ени годишно �рез 2000 г, е намаляла до 23,1 на 100 000 �ени �рез 
2011 г, в��реки че се наблюдават значителни географски вариа�ии�2,3 Изненад-
ващо, на конферен�ията в �ан Антонио �рез декември 200� за �р�в ��т бе с�-
общено, че заболяемостта от рак на млечната �леза в �АЩ с�ада, особено �ри 
�ени над 50 години� Тази рязка и о�тимистична �ромяна в тенден�иите бе обяс-
нена с намаляването на у�отребата на хормонозаместителна тера�ия �ри �ери-
мено�аузалните �ени� 

Заболяемостта зависи значително от �рис�ствието или отс�ствието на ня-
кои добре известни рискови фактори� 4-7

Рискови фактори
Възраст. Очевидно е, че заболяемостта се увеличава с възрастта. При 

в�зрастовата гру�а 20�30 години заболяемостта е около 10/100 000, докато �ри 
�ени над �0 години тя е над 200/100 000� �редната в�зраст �ри �оставяне на ди-
агнозата е �0��3 години�

Етнически фактор. Различните расово-етнически гру�и имат значими 
разлики в заболяемостта� Най-ниската заболяемост се среща у азиатските по-
пулации, докато �о�ула�иите с Евро�е�ски �роизход имат висока заболяемост� 
В някои евре�ски �о�ула�ии �ените имат четирикратно �о-висок риск от раз-
витие на рак на г�рдата�8,9 Именно �ри �редставители на евре�ски �о�ула�ии 
(Ешкенази) за �р�в ��т е открит генетичен маркер, водещ до увеличен риск от 
развитие на заболяването�10-13

Фамилност. Приблизително една трета от �а�иентките имат �оне един 
роднина от ��рва линия с рак на г�рдата�14-1� �чита се, че 4�9 � от случаите се 
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д�л�ат на фамилен рак на млечната �леза�1�,17 Индивиди с роднини от ��рва 
линия, заболели от рак на г�рдата, имат значително �о-висок риск да развият 
заболяването с�рямо индивиди без фамилна история� Идентифи�ирането и 
клонирането на BRCA1 и BRCA2, два гена асо�иирани с фамилните форми на 
рака на г�рдата и я�чни�ите, доведе до �о-добро разбиране ролята на наслед-
ствените фактори �ри формирането на риска� BRCA1 е локализиран на хромо-
зома 17q21 и изследванията, св�рзани с�с загубата на хетерозиготност �оказват, 
че то� функ�ионира като тумор-су�ресорен ген� Физиологичната му функ�ия е 
св�рзана с ре�ара�ията на ДНК. BRCA2 е локализиран на хромозома 13q12� Му-
та�иите в него се св�рзват с ранно засягане и м��ките форми на заболяването, 
но не са св�рзани с рака на я�чни�ите�18-22 При случаите с мута�ия на BRCA1 са 
характерни още висок митотичен индекс, висок индекс на �ролифера�ия, висок 
�ро�ент на ER-негативни и PR�негативни тумори, както и �о-голяма лимфо�ит-ER-негативни и PR�негативни тумори, както и �о-голяма лимфо�ит-негативни и PR�негативни тумори, както и �о-голяма лимфо�ит-PR�негативни тумори, както и �о-голяма лимфо�ит-�негативни тумори, както и �о-голяма лимфо�ит-
на инфилтра�ия с�рямо с�орадичните случаи�13,23 Рак�т, асо�ииран с мута�ии 
на BRCA2 се характеризира с �о-малко митози и �о-голяма сте�ен на тубулна 
форма�ия�24 Фамилният рак на гърдата съставлява до 10 % от всички случаи и 
BRCA1 и BRCA2 са отговорни за две трети до три четвърти от него�25 

Хормонални рискови фактори. Реди�а изследвания �оказват силна вр�з-
ка ме�ду естрогена и развитието на рак на г�рдата� Рак�т на млечната �леза е 
изключително �енско заболяване и у м��ете се среща �о изключение� Овариал-
ната абла�ия реду�ира драматично риска �ри �ени, както и �ри екс�ериментал-
ни �ивотни� Колкото �о-млада е била �ената �ри �ремахването на функ�ията 
на я�чни�ите, толкова ефект�т е �о-силен�7,2� Отс�ствието на бременност с�що 
е рисков фактор�� Ранното менархе, късното настъпване на менопауза и по-
големият брой години с активна овулация са асоциирани с рак на гърдата.27, 

28 Жени, �ри които менархето наст��ва �од 12 годишна в�зраст имат два ��ти 
�о-голям риск от тези с менархе след 12� В�ншни в�зде�ствия, които забавят 
наст��ването на мензиса, като лошо хранене или физически усилия, косвено ре-
ду�ират риска от рак на г�рдата�9,29-31 При мено�ауза, наст��ила след 54-тата го-
дина риск�т е два ��ти �о-голям от този �ри �ени с мено�ауза, наст��ила �реди 
45-тата година� Значение има с�що и в�зрастта на ��рвата бременност� Жени, 
които износват ��рва бременност �реди 18 годишна в�зраст имат заболяемост, 
която е с една трета �о-висока от тези �ри �ени, износили ��рвата си бремен-
ност след 35г�2�,32 ��оред резултатите от един метаанализ в�рху 50302 �ени вся-
ко раждане намалява релативния риск със 7%, а всяка година на кърмене го 
увеличава с 4,3%�33 

Инсулиноподобният растежен фактор тип 1 (IGF-1) е митогенен �е�тид, 
ко�то усилва �ролифера�ията на е�ителните клетки на млечната �леза и е с до-
казана роля �ри рака на г�рдата�34,35 Установена е �раво �ро�ор�ионална вр�зка 
ме�ду кон�ентра�ията на �иркулиращия IGF-1 и риска от рак на млечната �ле-
за�3�,37 Нивата му в �иркула�ията се  �овлияват от фактори като в�зраст, ниво на 
физическа активност, нива на стрес, нивата на естрогени и др�

Екзогенни хормони. Вр�зката ме�ду хормонозаместителната тера�ия 
или оралната контра�е��ия и риска от рак на млечната �леза се изследва �од-
робно от �овече от две десетилетия�38 Жените, из�олзващи контра�е�тиви имат 
малко увеличаване на относителния риск � 1,24 ��ти,  ко�то изчезва 10 години 
след с�иране на у�отребата им�39,40 

Фактори на околната среда, хранене, затлъстяване. Редовната физическа 
активност, особено в �убертета, има значителен ефект в�рху намаляване на ри-
ска от заболяване от РМЖ� В на�реднала в�зраст физическата активност води 
до редук�ия на теглото и мастната т�кан в тялото, което има директно отноше-
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ние к�м намаляване на нивата на естрогена и, с�ответно � намаляване на риска 
от развитие на РМЖ� 

Заболяемостта от РМЖ варира в различните географски ширини� Разли-
ката ме�ду някои региони (на�р� �АЩ и Е� от една страна и азиатските страни 
от друга) мо�е да е шесткратна� В Африка, Ю�на Америка и �редиземноморие-
то се наблюдават средни сто�ности на заболяемост� В ниско-рисковите региони 
�рез �оследното десетилетие се наблюдава стабилна тенден�ия к�м увеличаване 
на заболяемостта� Емигра�ията на гру�и население от �о-ниско рискови регио-
ни к�м региони с �о-висок риск води до �осте�енното изравняване на риска от 
заболяване до тези на регионите � ре�и�иенти� Причината би могла да се крие и 
в�в в�з�риемането на диетичните нави�и на новите региони� Доказана е пра-
вопропорционална връзка между калорийния прием и риска от РМЖ. Праве-
ни са реди�а е�идемиологични �роучвания в�рху риска от заболяване и �риема 
на конкретни храни� Единствената доказана засега сигурна вр�зка е ме�ду �ри-
ема на ненаситени мастни киселини с�д�р�ащи се в �ивотинските мазнини и 
�рием�т на фибри, �ри които вр�зката с риска е обратно �ро�ор�ионална, т�е� те 
имат �ротективен ефект�

Алкохолната консумация също води до увеличен риск. Риск�т се �окач-
ва статистически значимо �ри консумиране на �овече от 1,5 алкохолни на�итки 
(25 мл, чист алкохол) дневно� 

II. Патобиология

Ракови стволови клетки
�тволовите клетки се наблюдават �ри реди�а соматични т�кани, като �ред-

ставляват ва�ен елемент на тяхната функ�ия и регенера�ия� �тволовите клетки 
имат три уникални сво�ства: 1) могат да се самообновяват, като �о този начин 
�одд�р�ат �остоянен резервоар� На�ример �ри делене на стволова клетка, една 
от д�щерните клетки винаги за�азва характеристиките на ма�чината� 2) имат с�о-
собността да се диферен�ират в �осока на различни клет�чни линии 3) могат да се 
делят неограничено� Комбина�ията от тези три сво�ства �рави стволовите клетки 
уникални� Способността им да се възобновяват е изключително интересна, за-
щото именно тази способност, бидейки патологично свръхактивна, играе огро-
мна роля в онкогенезата. Голяма част от злокачествения феноти� на туморите се 
д�л�и именно на �атологично усилената им с�особност да се самообновяват и да 
�одд�р�ат басе�н от стволови клетки�  Много от изследванията в�рху малигнени-
те �ро�еси �рез �оследните 30-40 години могат да б�дат т�лкувани и в светлината 
на теорията за с�ществуване на ракови стволови клетки� 

В �оследното десетилетие бяха �роведени реди�а изследвания, в които от 
туморната т�кан са изолирани клетки, които имат учудващо близки биологич-
ни сво�ства с тези на нормалните стволови клетки в организма� Могат да екс-
�ресират антигени, характерни за соматичните стволови клетки (�D44, �D24, 
E��A�) и �ренесени в �� v��ro култури имат агресивен и инвазивен расте�� 
Идентифи�ирани са в солидни тумори, хематологични нео�лазии, както и в ту-
мори с моз�чен �роизход� Раковите стволови клетки са туморогенни, т� е� могат 
да образуват нови клонове туморна т�кан � сво�ство, което не е характерно за 
останалите туморни клетки� 42

Лимит на Хайнфлик. Функция на теломерите
Подобно на соматичните стволови клетки, туморните стволови клетки 

също не са ограничени от т. нар. феномен на Хайфлик. То� �редставлява на-
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блюдаваното сво�ство на клетките в човешкия организ�м да се делят точно о�-
ределен и ограничен бро� ��ти (човешките ембрионални клетки на�р� в in vitro 
култура се делят 40 до �0 ��ти)� �лед достигане на този лимит, �о-натат�шното 
клет�чно делене е нев�змо�но� Молекулните основи на този феномен се осно-
вават на функ�ията на теломерите� Те са �овтарящи се нуклеотидни �оследова-
телности, раз�оло�ени в кра�щата на хромозомите, отк�дето идва и наимено-
ванието им� ��ществуват �ри всички еукариотни организми� Ва�ен ком�онент 
на теломера е нуклео�ротеинова структура с ензимна  активност � теломераза� 
Не�ната функ�ия е всеки митотичен �ик�л да ск�сява с о�ределена сте�ен ДНК 
теломерите� �лед о�ределена сте�ен на ск�сяване, клет�чното делене става не-
в�змо�но� Този �ро�ес на клет�чно стареене изгле�да с�що св�рзан и с физи-
ологичното стареене на организма� Една от функ�иите на този механиз�м на 
ограничаване на бро�ката клет�чни �икли е �редотвратяването на наст��ване 
на генетична нестабилност� Функцията на теломеразата в раковите клетки 
често е нарушена, според някои изследвания в до 90% от всички солидни ту-
мори.43

Биология на метастазирането
Моделите, о�исващи механизмите на метастазиране вземат �редвид с�о-

собността на туморните клетки за с�дова инвазия, механизми на избягване на 
имунната защита в �иркула�ията, с�особността им да разгра�дат ме�дукле-
т�чния матрикс и с�особността им да стимулират неоангиогенезата�44 Пато-
хистологичните характеристики на първичния тумор в повечето случаи са 
запазени и в метастазите, но биопсии от метастатичните огнища показват 
значителни генетични различия, както в сравнение с ��рвичния тумор, така и 
�оме�ду си�45 Някои автори дори с�общават за с�е�ифични „генетични �од�и-
си�, св�рзани с конкретен орган на метастазиране, на�р� бели дробове, кости�4�-51 
Екс�ресионният статус на ER/PR и HER2 с�що е св�рзан с о�ределени начини 
на метастазиране� 52 

Инвазия на междуклетъчния матрикс. Клетъчен мотилитет
В множество първични инвазивни карциноми междуклетъчното 

свързване е нарушено�53 Това се д�л�и основно на загубата на E-�adh�r��, ко�-E-�adh�r��, ко�-ко�-
то е основният медиатор на ме�дуклет�чните вр�зки� Ген�т му е клониран и 
е локализиран на д�лгото рамо на хромозома 1�, лента 22�1� Цито�лазмената 
част на E-�adh�r�� е св�рзана с алфа- и бета-катенина от актиновата молекула 
на �итоскелета� Основните функ�ии на актина е да �одд�р�а формата на клет-
ката и св�рзването � с�с с�седните клетки и базалните мембрани� В �ивотин-
ски модели е доказано, че �ри увредена функ�ия на E-�adh�r�� тумор�т развива 
метастази на много ранен ета�� Загубата на екс�ресията на E-�adh�r�� мо�е да 
б�де резултат от различни мута�ии, на�-честата �ричина е �отискане на гена 
чрез метилиране на неговия �ромотор� При рак на г�рдата е демонстрирана за-
висимост ме�ду намалените нива на екс�ресия на Е-кадхерин и наличието на 
метастази в лимфните в�зли� По-голямата част от тези �роучвания, обаче имат 
или крат�к �ериод на �роследяване или включват �рекалено хетерогенна гру�а 
�а�иентки, лекувани с различни видове адювантна химиотер�ия�

Веднъж загубила междуклетъчните си връзки, туморната клетка вече 
има възможност да се придвижва в междуклетъчния матрикс. За тази �ел е не-
обходима екс�ресия на ре�е�тори, които се св�рзват с ком�онентите на матри-
кса � колаген, ламинин и фибронектин� Екс�ресията на такива ре�е�тори, наре-
чени фибронектини, наистина се наблюдава �ри раковите клетки� За да улесни 
инвазията си, туморът синтезира и екскретира ензими от групата на матрикс-
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ните металопротеинази (MMP). Те до��лнително разгра�дат ме�дуклет�чно-
то �ространство и �од�омагат инвазията� 

COX-2. Реди�а �роучвания �оказват, че с�ществува свр�хекс�ресия на 
�OX-2 �ри солидни тумори, включително рак на г�рдата� �OX-2 е св�рзана с 
кан�ерогенезата на рака на млечната �леза �о няколко начина� Наблюдавана е 
корела�ия ме�ду екс�ресиите на �ОХ-2 и увеличената �л�тност на туморните 
клетки� Екс�ресията на �OX-2 е локализирана в е�ителния ком�артмент, дока-
то в стромалния ком�онент ли�сва екс�ресия� По-ранни изследвания �оказаха 
вр�зка ме�ду нивата на �ростагландини в т�каните на рака на г�рдата и �о-
ниската �ре�ивяемост, както и �о-честото развитие на метастази�54 Основният  
�родукт на �OX-2 е �ростагландин Е2 � PGE2, ко�то се намира в �о-високи кон-
�ентра�ии в туморните клетки и е синтезиран от няколко човешки клет�чни ли-
нии на рак на г�рдата� В клинични �роучвания високите кон�ентра�ии на PGE2 
са св�рзани както с висок метастатичен �отен�иал, така и с ли�са на екс�ресия 
на естрогенови и �рогестеронови ре�е�тори�55

Лекарствена резистентност
Солидните тумори се характеризират с това, че притежават множество 

генетично различни клонове� Тази хетерогенност е в основата на често корен-
но различния клиничен ход и отговора к�м лечение на едно и с�що заболяване� 
Освен ��рвоначалния клон и неговите д�щерни клонове, туморите с�д�р�ат 
и т� нар� туморни �рогениторни клетки или ракови стволови клетки, за които 
вече стана в��рос� Те се намират в различна сте�ен на диферен�иа�ия и не се де-
лят активно, като �о този начин избягват де�ствието на химиотера�ията� Могат 
да се различават �оме�ду си �о чувствителността си с�рямо лечение� В �аузата 
ме�ду химиотера�евтичните курсове тези клетки могат да се активират �од вли-
яние на различни в�зде�ствия и да дадат началото на  нови туморни клонове� 
Този ти� �оведение на тумора �рави лечението му изключително трудно�

Всеки химиотерапевтичен режим се характеризира с определена ефек-
тивност � обективен отговор (ОО) и време до �рогресия (ВП)� Развиването на 
резистентност к�м лекарственото лечение е основната �ричина, ограничаваща 
ефективността на даден агент или химиотера�евтична комбина�ия� Много авто-
ри смятат, че по-успешното лечение на РМЖ минава през по-задълбоченото 
познание върху механизмите на възникване на множествена лекарствена ре-
зистентност (МЛР, англ� �ul��drug R�s�s�a��� – MDR)� Мно�ествената лекарстве-
на резистентност с�ада к�м т� нар� клет�чни механизми на развитие на резис-
тентност� Те включват: 1) �ромени в транс�орта на лекарствата �рез клет�чната 
мембрана, главно увеличена екскре�ия (транс�ортна резистентност); 2) разви-
ване на механизми на инактивиране на лекарствените агенти в �ито�лазмата 
(метаболитна резистентност); 3) �ромени в таргетните белт��и; мо�е да е чрез 
�ромяна в нивата на екс�ресия на конкретната мишена или �ромяна на струк-
турата на мишената �осредством генетични мута�ии; обикновено белт�чните 
доме�ни, които биват атакувани от лекарствените агенти, са самите активни 
�ентрове на мишените, имащи ензимна активност, често тирозин-киназна; �ро-
мяната на структурата на активните �ентрове води до развиване на афините-
та на св�рзване на даден конкретен лекарствен агент (таргетна резистентност);  
4) �ромяна в ДНК ре�ариращите механизми; голяма гру�а от �итотоксичните 
агенти водят до директно увре�дане на ДНК� �вр�хактивирането на ДНК-ре-
�ара�ията �ри туморните клетки е форма на развиване на резистентност к�м 
този ти� агенти; 5) �ромени в с�особността на туморните клетки да заде�стват 
механизмите на �рограмирана клет�чна см�рт (а�о�тоза)� 

по-успешното лечение 
на РМЖ минава през 
по-задълбоченото 
познание върху 
механизмите на 
възникване на 
множествена 
лекарствена 
резистентност

“

За да улесни 
инвазията си, 
туморът синтезира 
и екскретира 
ензими от групата 
на матриксните 
металопротеинази 
(MMP)

“

Солидните тумори 
се характеризират с 
това, че притежават 
множество генетично 
различни клонове

“

Всеки 
химиотерапевтичен 
режим се характеризира 
с определена 
ефективност

“
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От горните �ет механизма на развиване на резистентност на�-добре изу-
чен е механизм�т на развиване на транс�ортна резистентност� Транспортната 
резистентност води до намалена цитоплазмена и ядрена акумулация на ле-
карствените вещества в туморните клетки. Това става чрез намалено всмук-
ване на агента и/или увеличена екскре�ия� Мо�е с�що да се наблюдава увреден 
транс�орт и на ниво ядрена мембрана, което намалява в�треядрената кон�ен-
тра�ия на лекарственото вещество� В резултат на това се намалява екс�ози�ията 
на �ито�лазмените и ядрените белт��и, които са лекарствени мишени с�рямо 
кон�ентра�ията на лекарствения агент� 

Трансмембранна екскреция на лекарствените агенти. Увеличената ек-
скре�ия на лекарствени средства, наблюдавана �ри туморните клетки, се д�л�и 
на свр�хекс�ресия на трансмембранен транс�ортер, наречен P-gly�o�ro���� (Pg�-
170)� Такава свр�хекс�ресия е доказана �ри РМЖ, както и в други нео�лазии � 
колоректален кар�ином и б�бречно-клет�чен кар�иноми� P-glycoprotein е част 
от голяма суперфамилия транспортни протеини, познати като АТФ-свързва-
щи касетни транспортери [ad��os��� �r��hos�ha�� (ATP) ���d��g �ass���� (A��) 
�ra�s�or��rs]� То� �редставлява трансмембранен канал, имащ тирозин-киназна 
активност� Чрез дефосфолириране на АТФ до АДВ, канал�т мо�е да из�ом�ва 
различни вещества срещу кон�ентра�ионния им градиент, като намалява тяхна-
та в�треклет�чна кон�ентра�ия� Ген�т, кодиращ този белт�к се нарича �DR-1� 
В нормалните т�кани, P-gly�o�ro���� се екс�ресира основно в б�бре�ите, черния 
дроб и �анкреаса� Интересна е особено високата му екс�ресия в ендотелните 
клетки на кр�вно-ликворната и кр�вно-тестикуларната бариери, к�дето играе 
основна роля за не�ро�ускливостта на тези бариери за различните лекарстве-
ни средства, силно необходима за относителната автономност на моз�чната и 
герминативно-клет�чната т�кан у м��а� Освен �DR-1, �ри хората с�ществу-
ва още един �DR ген � �DR-3, чиято функ�ия е да екскретира хидрофобните 
�л�чни киселини в �л�чния мехур� Единствената известна функ�ия на �DR-1 
засега е из�ом�ването на хидрофобни лекарства изв�н клетката� Основни �ред-
ставители на тези лекарствени гру�и, които в момента се �олзват широко �ри 
РМЖ са антра�иклините, таксаните, винка-алкалоидите и тирозин-киназните 
инхибитори� При невробластомите в детска в�зраст, свр�хекс�ресията му дори 
е доказано св�рзана с �о-лоша �ре�ивяемост, навярно св�рзана с ��рвична ре-
зистентност к�м лечение� В�змо�но е и наличие на �овишена функ�ия, без това 
да засяга количествената му екс�ресия на клет�чната мембрана� Функ�ията на 
�DR-1  мо�е да б�де инхибирана �осредством блокери на кал�иевите канали 
(вера�амил, дилтиазем), които в момента са широко из�олзвани като антихи-
�ертензивни или антиаритмични средства� К�м този момент все още няма раз-
работени диагностични методи за детек�ия на свр�хфунк�ията му, което �речи 
тя да б�де �олзвана като независим �рогностичен маркер� В�змо�ността, обаче 
�осредством образни методи да се визуализира натру�ването на даден лекар-
ствен агент в туморната т�кан с или без до��лнителен �рием на �DR-1 инхи-�DR-1 инхи-инхи-
битор, �редставлява интересен алтернативен �одход за о�енка на лекарствена 
резистентност �ри �а�иентки с РМЖ� 5�-�5

Фармакогенетика. Добре �ознат факт е, че различните болни имат раз-
личен отговор на противотуморните агенти. Тези вариа�ии в отговора често 
са �о-големи ме�ду различните �редставители на една гру�а хора, отколкото 
ме�ду различните линии на лечение �ри конкретен �а�иент или ме�ду монози-
готни близна�и��� Това �оказва ролята на наследствеността �ри отговора к�м 
лечение� Генните различия оказват влиянието си �о два основни начина: 1) �о-
лиморфизми в метаболизиращите ензимни системи и 2) �олиморфизми в мише-

Транспортната 
резистентност 
води до намалена 
цитоплазмена и 
ядрена акумулация 
на лекарствените 
вещества в 
туморните клетки

“

P-glycoprotein е 
част от голяма 
суперфамилия 
транспортни 
протеини, 
познати като АТФ-
свързващи касетни 
транспортери

“

азличните болни 
имат различен 
отговор на 
противотуморните 
агенти.

“
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При човека 
съществуват повече 
от 30 фамилии 
метаболизииращи 
ензими, като при 
всички съществуват 
генетични варианти

“

Наследственият  
РМЖ, свързан с 
мутации в BRCA1, 
представлява 
значителен интерес 
именно поради 
възможностите 
за лекарствено 
повлияване от 
фармакогенетична 
гледна точка

“

прилагането на 
платинови агенти 
при пациентки с 
мутации в BRCA1 
има рационални 
фармакогенетични 
основания

“

Съществува 
генетичен 
полиморфизъм, при 
който е заменена една 
от аминокиселините 
на FC рецептора

“

ните на лекарствените агенти� При човека съществуват повече от 30 фамилии 
метаболизииращи ензими, като при всички съществуват генетични вариан-
ти. Много от тези генетични варианти �рите�ават значителни разлики в актив-
ността на �родуктите си� Ти�ичен е �ример�т с �YP3A4, �YP3A5 от системата 
на P-450� Това е системата, която метаболизира таксаните� До три четв�рти от 
хората �рите�ават нес�особност да екс�ресират функ�ионален �YP3A5� В��ре-�YP3A5� В��ре-3A5� В��ре-A5� В��ре-5� В��ре-
ки че функ�ията му се �оема от �YP3A4, с�ществуват изследвания, св�рзващи 
генетичните варианти на �YP3A5, нивата на таксани в кр�вта �ри �а�иенти с 
МРМЖ и дори �остигнатия отговор на лечение� 

Наследственият  РМЖ, свързан с мутации в BRCA1, представлява зна-
чителен интерес именно поради възможностите за лекарствено повлиява-
не от фармакогенетична гледна точка. �R�A1 е тумор-су�ресорен ген, ко�то 
е раз�оло�ен на 17-та хромозома и е един от на�-големите гени в човешкия 
организ�м� То� кодира �ротеин, с�д�р�ащ ДНК-св�рзващ доме�н (�инков 
�р�стен), чиято функ�ия е св�рзана с ДНК-ре�ара�ията и конкретно в�зста-
новяване на дво�но-вери�ните �рек�свания� �лабости в ДНК-ре�ара�ионните 
механизми водят до �о-голяма склонност к�м натру�ване на соматични мута-
�ии� При наличие на наследствена мута�ия в единия от алелите, носителят има 
увеличен до�ивотен риск от развитие на РМЖ (ок� 80�) и рак на я�чни�ите 
(ок� 55�)�  Тумор�т, ко�то унаследява единия мутантен алел, трябва да �ридобие 
само мута�ия в�в втория (теория за втория мута�ионен удар), за да загуби на-
��лно тумор-су�ресорната функ�ия на �R�A1� Загубата на с�ществена част от 
ДНК-ре�ара�ионната система на туморната клетка е ва�на ст��ка в кан�ероге-
незата� В с�щото време обаче тя �рави тумора силно уязвим к�м де�ствието на 
ДНК увре�дащи агенти, на�р� �латинови �ре�арати като ��s�la��� и �ar�o�la���� 
В този смис�л прилагането на платинови агенти при пациентки с мутации в 
BRCA1 има рационални фармакогенетични основания. 

Един от механизмите на де�ствие на �ras�uzuma� е активиране на антитя-�ras�uzuma� е активиране на антитя-е активиране на антитя-
ло-медиираната клет�чна �итотоксичност (AD��)� Критично за това е св�рзва-AD��)� Критично за това е св�рзва-)� Критично за това е св�рзва-� Критично за това е св�рзва-Критично за това е св�рзва-
нето на F� доме�на на �ras�uzuma� с F� ре�е�тора на Т-лимфо�итите� Същест-
вува генетичен полиморфизъм, при който е заменена една от аминокисели-
ните на FC рецептора на 158-мо място� Това �роменя афинитета на св�рзване 
к�м �ras�uzuma�� Алел�т, с�д�р�ащ валин, се означава като �, а този с�д�р�ащ 
фенилаланин � с F� Хомозиготите �о �/� �оказват силен имунен отговор, докато 
�ри имунни клетки, носещи алелните комбина�ии �/F, F/F, антитяло медиирана 
свр�хчувствителност е значително �о-слабо изразена� 

Полиморфизмите в �YP2D�, ко�то конвертира �amox�f�� до активния му 
метаболит ��dox�f�� и ефекта от хормонотера�ията, е друг добре �роучен �ро-��dox�f�� и ефекта от хормонотера�ията, е друг добре �роучен �ро- и ефекта от хормонотера�ията, е друг добре �роучен �ро-
блем �ри МРМЖ�

Генетични вариации в мишените на лекарствата също могат да имат ре-
шаващо значение за ефективността на даден агент. ��ществуват �оне 30 �ри-
мера изв�н онкологията за такава вр�зка� При лекарственото лечение на солид-
ните тумори класически �римери са мута�иите на тирозин-киназния домен на 
EGFR и критичното им значение за отговора к�м тирозин-киназни инхибитори 
�ри НДРКБД, както и наличието на метилиране в �ромотора на �G�T �ри гли-
областоми и различието в отговора на лечение с �armus��� и ��mozolam�d�� 

Онкогени и онкопротеини – роля в канцерогенезата
Ракът се причинява от генетични увреждания в 1) �ротоонкогените, 

2) тумор-су�ресорните гени и 3) гените, кодиращи микро-РНКи� Микро-РН-
Ки  имат регулаторна роля в�рху екс�ресията на реди�а генни �родукти� Тези 

Генетични вариации 
в мишените на 
лекарствата също 
могат да имат 
решаващо значение 
за ефективността на 
даден агент.

“
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Първото 
доказателство за 
това, че соматични 
мутации у човека 
водят до клинично 
изявен рак, са от 
проучванията върху 
лимфома на Бъркит

“

увре�дания обикновено се явяват като соматични мута�ии, в��реки че и на-
следствени мута�ии в герминативните клетки могат да доведат до унаследена 
�редис�ози�ия к�м фамилните форми на рак� Единична мута�ия рядко мо�е да 
б�де �ричина за развитието на злокачествен тумор (обикновено това са нео�ла-
зиите в детска в�зраст)� Повечето изследвания сочат към многостъпален про-
цес, водещ до последователното увреждане на няколко, а в повечето случаи 
множество гени в процеса на канцерогенеза. 

Днес диагности�ираме и лекуваме онкологичните заболявния в ерата на 
таргетната тера�ия и забравяме, че тази ера вс�щност за�очва с разгадаването 
на  функ�иите и структурата на онкогените� Първите онкогени са открити при 
изследванията върху ретровирусите� Ретровирусите са РНК-базирани тумор-
ни вируси, чиито геном се вгра�да в ДНК на инфектирания госто�риемник �о-
средством �ро�ес, �ознат като обратна транскри��ия� 

��ществуват две основни категории ретровируси, о�ределени с�оред вре-
мето, за което водят до формиране на тумори  в екс�ериментални �ивотни� Ос-
тро трансформиращите ретровируси могат да доведат до тумори изключително 
б�рзо � за дни след инфек�ията� Тези вируси трансформират и клет�чни култу-
ри в такива, �роявяващи нео�ластичен феноти�� Хронично трансформиращите 
ретровируси са слабо онкогенни и са сравнително �о-т�канно с�е�ифични� При 
тях онкогенната трансформа�ия отнема месе�и� Тези вируси не могат да тран-
сформират т�канни култури in vitro. Ретровирусните онкогени са всъщност 
изменени протоонкогени, нормално съществуващи в еукариотните клетки, 
които са били �огрешка рекомбинирани в ретровирусния геном � �ро�ес, наре-
чен ретровирусна трансдук�ия� Това изненадващо откритие се �ояви �ри изуча-
ването на RS� (Raus sar�oma v�rus)� 

Първото доказателство за това, че соматични мутации у човека во-
дят до клинично изявен рак, са от проучванията върху лимфома на Бъркит, 
к�дето хромозомни транслока�ии, засягащи 8q24 водят до �ози�иониране на 
�ротоонкогена MYC в региони, усилващи екс�ресията (енхансери) на гените за 
имуноглобулин� По този начин MYC бива активиран в онкоген��7 Второто дока-
зателство възникна �ри изучаване на онкогенезата �ри хроничната миелогенна 
левкемия (ХМЛ)� В този случа� се наблюдава транслока�ия ме�ду хромозоми 
9 и 21 � �(9;22)(q34;q11), вследствие на  която се �олучава фузия ме�ду гена abl, 
кодиращ ензим с тирозинкиназна активност и bcr. Продукт�т на abl е локализи-
ран в ядрото и �ито�лазмата и е св�рзан с �ро�есите на клет�чна диферен�иа�-
ия, делене и адхезия� Вследствие на фузията ме�ду гените се образува химерен 
�ротеин, �ри ко�то тирозин-киназната активност на abl е за�азена, но ли�сва 
доме�н�т, чрез ко�то тя бива контролирана� Така тя остава конститу�ионно ак-
тивна, което води до нео�ластичната трансформа�ия �ри ХМЛ, а както вече е 
известно и �ри някои форми на остра лимфогенна левкемия (ОЛЛ)�

Протоонкогените кодират белтъци, които вземат участие в регулира-
нето на клетъчния цикъл. Промени в структурата и/или екс�ресията им мо�е 
да ги активира, като те се �ревр�щат в онкогени, с�особни да инду�ират не-
о�ластични �ромени в чувствителните клетки� Онкогените се класифи�ират в 
�ет основни гру�и с�оред сво�ствата и функ�иите на �е�тидните �родукти, ко-
ито кодират� Тези гру�и са:

a) Транскри��ионни фактори
�) Расте�ни фактори
�) Ре�е�тори за расте�ни фактори
d) Ком�оненти от сигналните ��тища (сигнални трансдюсери)
�) Други, вкл� белт��и, участващи в регула�ията на а�о�тозата 

Ретровирусните 
онкогени са 
всъщност изменени 
протоонкогени, 
нормално 
съществуващи 
в еукариотните 
клетки, 

“

Повечето 
изследвания сочат 
към многостъпален 
процес, водещ до 
последователното 
увреждане на 
няколко, а в повечето 
случаи множество 
гени в процеса на 
канцерогенеза

“

Първите онкогени 
са открити при 
изследванията върху 
ретровирусите

“

Протоонкогените 
кодират белтъци, 
които вземат 
участие в 
регулирането на 
клетъчния цикъл

“
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Протоонкогените биват активирани посредством генетични мутации 
по три основни механизма: 1) хромозомни �ренаре�дания, 2) активиращи му-
та�ии и 3) генна ам�лифика�ия� Активирането на даден онкоген води до �ридо-
биване на �редимство на клетката, която го носи �о отношение на расте�а и де-
ленето с�рямо околните немутирали клетки� По-високата честота на делене �ри 
д�щерните клетки, носещи мута�ията, води и до увеличаване на вероятността 
от в�зникване на до��лнителни мута�ии в генома��8

Поради сравнително клиничния фокус на настоящия обзор, тук ще б�дат 
разгледани �о-�одробно само гру�ите онкогенни �родукти, които �редставля-
ват мишени за различни, вече �олзвани в �рактиката лекарствени агенти или са 
интерес за б�дещо развитие на нови лекарствени �одходи�

Транскрипционни фактори
Транскри��ионните фактори често са членове на големи мултигенни су-

�ерфамилии, които с�оделят общи структурни доме�ни� Те се св�рзват директ-� Те се св�рзват директ-Те се св�рзват директ-
но с ДНК и функ�ията  им е да контролират нивото на транскри��ия на о�ре- да контролират нивото на транскри��ия на о�ре-да контролират нивото на транскри��ия на о�ре-
делен участ�к от нея, с�ответно о�ределен ген� За да у�ра�нят де�ствието си, 
транскри��ионните фактори изискват взаимоде�ствие с други �ротеини� При-
мери за такива гени са fos, jun, rel, myc, myb. 

Растежни фактори
Расте�ните фактори са �оли�е�тиди, секретирани в кр�вта които функ�и-

онират като екстра�елуларни сигнали, стимулиращи клет�чното делене на о�ре-
делени клетки� За да отговорят на екстра�елуларния сигнал за расте�, тези кон-
кретни клетки трябва да �рите�ават с�е�ифични ре�е�тори� Конститутивното 
активиране на даден ген, отговорен за синтеза на конкретен расте�ен фактор, 
води до свр�х�родук�ията му и като следствие на това мо�е да до�ринесе к�м 
�ро�еса на малигниза�ия� Добре �ознати расте�ни фактори са PDGF (�la��l�� 
d�r�v�d grow�h fa��or), FGF (fi�ro�las� grow�h fa��or), EGF (���d�rmal grow�h fa��or), 
�EGF (vas�ular ��do�h�l�al grow�h fa��or), ILF (��sul��-l�k� grow�h fa��or)� 

Рецептори за растежни фатори
Рецепторите за растежни фактори са увредени при редица солидни ту-

мори. Те �рите�ават сво�ствена тирозин-киназна активност, �оради което се 
наричат още ре�е�торни тирозин-кинази� Имат ти�ична структура, с�д�р�аща 
три основни доме�на: 1) екстра�елуларен доме�н, св�рзващ с�ответния расте-
�ен фактор (лиганд), 2) трансмембранен доме�н, 3) интра�елуларен тирозин-
киназен каталитичен доме�н� Ре�е�торите за расте�ни фактори �редставляват 
клет�чни информа�ионни машини с молекулни размери, които �редават ин-
форма�ия едно�осочно от екстра�елуларния матрикс �рез клет�чната мембра-
на в �ито�лазмата� 

Рецепторите от фамилията на HER.  HER2 �ринадле�и к�м фамилията 
на човешките ре�е�тори за е�идермален расте�ен фактор� Те �редставляват ре-
�е�торни тирозин-кинази� В с�става на тази фамилия влизат още EGFR (HER1, 
�r��1), HER2 (�r��2, HER2/��u), HER3 (�r��3) и HER4 (�r��4)� Подобно на оста-
налите трансмембранни ре�е�торни тирозин-кинази, се с�стоят от три доме�-
на: 1) гликозилиран екстра�елуларен, лиганд-св�рзващ доме�н, 2) трансмембра-
нен доме�н и 3) интра�елуларен доме�н, носещ тирозин-киназната активност� 
Функ�ията им е след св�рзването на лиганда да активират няколко сигнални 
каскади в клетката, имащи отношение к�м клет�чното делене, диферен�иа�-
ия, инхибиране на а�о�тозата и мигра�ия� ��е�ифична отличителна черта на 
тази фамилия е ком�лементарността в�в функ�ионирането им� HER2 и HER3 
са на��лно нес�особни да б�дат активирани самостоятелно и сами �о себе си са 

Протоонкогените 
биват активирани 
посредством 
генетични мутации 
по три основни 
механизма

“

Рецепторите за 
растежни фактори са 
увредени при редица 
солидни тумори.

“
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функ�ионално неактивни� HER2 �рите�ава екстра�елуларен доме�н, но няма 
лиганд-св�рзваща функ�ия, в с�щото време HER3 мо�е да се св�рзва с лиган-
да, но не �рите�ава тирозин-киназна активност� В��реки това, хетеродимер�т 
ме�ду двата белт�ка е едини�а, имаща висока сигнална активност и на �рактика 
е на�-активният сигнален димер от �ялата фамилия��9 Хетеродимеризацията 
активира тирозин-киназната функция на интрацелуларния домейн. �игнал-
ните трансдюсери, които  биват активирани в�оследствие от HER2 в �ито�лаз-
мата са �APK (митоген активирана �ротеин киназа), PI3K/Ak� (фосфатидил-
инозитол-3 �ротеинкиназа), PL� (фосфоли�аза �), �ротеинкиназа � (PK�) и 
STAT� Свръхекспресията на HER2 върху клетъчната мембрана може да доведе 
до неопластична трансформация. Основната �ричина за �о-голямото количе-
ство ре�е�тори на клет�чната мембрана е мута�ия в кодиращия го ген� В този 
случа� се наблюдава генна ам�лифика�ия, което �редставлява умно�аване на 
броя ко�ия на гена, водещо до увеличаване на количеството на генния �родукт� 
Това е един от класическите механизми на активиране на �ротоонкогена в он-
коген� Ген�т, кодиращ HER2 е раз�оло�ен на хромозома 17 (17q12)� Нарича се 
още ��u, защото ��рвоначално е бил изолиран от глиобластомна (злокачествено 
�роменена нервна) клет�чна линия� Конкретно при РМЖ, HER2 е амплифи-
циран при 25% – 30% от случаите� ��оред изследванията, ам�лифика�ията на 
локуса на HER2 е сравнително ранно явление в кан�ерогенезата, което �одчер-
тава и не�ната �ентрална роля� Интересен е факт�т, че освен че функ�ионира 
като основен двигател на туморния расте�, в о�ределен момент самият тумор 
става из�яло зависим от този сигнален ��т � �ро�ес, известен като „онкогенна 
�ристрастеност�70 Именно това �рави този конкретен сигнален ��т толкова �од-
ходящ за лекарствено таргетиране�71

��ществуват широки различия в честотите на свр�хекс�ресия на различ-
ните членове на семе�ството� Има с�общения за свр�хекс�ресия и на HER3 �ри 
рак на г�рдата� Обратно на това, свр�хекс�ресията на HER4 е рядка за кар�ино-HER4 е рядка за кар�ино-4 е рядка за кар�ино-
ма на млечната �леза, като неговата екс�ресия мо�е да б�де до��лнително �о-
тисната� Това �оказва, че HER4 или не е ва�ен, или антагонизира кан�ерогене-HER4 или не е ва�ен, или антагонизира кан�ерогене- или не е ва�ен, или антагонизира кан�ерогене-
зата� Има достат�чно доказателства за това, че екс�ресията на HER4 е св�рзана с 
�о-добри �рогностични �оказатели �ри рак на г�рдата� 

Компоненти на сигналните пътища
Свързването на конкретния лиганд към рецептор с тирозин-киназна 

активност води до структурна реорганизация на рецептора и автофосфори-
лиране на тирозинов остат�к в �ито�лазмената част на ре�е�тора� Автофосфо-
рилирането усилва киназната активност на ре�е�тора или �редизвиква взаимо-
де�ствие на �ротеина с доме�ни на други �ито�лазмени �ротеини (на�р� SR� 
хомоло�ни доме�ни)� Те обикновено са ком�оненти от транс�елуларните кле-
т�чни сигнални ��тища� При хората с�ществуват около 100 различни белт�ка, 
�рите�аващи SR� хомоло�ни доме�ни, участващи в ��тища, активирани в от-SR� хомоло�ни доме�ни, участващи в ��тища, активирани в от-хомоло�ни доме�ни, участващи в ��тища, активирани в от-
говор на стимулирани тирозин-киназни ре�е�тори� Компонентите на сигнал-
ните пътища могат да станат активни онкогени вследствие на активиращи 
мутации. Пример за �одобен активиран онкоген �ри солидни тумори е PI3K  и 
някои от неговите мишени като AKT�

Апоптоза. Роля на BCL2 и P53
А�о�тозата �редставлява �ро�ес на генетично детерминирана, физиоло-

гична, �рограмирана клет�чна см�рт� Тя е широко заст��ена �ри многоклет�ч-
ните организми и е основен регулатор в ембриогенезата и в ранната селек�ия 

Свързването на 
конкретния лиганд 
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активност води 
до структурна 
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автофосфорилиране
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�ри �роизводство на клетки на имунната система� Биохимичните �ро�еси �о 
време на а�о�тоза водят до характерни морфологични �ромени, които се ви�дат 
ясно и �од светлинен микроско�� Те включват фрагментиране на ядрото, кон-
денза�ия на хроматина и то�ично нак�сване на ДНК на малки нефунк�ионал-
ни нуклео-�ротеинови ком�лекси, наречени а�о�тозоми� А�о�тозомите биват 
фаго�итирани�  ��ществуват няколко  разлики ме�ду некрозата и а�о�тозата: 
1) некрозата се явява винаги като отговор на в�ншен увре�дащ фактор, докато 
а�о�тозата е физиологичен �ро�ес, 2) некрозата води до излив на �ито�лазмено 
с�д�р�имо в ме�дуклет�чния матрикс, �редизвикващо в�з�аление; на мястото 
на а�о�тотичните клетки  не се наблюдава в�з�алителен инфилтрат� Ензимите, 
които са главни екзекутори на �ро�еса, са каскада от �истеин-�ротеази, нарече-
ни кас�ази� Патологично увеличена апоптоза се наблюдава при процесите на 
дистрофия, докато за неопластичните клетки е характерна резистентността 
към апоптоза. Често а�о�тозата се о�исва като �ро�ес, ко�то е огледален на де-
диферен�иа�ията� А�о�тозата е чест феномен �ри РМЖ� В хисто�атологични 
срезове мо�е лесно да се о�редели а�о�тотичния индекс (АИ), ко�то �редста-
влява с�отношение ме�ду броя на а�о�тотичните клетки, отнесен к�м общия 
бро� на клетките в зрителното �оле� Ниският АИ често  се с�четава с висока сте-
�ен на малигненост, наличие на комедо-структури, ли�са на хормонална чувст-
вителност и �редставлява лош �рогностичен белег� 

А�о�тозата се отключва �о два алтернативни ��тя� Единият е трансмем-
бранен, медииран от FAS/FAS-лиганд� FAS е мембранен ре�е�тор, чиято интра-FAS/FAS-лиганд� FAS е мембранен ре�е�тор, чиято интра-лиганд� FAS е мембранен ре�е�тор, чиято интра-FAS е мембранен ре�е�тор, чиято интра-е мембранен ре�е�тор, чиято интра-
�елуларна част е св�рзана с FADD (FAS Aso��a��d D�a�h Doma��)� При активи-FADD (FAS Aso��a��d D�a�h Doma��)� При активи-)� При активи-� При активи-При активи-
ране на FADD �рокас�аза 8 се �ревр�ща в активна кас�аза 8� Тя в �оследствие 
активира ст�лби�ата на ДНК-деграда�ията� Алтернативният ��т е �итохром-� 
зависим� Нарича се още митохондриален� Цитохром-� се намира в�в в�трешна-
та митохондриална мембрана и �ри о�ределени стимули мо�е да мигрира �рез 
в�ншната мембрана в �ито�лазмата� Тази мигра�ия се о�осредства от хетеро-
октамерни канали на в�ншната митохондриална мембрана, които регулират 
�ито�лазмените му нива� Тези канали са с�ставени от белт��и от фамилията 
��L� Ако в �ито�лазмата има достат�чно кличество �итохром-�, A�af-1 бива 
активиран, а то� от своя страна активира �рокас�аза-9� Това на �рактика озна-
чава, че  основният регулатор на този ��т са �ротеините от семе�ството на ��L� 
Те биват �ро- и антиа�о�тотични� Част от тях образуват функ�ионални канали 
(�роа�о�тотични), на�-известният от които е �AX, а другата част образуват не-�AX, а другата част образуват не-а другата част образуват не-
функ�ионални канали (антиа�о�тотични), на�р� ��L-2� ��ществуват изследва- ��L-2� ��ществуват изследва-��ществуват изследва-
ния, �равещи вр�зка ме�ду високата екс�ресия на ��L-2 и �о-агресивния ход 
на заболяването�72 

P53. В��реки че на�-вероятно ще б�дат разкривани и други функ�ии на 
�53, засега е ясно, че то� функ�ионира като транскри��ионен фактор� Дивият 
ти� на белт�ка се св�рзва с о�ределени �оследователности на ДНК, �осредством 
с�р�евия си доме�н� Аминотерминалният кра� на �53 функ�ионира като до-
ме�н, активиращ транскри��ията, а карбокситерминалният изгле�да играе 
роля в�в формирането на хомодимери и тримери� P53 активира транскри��ия-P53 активира транскри��ия-53 активира транскри��ия-
та на реди�а гени, чиято роля е да контролират клет�чния �ик�л, включително 
WAF1/�IP1/�21 (ко�то кодира белт�к, регулиращ активността на �dk), GADD45 
(ген, ко�то се инду�ира �ри увредена ДНК и води до арест на клет�чния рас-
те�), �D�2 (кодиращ белт�к, известен с негативната си регула�ия на �53), и 14-
3-3s (регулатор на G2/� �рогресията)� P53 позитивните карциноми на млеч-
ната жлеза имат висок АИ. То� функ�ионира като тумор-су�ресорен �ротеин, 
стимулира�ки екс�ресията на �роа�о�тотичните членове на ��L фамилията и 
основно, като �AX и �AK и �отиска екс�ресията на антиа�о�тотичните члено-�AX и �AK и �отиска екс�ресията на антиа�о�тотичните члено-и �AK и �отиска екс�ресията на антиа�о�тотичните члено-�AK и �отиска екс�ресията на антиа�о�тотичните члено-и �отиска екс�ресията на антиа�о�тотичните члено-

Патологично 
увеличена апоптоза 
се наблюдава при 
процесите на 
дистрофия, докато 
за неопластичните 
клетки е характерна 
резистентността 
към апоптоза

“

P53 позитивните 
карциноми на 
млечната жлеза имат 
висок АИ

“



С. Вълев, М. Таушанова, К.Тимчева

44

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

СТУДИЯ
STUDIA 2

ве, основно тази на ��L-2� Поне�е механизм�т на де�ствие на голяма част от 
�итостати�ите включва активиране на а�о�тозата, загубата на функ�ионалност 
или ниската екс�ресия на �53 води до резистентност на раковите клетки к�м 
химиотера�евти�и�73

Туморна неоваскуларизация. Неоангиогенеза
Расте��т и развитието на тумора е зависимо от образуването на нови с�-

дове � неоангиогенеза� Клет�чният �ивот и делене са зависими от доставките 
на кислород, както и отмиването на �родуктите на обмяната� Това ва�и особено 
силно за раковите клетки, чи�то метаболиз�м е значително увеличен� Кисло-
род�т мо�е да дифундира радиално от ка�илярите, но само на разстояние от 
150-200 µm� В резултат на това растежът на тумор с размери 1 мм в диаметър 
или обем  1 мм3 е изцяло зависим от образуването на нови съдове� Неоан-
гиогенезата стартира с �ролифера�ия на ендотелните клетки� В случая на ту-
морната неоангиогенеза, новите ендотелии �роизлизат от вече с�ществуващите 
с�дове в �оследователен �ро�ес, включващ разгра�дане на ме�дуклет�чния 
матрикс, ендотелна �ролифера�ия, мигра�ия на ендотелиите в �осока на хи�о-
ксията, формиране на �рематурни тубуларни структури, лигиране и ини�иа�ия 
на кр�вния ток� От някои �роучвания става ясно, че роля играят и �иркулиращи 
в �лазмата ендотелни клетки, които �о�ада�ки в хи�оксичната зона, могат сами 
да стартират �ро�еса на неоангиогенеза или да �род�л�ат �ро�ес, ко�то вече е 
ини�ииран�  Неоангиогенезата се стимулира от васкуларния ендотелен расте-
жен фактор � �as�ular ��do�h�l�al grow�h fa��or (�EGF), ко�то е сигнален �роте-
ин, част от физиологична система, която в�зстановява доставката на кислород 
в т�каните в условията на хи�оксия� �ерумните кон�ентра�ии на �EGF са ви-
соки �ри болни от бронхиална астма и захарен диабет� Друга функ�ия на �EGF 
е да стимулира образуването на нови с�дове �о време на ембриогенезата, след 
травми, образуване на колатерали след с�дова емболия�74 То� е свр�хекс�реси-
ран в реди�а тумори, включително и РМЖ� �вр�хекс�ресията му е св�рзана с 
лоша �рогноза, което именно го �рави атрактивна мишена за лекарствено �ов-
лияване� �EGF у�ра�нява ефекта си в�рху четири ре�е�торни тирозин-кинази 
� �EGFR1 (FLT1), �EGFR2 (FLK1-KDR), �EGFR3 (FLT4) и �EGF4� Функ�ията 
на �оследния ре�е�тор е св�рзана основно с�с стимулиране на �ролифера�ията 
на лимфоендотелните клетки� �амият расте�ен фактор с�ада к�м фамилия от 
�ет �одобни фактора � �EGF A-E� Ген�т за �EGF с�д�р�а в �ромоторната си 
част елемент, ко�то отговаря на хи�оксията� При наличие на хи�оксия се син-
тезира т�канен фактор HIF (hy�ox�a ��du��d fa��or), ко�то се св�рзва директно 
с �ромотора на гена за �EGF� �лед като ре�е�торите св�р�ат лигандите, те от-
ключват Ras-Raf-�APK сигналния ��т, което води до ендотелна �ролифера�ия� 
Онкогенни мута�ии в ре�е�торите или трансдук�ионния ��т могат да доведат 
до свр�х�родук�ия на нови с�дове� 

III. Естествен клиничен ход на метастазиралия рак на млечната 
жлеза (МРМЖ)

Въпреки напредъка в развитието на онкологията, 20% до 30% от паци-
ентите с ранен рак прогресират до авансирал и/или метастазирал стадий.75 
Риск�т от �рогресия зависи от стадия к�м диагнозата и биологията на кар�ино-
ма� Значението на стадия, броя засегнати лимфни в�зли, хормоналната чувстви-
телност и екс�ресията на HER2 ре�е�тора за риска от �рогресия са достат�чно 
�одробно изучени, но развитието и начина на �ротичане на метастазиралото 
заболяване не са �одробно разучени� 7�
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Моделите на метастазиране о�исват сло�ни взаимоде�ствия ме�ду ме-
тастазиращите клетки и т�каните, които те колонизират в контекста на т� нар� 
хи�отеза за „семената и �очвата� с�здадена от Вирхов и развита от Пе�д�ет�77,78

��оред нея, метастазиращите клетки ��рво навлизат в кр�вообращени-
ето и се разсе�ват из тялото чрез него� Това е �ро�ес, за ко�то вече има данни, 
особено �ри рак на млечната �леза, че мо�е да в�зникне дори в на�-ранните 
стадии на заболяването� Циркулиращите туморни клетки колонизират в�треш-
ните органи и слагат начало на клинично изявени далечни метастази�79 При този 
�ро�ес на колониза�ия очевидно �иркулиращите клетки, �роизхо�дащи от  
различните видове кар�ином на млечната �леза, �роявяват конкретен афини-
тет к�м о�ределени таргетни органи на дисемина�ия; т� е� колонизират т�кани, 
�редставляващи �одходяща „�очва� за развитие�  Факторите, от които зависи 
дали микрометастазите ще останат в „с�ящо�, клинично незначимо с�стояние 
или ще се развият в агресивна �осока, дава�ки начало на клинично изявена ме-
тастатична болест, к�м този момент са на��лно неясни� Пред�олага се, че хумо-
рални и клет�чни елементи на в�з�алението биха могли да играят роля в „от-
ключването� на микрометастазите, но засега данните са изключително косвени 
и с�екулативни� 

На�-често засегнатите в�трешни органи от метастатичния �ро�ес са бели-
те дробове, черния дроб, костите и моз�ка�80   Интересен е фактът, че биологич-
но различните подтипове на РМЖ имат характерна предилекция на метас-
тазиране и, съответно значими различия в прогнозата и преживяемостта�52 
Тро�но-негативният рак на млечната �леза (ТНРМЖ) е статистически значимо 
�о-вероятно да �рогресира �од формата на далечни метастази в белите дробове, 
моз�ка и далечни лимфни в�зли� Има значително �о-малка вероятност да раз-
вие костни метастази� Хормонално-чувствителните, HER2 негативни кар�ино-HER2 негативни кар�ино-негативни кар�ино-
ми �ри �рогресия на�-често се изявяват като локални ре�идиви или метастази-
рало заболяване, ограничено в костите� Този ти� тумори имат �о-благо�риятна 
�рогноза и сравнително �о-индолентен ход на развитие� HER2 �озитивният рак 
на млечната �леза �ротича изключително агресивно с тенден�ия да метастазира 
в �аренхимните органи � белите дробове и черния дроб� Прите�ава на�-лошата 
�рогноза, ако не се �рило�и с�е�ифично лечение, насочено срещу HER2 ре�е�-HER2 ре�е�-ре�е�-
тора� � навлизането на �ras�uzuma� в клиничната �рактика, �ре�ивяемостта на 
�а�иентките с този ти� кар�ином значително се �одобри� В момента в рутинната 
�рактика с�ществуват реди�а лекарствени �родукти, насочени срещу HER2, ко-HER2, ко-, ко-
ито могат да се �олзват като монотера�ия или в комбина�ия� Наблюдава се тен-
ден�ия HER2 свр�хекс�ресиращите тумори да метастазират �о-често в главния 
моз�к� Дали това отразява някак�в вроден, генетично детерминиран тро�из�м 
на този вид тумори к�м моз�ка, обаче не е ясно� Едно от обясненията би могло 
да се крие в�в факта, че масово из�олзваният �ри тези кар�иноми �ras�uzuma� 
е моноклонално антитяло с огромна молекулна маса, което не мо�е свободно да 
�реминава кр�вно-ликворната бариера и има ниска бионаличност в моз�чната 
т�кан, което осигурява сравнителен комфорт за развитието на ново�оявили се 
метастази в моз�чния �аренхим� 

Клиничният ход на метастазиралото заболяване може да се различава 
коренно според местата, където се наблюдава метастазиране. Почти винаги, 
обаче конкретната сим�томатика вследствие на метастазите се явява на фона на 
вече с�ществуваща анамнеза за �редшестваща диагноза РМЖ в ранен стади�� 
Времето от диагнозата  на ранния рак до развитието на метастазирало заболява-
не се нарича свободен от заболяване интервал (�ЗИ)� Видът на метастазиране, 
туморният обем, наличната симптоматика и СЗИ са важни клинични репери 
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при индивидуализирането на химиотерапията при МРМЖ. За да мо�е кли-
ни�ист�т да е наясно с изходното с�стояние на �а�иентката �реди за�очване на 
тера�ия, е зад�л�ително да се �роведе ком�ют�рна томография (КТ) на гр�ден 
кош, корем и таз� При наличие на сим�томи от страна на �ентралната нервна 
система е необходимо �рове�дане и на ЯМР на главен моз�к� При ну�да мо�е 
да се изв�рши и ПЕТ-КТ изследване с флуор-дезоксиглюкоза (FDG)� ПЕТ-КТ се 
�ре�ор�чва �ри уточняването на лезии, които биха могли да имат и бенигнена 
генеза� 

Индивидуализирането на лечението зависи също изключително много 
и от биологията на тумора. ��оред актуалните �ре�ор�ки, био�сирането на ме-
тастатичните зони с �оследващо о�ределяне на ER, PR и HER2 е �ре�ор�чително 
�реди за�очване на лечението, дори и тази информа�ия да е вече налична �о 
отношение на ��рвичното огнище и зад�л�ително, ако такава информа�ия за 
��рвичното огнище ли�сва� 

Химиотерапия – първа линия
Метастатичният рак на млечната жлеза не може да бъде излекуван и 

лечението му има палиативна цел�81,82 Ако това лечение, обаче се �рове�да мак-
симално о�тимално, �ре�ивяемостта на болните мо�е значително да б�де уд�л-
�ена� �редното �ре�ивяване на �а�иентки с МРМЖ е едва 18-24 месе�а� Поради 
тази �ричина се �рове�дат мно�ество клинични из�итвания за о�тимизиране 
на лечението в метастазирал стади�� Химиотерапията е гръбнакът на лечени-
ето в този стадий. Основните �ели на лечението е да се уд�л�и �ивота и да се 
�остигне максимален контрол над сим�томите�83-85 Трябва да се отбеле�и, че бо-
лните в този стади� �редставляват хетерогенна гру�а и �елите често трябва да се 
ада�тират к�м ну�дите на всеки конкретен �а�иент� На�ример �ри болни в ув-
редено общо с�стояние, с изразена клинична сим�томатика, сим�томатичното 
лечение има �о-голямо значение, като �одход�т �о отношение на химиотера�ия-
та не би мог�л да е агресивен� Обратно, �ри �а�иентки в добро общо с�стояние, 
намаляването на туморния обем (обективният отговор) и затв�р�даването му 
(времето до �рогресия) трябва да са основни от�равни тера�евтични �ели� Тук е 
о�равдано �олзването на сравнително �о-агресивни ре�ими�

Химиотера�ията е зад�л�ителен избор за ��рва линия на лечение �ри бо-
лни с хормонално-нечувствителни тумори в случаите, когато е нали�е директно 
застрашаваща �ивота вис�ерална болест и в случаите, в които има голям тумо-
рен обем� �лучаите на HER2 �озитивните кар�иноми с�що са добри кандидати 
за за�очване на химиотера�ия �оради техния �отен�иално агресивен клиничен 
ход, в��реки че в случаите на висока екс�ресия на хормонални ре�е�тори е в�з-
мо�на и комбинирана хормонотера�ия с анти-HER2 агент� Химиотера�ия с�що 
трябва да се обс�ди и �ри хормонално чувствително заболяване, което е �рогре-
сирало на фона на �рове�дане на адювантното хормонално лечение� 

Антрациклини. Основните химиотера�евтични ре�ими, които се �олз-
ват тради�ионно за РМЖ, са базирани на антра�иклини (���ru�����, doxoru��-���ru�����, doxoru��-
���)� Това са различни модифика�ии на ре�имите FE�/FA�� Поради факта, че в 
днешно време у�отребата им е масово изнесена в адювантен ас�ект, заменя�ки 
��рвоначалния адювантен ре�им ��F и �оради факта, че те �рите�ават ку-��F и �оради факта, че те �рите�ават ку- и �оради факта, че те �рите�ават ку-
мулативна дозолимитираща кардиотоксичност, в днешно време у�отребата им 
като ��рва линия е ограничена до болни, които не са �олучавали химиотера-
�ия в адювантен ас�ект� Антрациклините са антибиотици, изолирани от бак-
терия Streptomyces peucetius var. caesius. Те у�ра�няват �ротивотуморния си 
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ефект �о четири различни механизма на де�ствие: 1) функ�ионират като ДНК 
интеркалати, инхибира�ки ДНК-ре�лика�ията; 2)  инхибират то�оизомераза-2 
(To�o 2a), което �речи на раз�литането на ДНК и блокира транскри��ията; 3) 
образуват свободни кислородни радикали, стимулира�ки каскада на �ероксида-
�ия на ли�идите в клет�чната мембрана � именно този механиз�м на де�ствие 
е обвиняван и за характерната им кардиотоксичност; 4) Предизвикват отделяне 
на хистоновите белт��и от хистоновия ком�лекс, увре�да�ки директно ДНК�8� 
Трябва да се отбеле�и факта, че ген�т за To�o 2a е локализиран на 17-та хромо-To�o 2a е локализиран на 17-та хромо-е локализиран на 17-та хромо-
зома в регион 17q12-17q21, което е в не�осредствена близост до гена за HER-2/
��u� Ам�лифика�ията на HER2 �ри тези тумори води до ко-ам�лифика�ия на 
гена за To�o 2a в близо �оловината от HER2-�озитивните кар�иноми� При тези 
случаи на коам�лифика�ия, антра�иклините имат �о-силно изразен ефект� През 
�оследните години в клиничната �рактика навлезе у�отребата на �егилирана, 
ли�озомална форма на doxoru������ ��оред данните от клиничните из�итвания, 
тя е значително �о-малко кардиотоксична�  Ли�озомалният doxoru����� би мо-doxoru����� би мо-би мо-
г�л да се обс��да за �рилагане като ��рва линия �ри болни, които са �олучили 
антра�иклини в адювантен ас�ект и са имали задоволително д�л�г �ЗИ � са-
мостоятелно или в комбина�ия с таксан�

Роля на таксаните в лечението на МРМЖ. Високата ефективност на так-
саните �ри МРМЖ доведе до широката им у�отреба за ��рва линия на лечение� 
Таксаните, които са одобрени за употреба при РМЖ, са два – paclitaxel, естест-paclitaxel, естест-естест-
вен продукт изолиран от дървесната кора Taxus brevifolia и полусинтетичния 
му аналог docetaxel. Тяхната у�отреба, �одобно на у�отребата на антра�икли-Тяхната у�отреба, �одобно на у�отребата на антра�икли-
ните, в момента с�що се изнася в �осока на ранните стадии� ��ществуват данни, 
които �оказват ли�са на кр�стосана резистентност ме�ду тях, т�е� в о�ределени 
случаи могат да се �олзват и двата �оследователно �ри една и с�ща болна� Так-
саните биха могли да се �рилагат на седмичен или триседмичен интервал; като 
монохимиотера�ия или комбинирано лечение в рамките на химиотера�евтич-
ни ре�ими� Триседмичното �рило�ение на �a�l��ax�l има �о-ниска ефективност 
с�рямо това на do���ax�l� При седмично �рило�ение на двата таксана, �a�l��ax�l 
има �о-висока ефективност� �едмичните ре�ими на �a�l��ax�l са измерими �о 
ефективност с триседмичния ре�им на �рило�ение на do���ax�l, но с различен 
токсичен �рофил� 

��ществува и албумин-св�рзана форма на �a�l��ax�l � A�raxa��®� Албуми-
н�т �рите�ава реди�а характеристики, които го �равят �ривлекателен лекар-
ствен носител� То� вс�щност е естественият носител на хидрофобните молекули 
(витамини, хормони и др�) в �иркула�ията� �в�рзването с него е необратимо, 
�осредством ковалентни вр�зки� Освен това, албумин�т �реминава лесно �рез 
ендотелните клетки на с�довете (�ро�ес �ознат като транс�итоза) �оради фа-
кта, че е естествен лиганд за някои �ов�рхностно клет�чни ендотелни ре�е�то-
ри, като g��0� G��0 се св�рзва с �av�ol��-1 (�ротеин на ме�дуклет�чните вр�з-
ки), като в�оследствие образува кавеолин� Албумин-св�рзаният �a�l��ax�l има 
сравнително �о-ниска токсичност, което �озволява дозата, която се �олзва в 
клиничната �рактика да е �о-висока� Мо�е би това е �ричината за данните от 
някои фаза II и фаза III клинични из�итвания да �оказват �о-висока ефектив-
ност от тази на седмичния �a�l��ax�l и дори от тази на триседмично �рилагания 
do���ax�l� 87,88

По механизъм на действие таксаните представляват инхибитори на 
делителното вретено. За разлика от винка-алкалоидите, които дестабилизират 
микротубулите на делителното вретено, таксаните ги стабилизират� Освен за 
образуването на делителното вретено �рез фазата на митоза, микротубулите са 

Таксаните, които са 
одобрени за употреба 
при РМЖ, са два – 
paclitaxel, естествен 
продукт изолиран 
от дървесната кора 
Taxus brevifolia и 
полусинтетичния му 
аналог docetaxel.

“

По механизъм на 
действие таксаните 
представляват 
инхибитори на 
делителното вретено

“
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ва�ни и за аксоналния транс�орт в �ериферните нервни клетки� Това именно е 
и �ричината за наблюдавата �ериферна невротоксичност �ри лечение с таксани� 
При седмичните ре�ими на �a�l��ax�l тя дори �редставлява  дозолимитираща 
токсичност� 

Мишената на таксаните е бета-субедини�ата на тубулина� Микротубулите 
са динамични структури, които се с�стоят от алфа- и бета- тубулинови хетероди-
мери� Мута�ии в бета-тубулина, които �роменят масата на микротубулите или 
афинитета им к�м таксаните, могат да са �ричина за развиване на лекарствена 
резистентност� Так�в мутирал, аберантен тубулин е βIII-tubulin. Белт�к�т �au е 
регулаторен белт�к, контролиращ реди�а функ�ии на тубулините, като �ромо-
�ия на микротубулната �олимериза�ия, ме�дутубулното св�рзване, регула�ия 
на микротубулната �олимериза�ия� ��ществуват данни и за това, че �au играе 
медиаторна роля ме�ду св�рзването на бета-тубулина и таксаните� Мута�ии в 
�au �роменят функ�иите му, както и афинитета на таксаните к�м бета-тубули-�роменят функ�иите му, както и афинитета на таксаните к�м бета-тубули-
на�89-97 

Интензитет на химиотерапията. Преди две десетилетия, в реди�а фаза II 
клинични �роучвания усилено е тествана висикодозовата химиотера�ия с �ос-
ледваща автоло�на костно-моз�чна транс�ланта�ия�98 До 2005 всички добре �о-
строени клинични �роучвания не ус�яват да �ока�ат каквато и да било �олза от 
нея�99 У�л�тняването на дозата на �a�l��ax�l обаче чрез седмично �рило�ение е с 
доказано �о-висока ефективност� Едно от обясненията е, че схемите с увеличе-
на �л�тност имат антиангиогенен ефект� Не случа�но се наблюдава синергиз�м 
ме�ду седмичното �рило�ение на �a�l��ax�l и антиангиогенния медикамент ��-�a�l��ax�l и антиангиогенния медикамент ��-и антиангиогенния медикамент ��-��-
va��zuma�� �хемата, �ри която вс�щност засега е �остигнато на�-д�лгото време 
до �рогресия � �очти 12 месе�а в HER2 негативната �о�ула�ия, е комбина�ията 
не седмичен �a�l��ax�l с ��va��zuma� (�роучване E2100)� Комбина�ията не води 
до �одобряване на общата �ре�ивяемост�100 Проучването не ус�ява да открие и 
�редиктивен маркер за ефекта от ��va��zuma�� Потен�иалните биомаркери, ко-��va��zuma�� Потен�иалните биомаркери, ко-� Потен�иалните биомаркери, ко-
ито са тествани, са нивата на �EGF в �лазмата, както и екс�ресията на �EGF в 
туморната т�кан, наличието на �олиморфизми в�в �EGF� 

Продължителност на първата линия химиотерапия. Клиничните из�ит-
вания в�рху ��рва линия химиотера�ия �ри МРМЖ са с диза�н, с�оред ко�-
то химиотера�ията �род�л�ава до �рогресия или нетолерабилна токсичност� 
На �рактика в клиничното е�едневие няма универсално с�гласие �о в��роса 
дали химиотера�ията да се �род�л�ава до �рогресия или да се �реустанови след 
�остигане на о�тимален отговор и лечението да б�де �род�л�ено с друг вид 
тера�ия без такава те�ка токсичност (хормонотера�ия или таргетна тера�ия), 
без да се изчаква момента на  нетолерабилната токсичност с�рямо химиотера-
�ията� Разбира се, в случаите на тро�но-негативен кар�ином, химиотера�ията 
за момента няма алтернатива и в тези случаи лечението е зад�л�ително до �ро-
гресия� Прове�дането на химиотера�ия до �рогресия води до уд�л�аване на 
времето до �рогресия, но не води до увеличаване на общата �ре�ивяемост�101 
През 200� г е �убликувано клинично из�итване в�рху гру�а от 459 болни от 
МРМЖ, лекувани с комбинирана ��рва линия химиотера�ия с антра�иклин/
�аклитаксел� При 255 от тях е �остигнато стабилизиране на заболяването или 
частична ремисия� В�оследствие те са рандомизирани  да �род�л�ат лечението 
или с още 8 �одд�р�ащи курса �a�l��ax�l, или да �реустановят химиотера�ията� 
Прилагането на �род�л�ителна химиотера�ия не води до уд�л�аване на време-
то до �рогресия�102 Резултатите от това из�итване �оказват, че до��лнителното 
�род�л�аване на химиотера�ия отв�д �остигнатия контрол на заболяването 
мо�е би не до�ринася някаква до��лнителна клинична �олза �ри болестта, но 
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добавя токсични ефекти и �они�ава  качеството на �ивот�
В контраст с това из�итване, �рез 2011 г� G���ar� и с�автори �убликуват 

метаанализ в�рху 11 рандомизирани клинични из�итвания, о�еняващи ефекта 
на ��рва линия химиотера�ия �ри болни с МРМЖ� Метаанализ�т има за �ел 
да отговори на в��роса дали уд�л�аването на химиотера�ията след о�ределен 
фиксиран бро� курсове води до до��лнителна �олза� ��оред резултатите, уд�л-
�аването на химиотера�ията води до статистически значимо увеличаване на 
времето до �рогресия (HR 0���, 95� �I 0���0�72) и уд�л�аване на общата �ре�и-
вяемост с 3 месе�а, което е на грани�ата на статистическата значимост  (HR 0�91, 
95� �I 0�84�0�99) за анализа�83,103 

Монохимиотерапия срещу комбинирана химиотерапия. 
Платиновите деривати cisplatin и carboplatin също показват значител-

на активност при рак на гърдата и често биват използвани в комбинирани 
режими заедно с таксаните. Това е в�змо�но основно на два факта: 1) �лати-
новите �ре�арати и таксаните имат различен механиз�м на де�ствие, което им 
дава �отен�иален синергиз�м в комбина�ия; 2) �рите�ават различен �рофил на 
токсичност, което �озволява �олзването им в �о-високи дози�104,105

Подобни са основанията и за интереса к�м комбина�ията на do���ax�l с 
g�m���a����� Двата медикамента имат различен механиз�м на де�ствие и разли-Двата медикамента имат различен механиз�м на де�ствие и разли-
чен токсичен �рофил� Монохимиотера�ията с g�m���a���� �остига отговор �ри 
14� � 37� от силно �ретретирани болни с РМЖ�10� През м� 11�2011 г� в ��O бяха 
�убликувани резултатите от рандомизирано клинично из�итване, сравняващо 
ефективността на do���ax�l, �рилаган като монотера�ия за ��рва линия срещу 
комбина�ията на do���ax�l с g�m���a����� Рандомизирани за общо 337 болни с 
HER2-негативен МРМЖ� Комбинираното рамо води до уд�л�аване на времето 
до �рогресия� Общата �ре�ивяемост обаче е с�измерима в двете рамена�107,108

През м� 2002 г� в ��O бяха �убликувани резултатите от �одобно рандомизи-2002 г� в ��O бяха �убликувани резултатите от �одобно рандомизи-г� в ��O бяха �убликувани резултатите от �одобно рандомизи-��O бяха �убликувани резултатите от �одобно рандомизи- бяха �убликувани резултатите от �одобно рандомизи-
рано �рос�ективно клинично из�итване, тестващо ефективността на do���ax�l, 
�рилаган като монохимиотера�ия срещу комбина�ия на do���ax�l с �a�����a����� 
Комбина�ията води до значимо уд�л�аване на времето до �рогресия (HR, 0��52; 
95� �I 0�545 �o 0�780; P ��0001; средно, ��1 с/у 4�2 месе�а) и статистически �о-до-средно, ��1 с/у 4�2 месе�а) и статистически �о-до-, ��1 с/у 4�2 месе�а) и статистически �о-до-с/у 4�2 месе�а) и статистически �о-до- 4�2 месе�а) и статистически �о-до-месе�а) и статистически �о-до-) и статистически �о-до- и статистически �о-до-
бра обща �ре�ивяемост (HR, 0�775; 95� �I, 0��34 �o 0�947; P � �012�; средно, 14�5 
с/у 11�5 месе�а)�109 Трябва да се отбеле�и, че �оради реди�а обективни статисти-Трябва да се отбеле�и, че �оради реди�а обективни статисти-
чески �ричини, разлика в общата �ре�ивяемост се �остига изключително труд-
но �ри тестване на лекарствени агенти в ��рва линия на лечение и това е едно 
от малкото из�итвания, което ус�ява да демонстрира �одобна разлика�  В��реки 
че резултатите са в�ечатляващи,  трябва да се отбеле�ат и някои недостат��и на 
диза�на: то включва както HER2-�озитивни, така и HER2-негативни болни� По-HER2-�озитивни, така и HER2-негативни болни� По-�озитивни, така и HER2-негативни болни� По-HER2-негативни болни� По-негативни болни� По-
ради факта, че в�в време на �рове�дане на из�итването �ras�uzuma� все още не е 
нало�ена тера�ия на избор �ри HER2-�озитивните тумори, HER2-�озитивните 
болни не са �олучили стандартното за днешната �рактика анти-HER2 лечение� 

Основният �роблем, обаче �ри диза�на на �одобни клинични из�итвания 
на комбинирана срещу монохимиотера�ия е, че те сравняват само комбина�и-
ята срещу единичния агент и не отдават внимание на в�змо�ността единични-
те агенти да се �рилагат �оследователно� Мно�ество автори са на мнение, че 
в��реки �о-краткото време до �рогресия, �остигано �ри монохимиотера�ията, 
ако агентите от дадена комбина�ия се �рилагат �оследователно един след друг, 
общото време на контрол над заболяването би било �о-�род�л�ително в срав-
нение с комбинираното �рило�ение, като токсичността би била много �о-ниска� 
Клинично из�итване с �одобен диза�н, обаче засега не е конструирано� 

Платиновите 
деривати cisplatin 
и carboplatin също 
показват значителна 
активност при рак 
на гърдата и често 
биват използвани в 
комбинирани режими 
заедно с таксаните

“



С. Вълев, М. Таушанова, К.Тимчева

50

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

СТУДИЯ
STUDIA 2

Комбинирането на 
docetaxel с capecitabine 
или gemcitabine 
за първа линия 
химиотерапия за 
МРМЖ

“

Eфективността на 
capecitabine при МРМЖ 
е добре известна 
от редица клинични 
изпитвания при 
болни, резистентни 
на таксани.

“

Комбинирането на docetaxel с capecitabine или ge�citabine за първа ли-docetaxel с capecitabine или ge�citabine за първа ли- с capecitabine или ge�citabine за първа ли- capecitabine или ge�citabine за първа ли-или ge�citabine за първа ли-ge�citabine за първа ли-за първа ли-
ния химиотерапия за МРМЖ не се нало�и като стандарт в клиничната �рак-
тика� Комбина�ията на do���ax�l с �латинов агент к�м момента е мо�е би на�-
раз�ространената комбинирана химиотера�ия, �рилагана като ��рва линия �ри 
МРМЖ�

Втора линия химиотерапия.  
Химиотерапия след прогресия на лечение с таксани

Основните медикаменти, из�олзвани след �рогресия на лечение с таксани, 
са �a�����a����, g�m���a����, �r��ul�� (нов инхибитор на делителното вретено) и 
винка-алкалоидите v��or�l���� и v��flu����� 

Capecitabine е флуоро�иримидин, ко�то се �риема �ерорално и �рез ня-
колко ензимни реак�ии се метаболизира до 5-fluoroura��l� Ензимите, които го 
�ревр�щат в 5-FU, са карбоксиестераза, �итидин дезаминаза и тимидин фосфо-FU, са карбоксиестераза, �итидин дезаминаза и тимидин фосфо-, са карбоксиестераза, �итидин дезаминаза и тимидин фосфо-
рилаза� Тимидин фосфорилазата се екс�ресира силно в клетките на реди�а ту-
мори, както и в�в хе�ато�итите� Това е �ричината конверсията в активен ме-
таболит да се изв�ршва в �о-голяма сте�ен в тумора� Интересно е, че do���ax�l 
мо�е да увеличи активността на тимидин фосфорилазата, като �о този начин се 
увеличава кон�етра�ията на кра�ния �родукт 5-FU, усилва�ки ефекта му� Е�е-FU, усилва�ки ефекта му� Е�е-, усилва�ки ефекта му� Е�е-
дневният �рием на �a�����a���� имитира �род�л�ителна инфузия с 5-FU� Ефек-
тивността на capecitabine при МРМЖ е добре известна от редица клинични 
изпитвания при болни, резистентни на таксани.110,111 Про�ент�т на обективен 
отговор варира ме�ду 15� и 2��, като �род�л�ава средно 5�0 до 8�3 месе�а� Об-
щата �ре�ивяемост �ри болни, лекувани с �a�����a���� като втора линия хими-�a�����a���� като втора линия хими-като втора линия хими-
отера�ия е 10�1 до 15�2 месе�а� Това, което �рави �a�����a���� �риемлива алтер-�a�����a���� �риемлива алтер-�риемлива алтер-
натива за лечение на резистентно на таксани заболяване, е добрата �оносимост 
и лесният начин на �рием� �a�����a���� мо�е да се �олзва и в комбина�ия с ан-�a�����a���� мо�е да се �олзва и в комбина�ия с ан-мо�е да се �олзва и в комбина�ия с ан-
ти-HER2 лечение� При HER2-�озитивен кар�ином в�з�риетата ��рва линия на 
лечение е комбина�ия на таксан с �ras�uzuma�� Това е комбина�ия, която �рите-�ras�uzuma�� Това е комбина�ия, която �рите-Това е комбина�ия, която �рите-
�ава значителна ефективност, но и к�м нея тумор�т развива резистентност�112,113 
В някои случаи тумор�т �рогресира на фона на адюватно лечение или кратко 
време след �реустановяването му� В такива случаи е необходимо различно от 
�ras�uzuma� анти-HER2 лечение� Комбина�ията на la�a����� (тирозин-киназен 
инхибитор) с �a�����a���� е лечение на избор в тези случаи�114 В клиничното из-
�итване  на G�y�r и с�тр� времето до �рогресия в гру�ата болни �олучавали само 
�a�����a���� е 4�4 месе�а с/у 8�4 месе�а в гру�ата лекувана с �a�����a����, la�a����� 
(HR 0�49 �I 0�95; 0�34 с/у  0�71; P<0�001)� La�a����� �рибавен к�м �a�����a���� е �о-
добрата алтернатива �ри HER2-�озитивни болни, �рогресирали на антра�икли-HER2-�озитивни болни, �рогресирали на антра�икли-�озитивни болни, �рогресирали на антра�икли-
ни, таксани и �ras�uzuma�, с�рямо монотера�ия с �a�����a����� 

Ge�citabine представлява нуклеозиден аналог на дезоксицитидина. 
То� бива активиран �о ензимен ��т в клетката, след което �о конкурентен ��т 
замества �итидина �о време на ДНК ре�лика�ията� Про�ес�т активира ДНК-
ре�ариращите системи, които от своя страна �редизвикват а�о�тоза� Друга ми-
шена на g�m���a���� е ензим�т рибонуклеотид редуктаза (РНР)� То� се св�рзва 
с активния �ент�р на ензима, инхибира�ки го необратимо� �лед като РНР е ин-
хибиран, дезоксинуклеотидите, необходими за ДНК-ре�лика�ията не могат да 
б�дат �роизве�дани и се активира �ро�ес на а�о�тоза� G�m���a���� е ефективен 
�ри МРМЖ както като монотера�ия, така и в комбина�ия с други �итостати�и� 
Поради благоприятния си токсичен профил, той е идеален кандидат за при-
лагане в комбинация� При антра�иклин- и таксан-резистентни тумори, обек-
тивният отговор на g�m���a����, �рилаган като монотера�ия е  17� до 23�, което 
е сравнимо с �ро�ентите на обективен отговор, �остигани с �a�����a�����115,11�
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Винкаалкалоиди – vinorelbine, vinflunine.
Винка-алкалоидите са антитубилни агенти, инхибитори на делителното 

вретено, които са изолирани ��рвоначално от растението Catharanthus roseus� Те 
у�ра�няват ефекта си, като инхибират �олимеризирането на тубулина� 

Vinorelbine е трето �околение �олусинтетичен винкаалкалоид� Из�олзва 
се за лечение на МРМЖ, но освен това е изключително ефикасен при локални 
рецидиви в млечната жлеза, ангажиране на регионални лимфни възли, кож-
ни метастази и метастази в меките тъкани� Костните метастази се счита, че 
не са много �одатливи на лечение с v��or�l����� В момента с�ществува негова 
�ерорална форма� Бил е о�еняван в реди�а фаза II клинични из�итвания �ри 
РМЖ� Про�ент�т на обективния отговор �ри монотера�ия варира от 1�� до 
34�� Това са �ро�енти, които �очти с�в�адат с тези, наблюдавани �ри моно-
тера�ия с �a�����a���� и g�m���a����� През 1994 г� D�gard�� и колеги докладват 
резултатите от гру�а от 100 �а�иентки с МРМЖ, �ретретирани с антра�иклини, 
к�дето лекарственият агент е �рилаган седмично� 117 Авторите са наблюдавали 1 
случа� на ��лна и 15 случая на частична ремисия (ОО 1��)� Времето до �рогре-
сия е 5 месе�а (3-15 мес�) и токсичният �рофил е изключително �оносим� Подоб-
но �роучване е �роведено от L�v��gs�o� и колеги, в което са включени 40 �а�и-
ентки, �рогресирали на антра�иклини и таксани�118 Заедно с v��or�l���� е даван 
и колонио-стимулиращ фактор, за да се �овиши максимално екс�ози�ията на 
агента� Обективният отговор е 25�, а времето до �рогресия е малко над 3 месе�а� 
��ществува недостиг на фаза III клинични из�итвания, сравняващи v��or�l���� 
с други агенти, �рилагани като монотера�ия� 

Vinflunine е водно-разтворим винкаалкалоид, с�що от трето �околение� 
Той е най-новият представител на групата� Разликата ме�ду него и v��or�l���� 
са два новов�дени флуорни атома, даващи �оляритета и с�ответно водната раз-
творимост на молекулата� То� �оказва in vitro �о-висока активност от v��or�l����� 
Афинитет�т му к�м тубулин е �о-висок; �ри клет�чни линии се наблюдава �о-
рядка �оява на резистентност к�м него� В ксенографтски �ивотински модели �о-
казва активност срещу реди�а нео�лазии, включително рак на млечната �леза, б�-
бречноклет�чен кар�ином, недребноклет�чен кар�ином на белия дроб, �ростатен 
кар�ином, колоректален кар�ином� Основните странични ефекти, наблюдавани в 
клиничните из�итвания фаза I са миелосу�ресия и консти�а�ия� Неврологичните 
странични реак�ии са редки� В�в фаза II клинично из�итване Fumol�au и колеги 
демонстрират значителна активност на v��flu����, из�олзван като втора и трета 
(с�асителна) линия химиотера�ия �ри РМЖ� Постигнати са 30� частична реми-
сия и 33� стабилизиране на заболяването�119 Това дава увереност на еки�а да �ро-
д�л�и с фаза III клинично из�итване на комбина�ия на v��flu���� + �a�����a���� 
срещу монотера�ия с �a�����a���� �ри HER2-негативни болни, �рогресирали на 
антра�иклини и таксани� Резултатите �о отношение на обективния отговор и вре-
мето до �рогресия ще б�дат обявени на годишната среща на AS�O �рез м� юни 
2014 г,  като ме�динните резултати са изключително обнаде�даващи�

Eribilin �редставлява синтетичен аналог на естествен �родукт от морски 
водорасли от вида Halichondria, наречен халихондрин Б� Представлява инхиби-
тор на делителното вретено, но механизмът му на действие е уникален и раз-
личен от останалите антитубулни агенти. То� се св�рзва с активни �ентрове 
на тубулина, различни  от тези на таксаните и винкаалкалоидите� Вследствие на 
това се наблюдава уникална секвестра�ия на тубулина в нефунк�ионални аг-
регати� Това води до �род�л�ителна и необратима блокада на митозата, което 
от своя страна активира а�о�тозата� Прилаган като монотера�ия �ри МРМЖ, 
�r��ul�� �остига обективен отговор от 10� в две фаза II клинични из�итвания� 

изключително 
ефикасен при локални 
рецидиви в млечната 
жлеза, ангажиране 
на регионални 
лимфни възли, 
кожни метастази и 
метастази в меките 
тъкани.

“

Той е най-новият 
представител на 
групата
“

Представлява 
инхибитор на 
делителното 
вретено, но 
механизмът му 
на действие е 
уникален и различен 
от останалите 
антитубулни агенти.

“



С. Вълев, М. Таушанова, К.Тимчева

52

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

СТУДИЯ
STUDIA 2

В клинично из�итване фаза III (E��RA�E) 7�2 силно �ретретирани болни с 
МРМЖ са рандомизирани 2:1 да �олучат монотера�ия с �r��ul�� или лечение �о 
избор на лекуващия лекар�120 Повечето от тях са били резистентни на антра�и-
клини, таксани и �a�����a����� 1�� тях са били HER2 �озитивни, 19� са с тро�-�a�����a����� 1�� тях са били HER2 �озитивни, 19� са с тро�-1�� тях са били HER2 �озитивни, 19� са с тро�-HER2 �озитивни, 19� са с тро�-�озитивни, 19� са с тро�-
но-негативен кар�ином� П�рвичната �ел на �роучването е обща �ре�ивяемост, 
която е била �остигната: 13�1 месе�а за �r��ul�� (95� �I: 11�8�14�3) срещу 10�� ме-�r��ul�� (95� �I: 11�8�14�3) срещу 10�� ме-95� �I: 11�8�14�3) срещу 10�� ме-) срещу 10�� ме-срещу 10�� ме-
се�а в контролното рамо (95� �I: 9�3�12�5; HR: 0�81, 95� �I: 0����0�99, P � 0�041)� 
Наблюдава се увеличаване и в�в времето до �рогресия: 3�7 месе�а (95� �I: 3�3�
3�9) с/у 2�2 месе�а (интервал 2�1�3�4), (HR: 0�87, 95� �I: 0�71�1�05, P � 0�137)� Ре-
зултатите от това �роучване доведоха до регистра�ия на медикамента �ри силно 
�ретретирани болни с МРМЖ и след �рогресия на антра�иклини и таксани�

Комбинирани режими за втора линия химиотерапия
Комбинираните режими за втора линия са основно комбинации между 

capecitabine или 5-FU от една страна, и цитостатици, доказали ефективност 
при самостоятелно приложение като трета линия.

Capecitabine, vinorelbine е комбина�ия, която е тествана в няколко, с ма-
л�к бро� болни клинични из�итвания� ���or�l���� е �рилаган като венозна или 
�ерорална форма� В едно клинично из�итване фаза II, докладвано �рез 200� г, 
са включени 55 болни с HER2-негативен МРМЖ, които са �рогресирали на ан-
тра�иклини и таксани, комбина�ията на двата медикамента �остига обективен 
отговор от 44� и контрол на заболяването (частична ремисия + ��лна ремисия) 
от 5���121-123 

Автор�т �редстави �остер на ES�O �o�f�r���� Luga�o, 2007г, �оказващ 
метаанализ на 7 клинични �роучвания на комбина�ията� В�в всички �роучва-
ния болните са резистентни на антра�иклини и таксани� Метаанализ�т �оказа 
обективен отговор 55�� Неутро�енията е на�-честият страничен ефект на ком-
бина�ията� 21� от болните са �оказали неутро�ения ст� 3-4�

Vinorelbine, 5-FU� През 2007 г� в клиника �о химиотера�ия �ри �БАЛО � 
ЕАД бе �роведено ретрос�ективно изследване, в което участва и автора в�рху 
ефективността на комбинирането на v��or�l���� с 5-FU �ри болни, �рогресирали 
след антра�иклини и таксани� Целта на това ретрос�ективно изследване бе да се 
о�ени ефекта от лечението с комбина�ия v��or�l����, 5-FU на болни с метаста-
зирал кар�ином на млечната �леза, �рогресирали след лечение с антра�иклини 
и таксани� За двегодишен �ериод са �роследени 57 болни с МРМЖ, лекувани 
с �осочената комбина�ия� �лед �рове�дане на средно 5 курса лечение (3-12) е 
�остигната клинична ремисия �ри 37� от болните, отчетеното време до �ро-
гресия на заболяването е 10�2 месе�а (2�2 � 18)� На�-често срещаните не�елани 
лекарствени реак�ии са �о отношение на хематологична токсичност, засягаща 
�редимно миелоидния кр�вен ред� Нито една болна не е �рек�снала лечение �о-
ради не�елани лекарствени реак�ии�

Eribilin, capecitabine. Комбинацията получи регистрация в края на 2013 
г. за втора линия след прогресия на антрациклини и таксани. Добавянето на 
Er��ul�� к�м �a�����a���� води до �одобряване на обективния отговор и времето 
до �рогресия с�рямо �рило�ението на �a�����a����, като монотера�ия�

Ixabepilone, Capecitabine. Ixabepilone е нов цитостатик, наскоро одобрен 
от FDA за лечение на МРМЖ, прогресирал на стандартните режими химиоте-
рапия. То� с�ада к�м гру�ата на е�отилоните, които са �итотоксични макроли-
ди, изолирани от Мyxo�a���r�um Sora�g�um ��llulosum� По механиз�м на де�ст-
вие с�ада к�м инхибиторите на делителното вретено с мишена микротубулите 
(бета-тубулин)� Механизм�т му на де�ствие е сходен с този на таксаните, но т�� 
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като е водно разтворим, ли�сват ограниченията на таксаните �о отношение на 
фарма�евтичната форма� Интересно е, че в �редклиничните изследвания �xa���-�xa���-xa���-
�lo�� е �о-нечувствителен к�м основния механиз�м на развитие на лекарствена 
резистентност � свр�хекс�ресията на �RP-1 транс�ортни системи и образува-
нето на изоформи на βIII-�u�ul��� Подобно на �r��ul��, на�-на�ред бе одобрен 
за монотера�ия като трета линия на лечение� През 2010 г� бе �убликувано ран-
домизирано �роучване, тестващо ефективността на комбина�ията �xa����lo��, 
�a�����a���� с/у монотера�ия с �a�����a���� �ри болни, �рогресирали на антра�и-a�����a���� с/у монотера�ия с �a�����a���� �ри болни, �рогресирали на антра�и- �ри болни, �рогресирали на антра�и-�ри болни, �рогресирали на антра�и-
клини и таксани� Рандомизирани са общо 1,221 болни с МРМЖ�  По отношение 
на общата �ре�ивяемост не се наблюдава разлика� Т�� като �роучването включ-
ва �а�иенти както с меримо, така и с немеримо заболяване, анализ�т на времето 
до �рогресия е изв�ршен само в�рху тези с меримо заболяване, �редставляващи 
79� от �о�ула�ията� Комбина�ията води до значително уд�л�аване на времето 
до �рогресия, средно ��2 срещу 4�2 месе�а (HR � 0�79; P � �0005) и обективния 
отговор (43� v 29�; P < �0001)�124

Индивидуализиране на режима според биологичните  
особености на тумора. Таргетна терапия

Таргетна терапия е термин, който обозначава сравнително нова тен-
денция в лекарственото лечение на злокачествени заболявания да се търси 
специфична мишена в туморната клетка, която, биде�ки фарма�евтично �о-
влияна, да лиши тумора от ключови механизми на делене и резистентност к�м 
а�о�тоза� За тази �ел �одобна мишена трябва да б�де свр�хактивна уникално 
само �ри нео�ластичните клетки, но не и в останалите клетки на организма� На 
�рактика това е своеобразен ренесанс на теорията на П� Ерлих за „магическия 
куршум�, която то� с�здава �о отношение на антибактериалната тера�ия� Мощ-
ното развитие на молекулярната биология �рез �оследните 30 години �озволи да 
се идентифи�ират мно�ество различни сигнални ��тища, които са �роменени 
�ри раковите клетки и да се набеле�ат ключови молекули, които са „добри кан-
дидати� за таргетно �овлияване� 

�игналните ��тища биха могли да б�дат атакувани в три различни точки: 
1) неутрализа�ия на лигандите �реди са се св�р�ат с ре�е�тора� Това е механи-
зм�т на де�ствие на ��va��zuma� и ангиогенните инхибитори, де�стващи като 
„ка�ани� за �EGF (�EGF �ra�s), 2) директно �отискане на екстра�елуларния до-�EGF (�EGF �ra�s), 2) директно �отискане на екстра�елуларния до-, 2) директно �отискане на екстра�елуларния до-
ме�н на ре�е�тора с�с св�рзващ се с лиганда�  Това мо�е да стане както чрез 
конкурентно блокиране на активния �ент�р на ре�е�тора (�ras�uzuma�), така 
и чрез �отискане на �ромените, �редизвикани от св�рзването на самия лиганд 
(така на�ример ��r�uzuma� не �речи на св�рзването на ре�е�тора с лиганда, но 
�редотвратява �оследващата димериза�ия на ре�е�тора),125 3) инхибиране на 
тирозин-киназната ензимна активност на интра�елуларната част на ре�е�тора 
(стратегията, която е из�олзвана �ри разработването на тирозин-каназни инхи-
битори; la�a�����, su�������), 4) �рек�сване на сигнала на ниво вторични сигнални 
медиатори в �ито�лазмената част на сигналния ��т� Пример за так�в механиз�м 
на де�ствие са mTOR инхибиторите� 

При МРМЖ е тествано �отискането на реди�а сигнални ��тища� Подхо-
дите, които се оказаха на�-ефективни в �рактиката, са инхибиране на ангиоге-
незата и инхибиране на сигналния ��т на HER2�12�

HER2 позитивен РМЖ. 
Наличието на свръхекспресия и/или амплификация на HER2 дефинира 

силно агресивен фенотип на тумора с изключително лоша прогноза, когато 
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н се прилага анти- HER2 лечение.127,128 Добавянето на �ras�uzuma� к�м химио-�ras�uzuma� к�м химио-к�м химио-
тера�ията значително уд�л�ава времето до �рогресия и общата �ре�ивяемост 
с�рямо �рилагане само на химиотера�ия� Tras�uzuma� е из�яло хуманизира-Tras�uzuma� е из�яло хуманизира-е из�яло хуманизира-
но, IgG моноклонално антитяло, чиято мишена е екстра�елуларният доме�н на 
HER2 ре�е�тора� То� у�ра�нява ефекта си като �речи на димериза�ията на раз- ре�е�тора� То� у�ра�нява ефекта си като �речи на димериза�ията на раз-� То� у�ра�нява ефекта си като �речи на димериза�ията на раз- То� у�ра�нява ефекта си като �речи на димериза�ията на раз-
личните HER-мономери� По този начин се �редотвратява активирането на ми-HER-мономери� По този начин се �редотвратява активирането на ми--мономери� По този начин се �редотвратява активирането на ми-
тогенната сигнална каскада� ��ществува и до��лнителен механиз�м на де�ст-
вие, о�осредстван от антитяло-медиираната клет�чна �итотоксичност (AD��)� 
Като всяко IgG антитяло с�д�р�а два антиген � св�рзващи (A�) доме�на и един 
F� доме�н� Tras�uzuma� �рите�ава сво�ството да �ривлича ефекторни имунни 
клетки, които участват в антитяло-медиираната клет�чна �итотоксичност� Жи-
вотни, �ри които ли�сва F� ре�е�тор, не отговарят на лечение с �ras�uzuma�� 
Вече беше о�исан �олиморфизма в F� ре�е�торите, о�ределящ разистентност 
к�м лечението с �ras�uzuma�� 

Чувствителност към химиотерапия
Като цяло се смята, че HER2 позитивните тумори са по-чувствителни 

към химиотерапия в сравнение с HER2 негативните, което �ревр�ща наличи-
ето на  екс�ресия или ам�лифика�ия на HER2 в �редиктивен маркер за отговор 
к�м химиотера�ия� ��ществуват �рос�ективни клинични �роучвания с ниво 
на доказателственост II, които �оказват, че �а�иенти с �озитивни HER2 тумори 
имат �овече �олза от антра�иклини в сравнение тези, които са с HER2 негативни 
тумори� Ако �ри конкретна �а�иентка с HER2 �озитивно заболяване се �ланува 
стартиране на химиотера�ия, �ре�ор�чително е  да б�де включен антра�иклин 
в ре�има �ри ли�са на контраиндика�ии� ��ществуват обаче и данни, че HER2 
свр�хекс�ресията о�ределя �о-доб�р отговор и к�м таксани� Не е ясно дали 
HER2 о�ределя конкретна �олза от антра�иклиново лечение или HER2 е асо-HER2 е асо-е асо-
�ииран с �о-доб�р ефект �ри добавяне на �о-ефективна �итостатична тера�ия, 
като �яло�129 

Клинични изпитвания
Tras�uzuma�  �оказва ефективност за �р�в ��т �рез 1999 г�, като втора 

и трета линия на лечение в комбина�ия с химиотера�ия или като трета ли-
ния монотера�ия в�в фаза II клинично из�итване �ри 4�9 болни с МРМЖ�130 
В него �ras�uzuma� �оказва значителна ефикасност, което води до �рове�дане 
на до��лнителни из�итвания� П�лният му ефект бе �оказан �о-к�сно в клю-
човото фаза III клинично из�итване в комбина�ия с �a�l��ax�l или doxoru�����/
�y�lo�hos�ham�d�, к�дето бе демонстрирана значително �о-добрата ефектив-
ност �ри добавянето му к�м химиотера�ия� За �р�в ��т бе одобрено �рилага-
нето му в комбина�ия с �a�l��ax�l� Оттогава то� е бил тестван в комбина�ия с 
�очти всички �итостати�и �олзвани �ри МРМЖ и с�ответно днес се добавя 
к�м всички рутинно из�олзвани ре�ими� 

Развиване на резистентност към trastuzumab
Повечето от механизмите на резистентност са изследвани в предкли-

нични модели и  напълно валидирани в клинични изследвания. По механи-
з�м на в�зникване на�-общо могат да се разделят на две гру�и: 1) �ромени, воде-
щи до нарушено св�рзване с HER2 ре�е�тора и 2) �ромени, водещи до усилване 
на сигналната каскадата, независимо от HER2 статуса�

Скъсяване на рецептора. Екстра�елуларната част, с�д�р�аща лиганд-
св�рзващия доме�н на ре�е�тора мо�е да б�де от�е�ена �осредством  различ-
ни метало�ротеинази, свр�хекс�ресирани от тумора� По този начин се с�здава 
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ск�сен ре�е�тор, за ко�то �ras�uzuma� не мо�е да се св�р�е� В с�щото време 
ре�е�тор�т остава димеризиран, което о�ределя конститутивна активност на 
тирозин-киназния доме�н� Дека�итираният �о този начин HER2 е �ознат като 
�95� Единственият начин да се �отисне така �роменения ре�е�тор, е да се �о-95� Единственият начин да се �отисне така �роменения ре�е�тор, е да се �о-
тисне тирозин-киназната функ�ия на интра�елуларния доме�н� Това именно е 
механизм�т на де�ствие на тирозинкиназния инхибитор la�a������

Повишаване на активността на сигналния път по алтернативни меха-
низми. Ако сигналната каскада, стартирана от HER2 ре�е�тора б�де свр�хакти-HER2 ре�е�тора б�де свр�хакти-ре�е�тора б�де свр�хакти-
вирана в �о-долна точка, самият сигнален ��т става независим от активирането 
или инхибирането на HER2 ре�е�тора� Пример за това е загубата на функ�ия на 
PTEN� PTEN е физиологичен инхибитор на PI3K� Различни мута�ии или �ро-е физиологичен инхибитор на PI3K� Различни мута�ии или �ро-PI3K� Различни мута�ии или �ро-� Различни мута�ии или �ро-
мени в транскри��ията му, водещи до функ�ионална неактивност, са о�исани 
в около 50� от кар�иномите на г�рдата� При загуба на функ�ия на PTEN, PI3K 
е конститутивно активен и вече не се ну�дае от активиране чрез HER2� Анти-
HER2 тера�ията в тези случаи не би имала особен смис�л� 

Различните механизми на развиване на резистентност к�м �ras�uzuma� 
стимулират откриването и налагането в �рактиката на нови анти-HER2 агенти�

Двойно потискане на mTOR и HER2 сигналните пътища
Наскоро бяха �убликувани данните от фаза III клинично из�итване 

�OLERO-3, в което се сравнява ефекта от добавяне на  �v�rol�mus,  mTOR инхи-
битор, к�м �ras�uzuma� и  v��or�l���� �ри болни с HER2-�оло�ителен МРМЖ, 
които са �олучили таксани и антра�иклини, и �ри които заболяването е резис-
тентно к�м �редходно �рило�ение на �ras�uzuma��131,132 Добавянето на �v�rol�mus 
увеличава времето до �рогресия на 7�0 месе�а в сравнение с 5�8 месе�а �ри стан-
дартното лечение  с �ras�uzuma� и v��or�l����, което означава, че добавянето на 
mTOR инхибитор к�м лечението с �ras�uzuma� мо�е да �реодолее вече развила 
се �реди това резистентност к�м инхибиране на ре�е�тора� 

Pertuzu�ab е рекомбинантно, из�яло хуманизирано  моноклонално анти-
тяло, насочено к�м екстра�елуларния доме�н на HER2� Pertuzu�ab се свързва 
към различен епитоп на рецептора от този на trastuzu�ab. И двете антитела 
�рите�ават F� доме�ни, така че когато се комбинират,  общият бро� на F� до-F� доме�ни, така че когато се комбинират,  общият бро� на F� до-доме�ни, така че когато се комбинират,  общият бро� на F� до-F� до- до-
ме�ните, св�рзани с HER2 ре�е�тора се удвояват, което на теория би трябвало 
да �редизвика �о-силна AD��� Потен�иалният синергиз�м на двете антитела 
бе доказан в�в фаза III клинично из�итване �LEOPATRA, к�дето болните са 
рандомизирани да �олучат комбина�ията �ras�uzuma�, do���ax�l  или тро�ната 
комбина�ия ��r�uzuma�, �ras�uzuma�, do���ax�l� Добавянето на ��r�uzuma� зна-��r�uzuma�, �ras�uzuma�, do���ax�l� Добавянето на ��r�uzuma� зна-�ras�uzuma�, do���ax�l� Добавянето на ��r�uzuma� зна-, do���ax�l� Добавянето на ��r�uzuma� зна-do���ax�l� Добавянето на ��r�uzuma� зна-��r�uzuma� зна-зна-
чително уд�л�ава времето до �рогресия без да увеличава кардоитоксичността� 
Добавянето на ��r�uzuma� води с�с средно увеличаване на времето до �рогре-��r�uzuma� води с�с средно увеличаване на времето до �рогре-води с�с средно увеличаване на времето до �рогре-
сия с ��1 до��лнителни месе�а  (средно: 18�5 с/у 12�4; P < �001)� �редната обща 
�ре�ивяемост за рамото с ��r�uzuma� все още не е достигната; �ри рамото на 
�ras�uzuma�, do���ax�l   тя е 37�� месе�а�133,134 В момента pertuzu�ab е одобрен 
за приложение в съчетание с trastuzu�ab и docetaxel за първа линия лечение 
на HER2-позитивен МРМЖ при болни, които не са получавали терапия за 
метастазирало заболяване.

T-DM1 е нов антитяло базиран агент, ко�то има уникален и изключи-
телно иновативен механиз�м на де�ствие� Представлява конюгат между 
trastuzu�ab и цитостатик, който е производен на �aytansine. �ay�a�s��� е из-�ay�a�s��� е из-ay�a�s��� е из- е из-е из-
ключително мощен химиотера�евтик, чието �роло�ение в клиничната �рактика 
е ограничено от високата му токсичност� Двата агента са св�рзани с�с с�е�иална 
вр�зка, която не мо�е да б�де разрушена в �иркула�ията� �лед св�рзването на 

Повишаване на 
активността на 
сигналния път по 
алтернативни 
механизми.

“

Pertuzumab се свързва 
към различен епитоп 
на рецептора от този 
на trastuzumab.

“

В момента 
pertuzumab е одобрен 
за приложение 
в съчетание с 
trastuzumab и docetaxel 
за първа линия 
лечение на HER2-
позитивен МРМЖ при 
болни, които не са 
получавали терапия 
за метастазирало 
заболяване

“

Представлява 
конюгат между 
trastuzumab и 
цитостатик, който 
е производен на 
maytansine

“



С. Вълев, М. Таушанова, К.Тимчева

56

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

СТУДИЯ
STUDIA 2

T-D�1 с HER2 ре�е�тора, то� бива интернализиран �осредством �ино�итоза� 
Ендозомите, с�д�р�ащи T-D�1 се сливат с лизозомите в �ито�лазмата� Лизо-T-D�1 се сливат с лизозомите в �ито�лазмата� Лизо-се сливат с лизозомите в �ито�лазмата� Лизо-
зомните ензими �рек�сват вр�зката с �ras�uzuma�, ко�то бива деградиран в�о-�ras�uzuma�, ко�то бива деградиран в�о-, ко�то бива деградиран в�о-
следствие� Мay�a�s���, обаче дифундира �рез лизозомната мембрана, като �реми-
нава в ядрото, к�дето у�ра�нява �итотоксичния си ефект� По този начин  само 
туморната клетка е изло�ена на де�ствието му и токсичните ефекти, д�л�ащи 
се на него, са минимални� FDA одобри у�отребата на T-D�1 �рез м� 02�2013 г� за 
болни с HER2 �озитивен МРМЖ, които са �рогресирали на антра�иклини, так-HER2 �озитивен МРМЖ, които са �рогресирали на антра�иклини, так-�озитивен МРМЖ, които са �рогресирали на антра�иклини, так-
сани и �ras�uzuma�� Регистра�ията бе дадена след рандомизирано �рос�ективно 
клинично из�итване (E�ILIA), сравняващо T-D�1 с�с златния стандарт в тази 
�о�ула�ия �а�иенти � �a�����a����, la�a������ �редното време до �рогресия е 9�� 
месе�а с  T-D�1 с/у ��4 месе�а �ри болни на la�a�����, �a�����a���� (P < �001), а 
средната обща �ре�ивяемост е 30�9 месе�а с/у 25�1 месе�а (P < �001) с�ответно, 
което е статистически значимо� ��ществен с�що така е и факт�т, че болните �о-
лучавали T-D�1 имат значително �о-ниска токсичност� Това определи T-DM1, 
като новия златен стандарт в тази популация пациентки.

HER2 позитивния МРМЖ вече не означава лоша прогноза.
Поради значителнителния на�ред�к в таргетната тера�ия �ри HER2 �о-HER2 �о-�о-

зитивния РМЖ, болните в тази гру�а вече имат значително �о-добра �рогноза, 
както и �о-добро качество на �ивот, в сравнение с болните с HER2 негативно 
заболяване� 

Инхибитори на ангиогенезата. Бевацизумаб
Ролята на неоангиогенезата �ри РМЖ и �отен�иалната �олза от �овли-

яването � вече бяха обс�дени �о-горе� Най-утвърденият антиангиогенен ме-
дикамент е bevacizu�ab. То� �редставлява рекомбинантно из�яло хуманизира-
но моноклонално антитяло, което се св�рзва с �иркулиращия в �лазмата �EGF, 
като �о този начин го неутрализира� Трябва да се отбеле�и, че �одход�т да се 
таргетира расте�ния фактор, а не ре�е�тора, има своите значителни �редимства 
�оради факта, че �EGF активира още ре�е�торите Fl�-1 и KDR� Вследствие на 
това се �редотвратява образуването на нови с�дове, което забавя расте�а и раз-
витието на тумора� За разлика от други таргетни агенти, като trastuzu�ab, при 
bevacizu�ab не се наблюдава предиктивен маркер, който може да предскаже 
ефективността на агента или да отдиферен�ира конкретна �о�ула�ия �а�иен-
ти с �овишена �олза от него�135 В комбина�ия с таксани обаче, ��va��zuma� �о-В комбина�ия с таксани обаче, ��va��zuma� �о-
казва �одобряване на времето до �рогресия в сравнение с �рило�ението им като 
монотера�ия� Това го �рави добра алтернатива �ри болните с HER2-негативно 
заболяване, �оказани за ��рва линия химиотера�ия с таксани� Такава комбина-
�ия е алтернатива на комбинираните таксан-с�д�р�ащи ре�ими, �олзвани за 
��рва линия, �оради сходната ефективност, но �о-ниската токсичност� 

В��реки че одобрението на част от �оказанията на ��va��zuma�  �ри 
МРМЖ бе оттеглено от FDA, �род�л�ават да се �рове�дат клинични из�итва-FDA, �род�л�ават да се �рове�дат клинични из�итва-, �род�л�ават да се �рове�дат клинични из�итва-
ния в�рху ефективността му� В момента единствено одобрения начин на при-
ложение е комбинацията, ползвана в изпитването ECOG E2100. То е рандоми-
зирано из�итване на комбина�ията ��va��zuma�, �a�l��ax�l с�рямо монотера�ия 
с �a�l��ax�l за ��рва линия  лечение �ри болни с МРМЖ� Pa�l��ax�l се �рилага в 
утв�рдения му седмичен ре�им� Резултатите �о отношение на времето до �ро-
гресия са 5�9 с/у 11�8 месе�а (HR: 0��0; P < �001) в �олза на рамото с ��va��zuma�, 
което е �очти удвояване на този �оказател� 100

Стимулиране на туморния растеж след прекратяване на инхибирането 
на VEGF. Наскоро се �оявиха о�асения от усилен туморен расте� след �рек�с-
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ване на антиангиогенното лечение (�оради �рогресия или висока токсичност)� 
Тези о�асения �роизлизат от из�итвания, тестващи тирозин-киназни инхи-
битори и антитела, насочени срещу ре�е�тора за ендотелен расте�ен фактор 
(�EGFR2)� ��va��zuma� има различен механиз�м на де�ствие и бяха на�равени 
до��лнителни анализи  дали това мо�е да е �овод за �ритеснение �ри неговото 
�рилагане�  Данните от A�ADO не �оказват увеличена агресия на тумора �ри 
�а�иентите, �олучавали ��va��zuma�, с�рямо тези, �ри които то� не е бил �рила-��va��zuma�, с�рямо тези, �ри които то� не е бил �рила-, с�рямо тези, �ри които то� не е бил �рила- с�рямо тези, �ри които то� не е бил �рила-с�рямо тези, �ри които то� не е бил �рила-
ган� Времето до �рогресия след с�ирането на ��va��zuma� е �о-�род�л�ително в 
сравнение с това �ри рамото с �ла�ебо, а см�ртността е сходна� 

Тройно негативен рак на млечната жлеза.
Болните с тро�но негативен рак на млечната �леза (ТНРМЖ) не са �ока-

зани за лечение с хормонални лекарствени �родукти, нито с анти-HER2 агенти� 
Химиотера�ията е единствената о��ия �ри този �одти� рак на г�рдата� Па�и-
ентките с ТНРМЖ имат �о-лоша �ре�ивяемост, сравнени с останалите гру�и 
болни, в��реки че тяхната �олза от химиотера�ия е �о-голяма, в сравнение с 
тази �ри хормонално чувствителната �о�ула�ия� ��ществуват данни за наличие 
на чувствителност конкретно к�м таксани� В момента не с�ществува конкре-
тен ре�им на избор �ри ТНРМЖ и лечението �ри него се основава на общите 
�ре�ор�ки за �оведение� В ход са няколко клинични из�итвания, о�еняващи 
ефективността на �латиновите �ре�арати� Те се базират на наблюденията, че �ри 
ТНРМЖ са чести мута�иите в �R�A1, което на�-вероятно го �рави чувствите-�R�A1, което на�-вероятно го �рави чувствите-което на�-вероятно го �рави чувствите-
лен к�м ДНК увре�дащи агенти. 108,13�-138

IV. Контрол на ефекта от химиотерапията
Както вече бе с�оменато, ефективността на химиотера�ията �ри МРМЖ, 

а и �ри останалите нео�лазии, е лимитирана от склонността на злокачественото 
заболяване да се �роменя, изработва�ки резистентност к�м лечението �о раз-
нообразни механизми. В клиничната практика е необходимо мониториране 
на ефекта по време на химиотерапията с цел да се избегне прилагането на 
токсична терапия, към която вече е изработена резистентност. ��ществуват 
два основни �одхода за о�енка на ефекта от лечение � образни изследвания и 
следене на нивата на разтворими в �лазмата туморни �родукти� Радиологични-
те критерии за оценка на ефекта от лечение при солидни тумори (RECIST) са 
разработени от ASCO и в момента са на�-широко из�олзваните в клиничните 
из�итвания и клиничната �рактика, като замениха тези на �ЗО от�реди 15 го-
дини�

Адекватното лечение на МРМЖ изисква правилна и Оценка на отго-
вора на лечение при солидни тумори – образни методи. Response Evaluation 
Criteria in Solid Tu�ors (RECIST)139

За да е в�змо�но отговор�т да б�де о�енен обективно, заболяването на 
дадения �а�иент трябва да е меримо� �амо �а�иенти с меримо заболяване могат 
да б�дат включвани в изследвания, �ри които обективният отговор (ОО) е ��р-
вична �ел�

Меримо заболяване � наличието на �оне една мерима лезия� Ако меримо-
то заболяване е ограничено само в една мерима лезия, тя трябва да б�де верифи-
�ирана хистологично или �итологично� 

Лезиите се дефинират като мерими, ако в �оне едно от измеренията диаме-
т�р�т им надвишава 20 мм �ри из�олзване на конвен�ионлен КТ или надвишава 
10 мм �ри из�олзване на с�ирален КТ� Пов�рхностни лезии (ко�ни лезии, �ал-
�ируеми лимфни в�зли) с�що могат да б�дат мерими� 
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Немерими лези � всички останали лезии, включително �о-малките лезии, 
костните лезии, ле�томенингеално засягане, ас�ит, �леврален или �ерикарден 
излив, кар�иноматозен мастит, белодробен лимфангит, кистични лезии, а с�що 
и абдоминални маси, които не се установяват чрез образните методи, с�адат к�м 
немеримите лезии� 

Базисното измерване на лезиите се �рави в�в в�змо�но на�-крат�к срок 
�реди за�очване на химиотера�ия, не �о-голям от 4 седми�и� 

Серумни туморни маркери сами по себе си не могат да бъдат ползвани 
за оценка на туморния отговор. 

При документиране на таргетните и нетаргетните лезии �ри базисното из-
следване се калкулира сумата на на�-д�лгите диаметри (НДД) на всички таргет-
ни лезии� Тази сума ще б�де из�олзвана като референтна за о�енка на туморния 
отговор на лечение�

Всички немерими лезии с�що ще се документират, като измерването им 
не е необходимо� 

Критерии за отговор

Табл 2. Оценка на таргетните лезии
П�лен отговор (ПО): Изчезване на всички таргетни лезии

Частичен отговор (ЧО): Намаляване на сумата от НДД с минимум 30� с�рямо 
базисната о�енка

Прогресиращо 
заболяване (ПЗ):

Увеличаване на сумата от НДД на атргетните лезии с �оне 
20� с�рямо на�-малката сума на НДД, �остигната след 
за�очване на лечение; �оява на една или �овече нови лезии

�табилизирано 
заболяване (�З):

Ли�сва достат�чно свиване на лезиите, за да се дефинира 
ЧО, както и достат�чно увеличение, за да се дефинира ПЗ

Табл 3. Оценка на нетаргетни лезии
П�лен отговор (ПО): Изчезване на всички нетаргетни лезии 

Не��лен отговор/        
стабилно заболяване 
(�З): 

Персиситране на една или �овече нетаргетни лезии� 

Прогресиращо 
заболяван� (ПЗ):

Поява на еда или �овече нови лезии или недвусмислена 
�рогресия на с�ществуващите нетаргетни лезии� 

Оценка на най-добрия обективен отговор. На�-добрият обективен отго-
вор е на�-добрият отговор, �остигнат от началото на �роучването до момента на 
�рогресия или ре�идив� 

Табл 4. Оценка на обективния отговор
Таргетни лезии Нетаргетни лезии Нови лезии Обективен отговор

ПО ПО Не ПО

ПО Не��лен отговор 
или �З Не ЧО

ЧО Не-ПЗ Не ЧО
�З Не-ПЗ Не �З
ПЗ - Да или Не �З
- ПЗ Да или Не ПЗ
- - Да ПЗ

Серумни туморни 
маркери сами по себе 
си не могат да бъдат 
ползвани за оценка на 
туморния отговор

“
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Па�иентки с общо влошаване на обективния статус, изискващо �реуста-
новяване на химиотера�ията без да е документирана �рогресия на заболяване-
то,  се класифи�ират като �сим�томатично влошени�� Трябва да б�де на�равено 
всичко в�змо�но, за да се документира обективния отговор след �рекратяване 
на лечението� 

Продължителност на обективния отговор. Прод�л�ителността на обек-
тивия отговор се измерва от момента, в ко�то е документиран ЧО или ПО (ко�то 
е наст��ил на�-на�ред) до момента, в ко�то е документирана ПЗ за �р�в ��т, 
като за референ�ия се из�олзва на�-добрия �остигнат отговор� 

Продължителност на стабилизирано заболяване. Периода на стабилно 
заболяване за�очва с началото на лечението и �род�л�ава до момента, в ко�-
то са из��лнени критериите за �рогресиращо заболяване (ПЗ)� Този �ериод е 
различен за различните видове злокачествени заболявания и зависи от стадия, 
метода на лечение и др� Този факт налага ну�дата от точно дефиниран интервал 
ме�ду о�енките на клиничния отговор, ко�то да е адекватен за конкретния слу-
ча�� 

Класически серумни туморни маркери

CA 15-3 и CA 27.29 като маркери за рак на млечната жлеза
��ществуват вече реди�а добре о�исани методи за о�ределяне на �A 15-3 

и �A 27�29 �ериферна кр�в� Публикувани са редица проучвания относно про-
гностичната стойност на нивата на MUС-1 при ранен рак на млечната жлеза� 
На�-значимото �роучване е на E��l��g и с�тр�, в което са включени 104� �а�и-
ентки и в което унивариантният анализ �оказва вр�зка с �о-лоша �рогноза, но 
мултивариантният анализ, включващ нодален статус, ER, сте�ен на диферен�и-ER, сте�ен на диферен�и-сте�ен на диферен�и-
а�ия, е негативен� Това означава, че данните относно нивата на �U�-1 не доба-�U�-1 не доба- не доба-
вят никаква нова �енна информа�ия к�м тази, която вече е �олучена от �ато-
хистологичния резултат� Едно �роучване на  G�o� и с�тр� в�рху 3�2 �а�иентки 
�оказва, че добавянето на данните за нивата на �А 15-3 к�м �ox-регресионен 
анализ, включващ данни за ER статуса, в�зрастта и стадия, �одобрява значимо 
�редсказването на �рогнозата�140 В��реки че вероятно о�ределянето на �U�-1 в 
�ериферна кр�в има известно �рогностично значение, все още няма рандомизи-
рани �роучвания, �оказващи значението му �ри избора на тера�ия� Настоящите 
данни с�що не могат да �одкре�ят �олзването на �A 15-3 и 29�27 �ри �роследя-�A 15-3 и 29�27 �ри �роследя-и 29�27 �ри �роследя-
ване за ре�идив� Засега рутинното о�ределяне на двата маркера к�м момента 
на диагнозата не са �ре�ор�чва� Няма с�що достат�чно данни и за следенето на 
сто�ностите им �ри метастазирало заболяване� Настоящите препоръки гласят, 
че те могат да бъдат ползвани за ориентир, но само  в комбинация с образ-
ни изследвания. Ползването им като самостоятелен ре�ер е о�равдано само в 
случаите на ли�са на радиологически меримо заболяване и наличие на ��лна 
ремисия� В тези случаи трябва да се �роявява внимание с�рямо случая на �окач-
ване на сто�ностите им в ��рвите 4 -� седми�и от стартирането на ново лечение, 
които могат да са значителни, без да са �ризнак на �рогресия�141

CEA като маркер за рак на млечната жлеза
Нивата на СЕА са по-рядко покачени в сравнение с тези на СА 15-3 или 

СА 29.27 при МРМЖ. Повишени нива се срещат само �ри 50� � �0� от �а�и-
ентките с рак на млечната �леза в сравнение с�с 75� � 90� от �а�иентките, 
които имат увеличени маркери за �U�-1� Освен това нивата на �ЕА �очти за-�U�-1� Освен това нивата на �ЕА �очти за-Освен това нивата на �ЕА �очти за-
д�л�ително следват �ро�ор�ионално нивата на �U�-1� На�ример, в едно �ро-�U�-1� На�ример, в едно �ро-На�ример, в едно �ро-
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жлеза

“

Настоящите 
препоръки гласят, че 
те могат да бъдат 
ползвани за ориентир, 
но само  в комбинация 
с образни изследвания

“

Нивата на СЕА са 
по-рядко покачени в 
сравнение с тези на СА 
15-3 или СА 29.27 при 
МРМЖ

“
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учване на Guadag�� и с�тр в�рху 53 �ени с метастазирало заболяване, нивата на 
�А 15-3 и �ЕА са увеличени с�отв� �ри 94� и �9�, но само в един случа� �ЕА е 
увеличен на фона на нормален �А 15-3� Няма �очти никакви данни за �олзване-
то на кар�иноембрионалния антиген (�ЕА), така че �олзването му за скри�нинг, 
диагноза, стадиране или рутинно �роследяване �ри рак на млечната �леза, не се 
�ре�ор�чва� Изследването му в началото �ри �оставяне на диагнозата, би могло 
да има някаква информативна сто�ност в случаите на нормален �А 15-3�142,143

V. Заключение
Химиотера�ията е гр�бнак�т на лечението �ри МРМЖ� Основните �ели 

на лечението е да се уд�л�и �ивота на болните и да се �остигне максимален 
контрол над сим�томите� Ако това лечение обаче се �рове�да о�тимално, �ре-
�ивяемостта мо�е значително да б�де уд�л�ена� До голяма сте�ен това зависи 
от �острояването на адекватна и �оследователна тера�евтична стратегия, инди-
видуализирана к�м конкретния случа� на всяка болна� За тази �ел е необходимо 
както �одробно �ознание в�рху генетиката и �атобиологията на РМЖ от една 
страна, така и д�лбок и актуален �оглед в�рху резултатите от клиничните из-
�итвания на различните тера�евтични �одходи�
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Резюме
Цетуксимаб (Er���uxR) �редставлява химерно моноклонално антитяло, насочено срещу ре�е�тора 

на човешкия е�идермален расте�ен фактор (ЕGFR)� При �овечето �лоскоклет�чни кар�иноми на глава и 
шия е нали�е нарушена регула�ия и/или свр�хекс�ресия на ре�е�тора� �вр�хекс�ресията на EGFR е св�р-EGFR е св�р- е св�р-е св�р-
зана с �о-агресивно �ротичане на заболяването и с �о-лоша �рогноза� 

В Евро�е�ския с�юз Цетуксимаб в комбина�ия с л�челечение е одобрен от регулаторните органи за 
лечение на локално авансирали �лоскоклет�чни кар�иноми на глава и шия, а в комбина�ия с �латина-с�-
д�р�аща химиотера�ия - за лечение на ре�идивирало или метастазирало заболяване� В рандомизирано ме�- В рандомизирано ме�-В рандомизирано ме�-
дународно �роучване в III фаза �рилагането на Цетуксимаб и л�челечение значително уд�л�ава времето на 
локорегионалния контрол, в сравнение с гру�ата с�с самостоятелно л�челечение �ри болни с локално аван-
сирали тумори на глава и шия� Цетуксимаб и �латина - с�д�р�аща химиотера�ия значително �одобрява об-Цетуксимаб и �латина - с�д�р�аща химиотера�ия значително �одобрява об- и �латина - с�д�р�аща химиотера�ия значително �одобрява об-и �латина - с�д�р�аща химиотера�ия значително �одобрява об-
щата �ре�ивяемост в сравнение с ��рва линия �латина-базирана химиотера�ия �ри �а�иенти с ре�идиви-
рал или метастазирал �лоскоклет�чен кар�ином� Цетуксимаб демонстрира �риемлив �рофил на токсичност 
�ри комбиниране с л�челечение или �латина базирана химиотера�ия� �траничните ефекти на �ре�арата са 
св�рзани с �оява на ко�ен обрив, хи�омагнезиемия и слаби до умерено изразени алергични реак�ии, св�р-
зани с инфузията му� Цетуксимаб-базираната комбинирана тера�ия е наде�ден лечебен метод �ри �а�иенти 
с кар�иноми на глава и шия� При локално авансирали, нерезектабилни тумори �рилагането на Цетуксимаб и 
л�челечение е алтернативен �одход на стандартната схема с �латина-базирана химиотера�ия и л�челечение� 

На базата на резултатите от клинични �роучвания схемата с �рилагане на Цетуксимаб с л�челечение се 
очаква да б�де толкова ефективна, колкото и схемата л�че-химиолечение, но �о-малко токсична� Необходимо 
е �роучване, сравняващо двата ре�има� Комбина�ията Цетуксимаб и �латина-с�д�р�аща химиотера�ия е ме-Цетуксимаб и �латина-с�д�р�аща химиотера�ия е ме- и �латина-с�д�р�аща химиотера�ия е ме-и �латина-с�д�р�аща химиотера�ия е ме-
тод на избор за ��рва линия химиотера�ия �ри ре�идивирали или метастазирали кар�иноми на глава и шия� 

Ключови думи: Цетуксимаб, тумори на глава и шия

APPLICATION OF CETUXIMAB IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA  
OF THE HEAD AND NECK 
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Abstract
���ux�ma� (Er���uxR) �s a �h�m�r�� mo�o�lo�al a����ody d�r����d aga��s� �h� huma� ���d�rmal grow�h 

fa��or r�����or (EGFR)� EGFR �s ov�r�x�r�ss�d a�d/or u�r�gula��d �� mos� squamous ��ll �ar���omas of �h� h�ad 
a�d ���k� Тh�s ov�r�x�r�ss�o� �s asso��a��d w��h mor� aggr�ss�v� d�s�as� a�d �oor�r �rog�os�s�

I� �h� Euro��a� U��o�, ���ux�ma� �s a��rov�d �� �om���a��o� w��h rad�a��o� �h�ra�y for �h� �r�a�m��� 
of lo�ally adva���d squamous ��ll �ar���oma of �h� h�ad a�d ���k a�d �� �om���a��o� w��h �la���um�as�d 
�h�mo�h�ra�y for �h� �r�a�m��� of r��urr��� a�d/or m��as�a��� squamous ��ll �ar���oma of �h� h�ad a�d ���k� I� 
ra�dom�z�d, mul���a��o�al, �has� III �l����al �r�als, ���ux�ma� �lus rad�o�h�ra�y s�g��fi�a��ly �m�rov�d �h� dura��o� 
of lo�or�g�o�al �o��rol (�r�mary ��d�o���) �om�ar�d w��h rad�o�h�ra�y alo�� �� �a�����s w��h lo�ally adva���d 
squamous ��ll �ar���omas of �h� h�ad a�d ���k, wh�l� ���ux�ma� �lus firs�-l��� �la���um-�as�d �h�mo�h�ra�y 
s�g��fi�a��ly �m�rov�d ov�rall surv�val (�r�mary ��d�o���) �om�ar�d w��h firs� l��� �la���um-�as�d �h�mo�h�ra�y 
alo��  �� �a�����s w��h r��urr��� a�d/or m��as�a��� squamous ��ll �ar���oma of �h� h�ad a�d ���k� ���ux�ma� had 
a� a�����a�l� �ol�ra��l��y �rofil� wh�� add�d �o rad�o�h�ra�y or �la���um-�as�d �h�mo�h�ra�y� ���ux�ma�-r�la�-���ux�ma�-r�la�--r�la�-
�d adv�rs� �v���s, wh��h ���lud� sk�� rash, hy�omag��sa�m�a a�d ��fus�o�-r�la��d r�a���o�s, ar� mos�ly m�ld �o 
mod�ra�� �� s�v�r��y a�d ma�ag�a�l�� Thus, ���ux�ma� - �as�d �om���a��o� �h�ra�y �s a valua�l� �r�a�m��� o���o� �� 
�a�����s w��h squamous ��ll �ar���oma of �h� h�ad a�d ���k� I� �h� s�����g of lo�ally adva���d, u�r�s���a�l� d�s�as�, 
���ux�ma� �lus rad�o�h�ra�y off�rs a� al��r�a��v� a��roa�h �o �h� �urr��� s�a�dard of �ar�, �am�ly �la���um-�as�d 
�h�mo�h�ra�y �lus rad�o�h�ra�y (�h�morad�o�h�ra�y)�

�as�d o� �l����al s�ud��s, ���ux�ma� �lus rad�o�h�ra�y a���ars �o �� a� l�as� as �ff����v� as �h�morad�o�h�ra�y 
a�d, mor�ov�r, l�ss �ox��; how�v�r, formal �om�ar�so�s of �h�s� r�g�m��s ar� r�qu�r�d ��for� 
�h��r r�la��v� �ffi�a�y a�d �ol�ra��l��y �a� �� �o��lus�v�ly d���rm���d� I� �h� s�����g of r��urr��� 
a�d/or m��as�a��� squamous ��ll �ar���oma of �h� h�ad a�d ���k, ���ux�ma� �lus �la���um-
�as�d �h�mo�h�ra�y �rov�d�s a firs�-l��� �r�a�m��� of �ho��� for fi� �a�����s �� whom �all�a��v� 
�h�mo�h�ra�y �s ��d��a��d�

Key words: ���ux�ma�, h�ad a�d ���k �a���rs 
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Стандартното 
терапевтично 
поведение включва 
трите основни 
метода в онкологията 
- хирургичен, 
лъчелечение и 
химиотерапия

“

Рецепторът за 
епидермалния 
растежен фактор 
(EGFR) се експресира 
от нормалните 
епителни тъкани и 
се свръхекспресира 
в около 90% от 
плоскоклетъчните 
карциноми на главата 
и шията, като 
свръхекспресията е 
индикатор за лъчева 
резистентност, 
висока честота на 
локални рецидиви и 
ниска преживяемост

“

Понятието тумори 
на глава и шия 
обединява епителни 
тумори, които се 
развиват на различни 
места в горната 
част на дихателния 
и храносмилателния 
тракт, най-често 
устна кухина, ларинкс 
и фаринкс

“
Въведение

Понятието тумори на глава и шия обединява епителни тумори, които 
се развиват на различни места в горната част на дихателния и храносмила-
телния тракт, най-често устна кухина, ларинкс и фаринкс [1]� Всяка година в 
света заболяват около �50 000 души [2], а в Евро�а броят им е 139 000 [3]� Тумо-[2], а в Евро�а броят им е 139 000 [3]� Тумо-, а в Евро�а броят им е 139 000 [3]� Тумо-[3]� Тумо-
рите на главата и шията се срещат �о-често �ри м��ете [3] в сравнение с �ени-та и шията се срещат �о-често �ри м��ете [3] в сравнение с �ени- и шията се срещат �о-често �ри м��ете [3] в сравнение с �ени-
те, но �рез �оследното десетилетие се наблюдава �они�аване на тяхната честота 
�ри м��кия �ол и една стабилна заболяемост �ри �енския [4]� Хистологичният 
вариант на около 90� от тях е �лоскоклет�чен кар�ином [3]� Около �0-70� от 
болните с диагности�ирани �лоскоклет�чни кар�иноми са в локално авансирал 
стади�, а 10� са с метастазирало заболяване [2]�

 Стандартното терапевтично поведение включва трите основни мето-
да в онкологията - хирургичен, лъчелечение и химиотерапия [2, 5]�

При �а�иентите с локално авансирало заболяване наблюдаваната 5-годиш-
на обща �ре�ивяемост е 40-50� �ри тези с �отен�иално резектабилен тумор, в 
сравнение с ино�ерабилните болни [2, �, 7]� Около 50� от болните с локално аван-[2, �, 7]� Около 50� от болните с локално аван- �, 7]� Около 50� от болните с локално аван-�, 7]� Около 50� от болните с локално аван-Около 50� от болните с локално аван-
сирало заболяване развиват локорегионални и далечни метастази �рез ��рвите 2 
години от лечението [2]� Развитието на лекарственото лечение �ри авансиралите 
кар�иноми е св�рзано с разкриване на с�е�ифични биологични �ро�еси и ��ти-
ща в клетката, как�вто е ре�е�тора на е�идермалния расте�ен фактор (EGFR), 
ко�то играе роля за �овлияване на туморния расте� и туморното метастазира- играе роля за �овлияване на туморния расте� и туморното метастазира-играе роля за �овлияване на туморния расте� и туморното метастазира-
не� Като резултат от това откритие се очаква �одобрена �ре�ивяемост [2, 5, 8]� 
Цетуксимаб �редставлява химерно моноклонално IGFR (IgG1) антитяло mA� [8]� 
В Еро�е�ския с�юз основните индика�ии за �рилагането му са: в комбина�ия с 
л�челечение �ри локално авансирали тумори на глава и шия и в комбина�ия с 
�ис�латина �ри ре�идивирало или метастазирало заболяване [9]� Прод�л�ават 
клинични �роучвания, о�еняващи антитуморния ефект на Цетуксимаб �ри лече-Цетуксимаб �ри лече- �ри лече-
нието на колоректален кар�ином, недребноклет�чен белодробен кар�ином, кар-
�ином на млечната �леза, кар�ином на �анкреаса и др� [10]�

Рецептор за епидермален растежен фактор и цетуксима Б
Рецепторът за епидермалния растежен фактор (EGFR) се експресира от 

нормалните епителни тъкани и се свръхекспресира в около 90% от плоскок-
летъчните карциноми на главата и шията, като свръхекспресията е индика-
тор за лъчева резистентност, висока честота на локални рецидиви и ниска 
преживяемост [11]�

EGFR (�Er�1; HER 1) � ти� 1 трансмембранен тирозин киназен ре�е�тор, 
ко�то �ринадле�и к�м фамилията Er� � (Er� �2, Er� �3, Er� �4)� Тези ре�е�тори 
са трансмембранни �ротеини, изградени от екстра�елуларна лиганд-св�рзваща 
част с 4 различни доме�на на св�рзване, хидрофобна трансмембранна част и 
интра�елуларна част с тирозинкиназна активност� Основните лиганди за EGFR 
са е�идермалният расте�ен фактор (EGF), трансформиращият расте�ен фактор 
(TGF-α), амфирегулин, е�ирегулин и хе�арин-св�рзващ �одобен на EGF фактор 
(H� EGF)� EGF и TGF-α често се ко-екс�ресират с EGFR, като �о-високо е ниво-H� EGF)� EGF и TGF-α често се ко-екс�ресират с EGFR, като �о-високо е ниво- EGF и TGF-α често се ко-екс�ресират с EGFR, като �о-високо е ниво-EGF и TGF-α често се ко-екс�ресират с EGFR, като �о-високо е ниво-и TGF-α често се ко-екс�ресират с EGFR, като �о-високо е ниво- TGF-α често се ко-екс�ресират с EGFR, като �о-високо е ниво-често се ко-екс�ресират с EGFR, като �о-високо е ниво-EGFR, като �о-високо е ниво-, като �о-високо е ниво-
то на тези лиганди в туморната т�кан и заобикалящата я строма в сравнение с 
нормалната мукоза [12]� �в�рзването на лиганда с ре�е�тора осигурява ре�е�-[12]� �в�рзването на лиганда с ре�е�тора осигурява ре�е�-�в�рзването на лиганда с ре�е�тора осигурява ре�е�-
торната хомо- или хетеродимериза�ия, която активира интра�елуларната тиро-
зинкиназа с резултат включване на сигнална каскада на PI3K-A�� и ras-raf-�E�-
�AРK клет�чно сигнални ��тища, които регулират клет�чната �ролифера�ия, 
актива�ията на ангиогенезата и резистентност к�м а�о�тоза [13]� EGFR мо�е да 
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Цетуксимаб е 
единственото 
моноклонално 
антитяло за лечение 
на локално авансирали 
плоскоклетъчни 
тумори на главата и 
шията в комбинация 
с лъчелечение и 
в комбинация с 
платина-базирана 
химиотерапия при 
рецидивирало и/
или метастазирало 
заболяване.

“

се трансло�ира в клет�чното ядро, к�дето една от функ�иите му е активиране и 
фосфорилиране на ДНК-зависимата �ротеинкиназа � ензим, анга�иран в ре�а--зависимата �ротеинкиназа � ензим, анга�иран в ре�а-зависимата �ротеинкиназа � ензим, анга�иран в ре�а-
ративните �ро�еси на увре�данията в дво�ната с�ирала на ДНК, �редизвикани 
от химиотера�ия и л�челечение [14] (Фиг. 1.)

Фиг. 1. Молекулен механизъм на действие на Цетуксимаб върху рецептора на 
епидермален растежен фактор (EGFR)

Цетуксимаб е химерично моноклонално антитяло, което с�е�ифично тар- е химерично моноклонално антитяло, което с�е�ифично тар-
гетира екстар�елуларните е�ито�и на EGFR лиганд-св�рзващия доме�н, инхи-EGFR лиганд-св�рзващия доме�н, инхи-лиганд-св�рзващия доме�н, инхи-
бира�ки ком�етитивно св�рзването на лигандите EGF и TGF-α, което води до 
блокиране на тирозин-киназната активност на ре�е�тора и �одле�ащата кле-
т�чно-сигнална каскада [10]� Цетуксимаб стимулира и ре�е�торната ендо�ито- [10]� Цетуксимаб стимулира и ре�е�торната ендо�ито-стимулира и ре�е�торната ендо�ито-
за, което води до намаляване на броя на ре�е�торите �о клет�чната �ов�рхност� 
Един от добре �ознатите механизми на де�ствие на моноклоналното антитяло 
е стимулиране на антитяло зависимата клет�чна �итотоксичност чрез мобили-
зиране на NK и макрофагите и инхибиране на TGF-α, което корелира �ряко с�с 
сте�ента на екс�ресия на EGFR� Инхибирането на активността на ре�е�тора с 
Цетуксимаб води до блокиране на ДНК-зависимата �ротеинкиназа, което отла-води до блокиране на ДНК-зависимата �ротеинкиназа, което отла--зависимата �ротеинкиназа, което отла-зависимата �ротеинкиназа, което отла-
га ре�ара�ията на инду�ираните от химиотера�ия и л�челечение разк�свания 
на ДНК с�иралата� Този механиз�м обяснява доняк�де �овишената чувствител-
ност к�м �ис�латин и л�челечение в комбина�ия с Цетуксимаб� 

Цетуксимаб е единственото моноклонално антитяло за лечение на ло- е единственото моноклонално антитяло за лечение на ло-
кално авансирали плоскоклетъчни тумори на главата и шията в комбинация 
с лъчелечение и в комбинация с платина-базирана химиотерапия при реци-
дивирало и/или метастазирало заболяване�

Терапевтична ефективност

1. Локално авансирали плоскоклетъчни карциноми на глава и шия
Ролята на таргетната тера�ия с Цетуксимаб, �рило�ена �о време на �ро-Цетуксимаб, �рило�ена �о време на �ро-, �рило�ена �о време на �ро-

ве�дане на дефинитивно л�челечение с високи радикални дози �ри локално 
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авансирали кар�иноми на глава и шия, в сравнение с гру�а с�с самостоятел-
но л�челечение, е изследвана в рандомизирано мулти�ентрично �роучване в III 
фаза� В �роучването са включвани 424 �а�иенти в III и I�A стади�, неметаста-III и I�A стади�, неметаста-и I�A стади�, неметаста-I�A стади�, неметаста- стади�, неметаста-
зирал кар�ином на орофаринкс, хи�офаринкс и ларинкс� Болните са �ровели 
дефинитивно л�челечение и са с Карновски ��рформанс статус над �0 �ри скала 
от (0 - 100), нормални хематологични и биохимични �оказатели [15, 1�, 17]� Це-[15, 1�, 17]� Це-15, 1�, 17]� Це-]� Це-Це-
туксимаб  е �рилаган в натоварваща доза 400mg/m2 �реди началото на л�челе-�реди началото на л�челе-
чението и �оследващо �рило�ение 200mg/m2 седмично за 7 седми�и в хода на 
обл�чването�

Па�иентите са рандомизирани в две с��оставими гру�и: Цетуксимаб 
и л�челечение (��211) и самостоятелно л�челечение (��213)� Проследен е �о-��211) и самостоятелно л�челечение (��213)� Проследен е �о-211) и самостоятелно л�челечение (��213)� Проследен е �о- (��213)� Проследен е �о-� Проследен е �о-
стигнатият локорегионален контрол, дефиниран като отс�ствие на �рогресия на 
заболяването� Отчетена е обща �ре�ивяемост и свободна от �рогресия �ре�и-
вяемост� До��лнително е о�енено качеството на �ивот с из�олзване на в��рос-
ни�ите на EORT� (QLQ-�30)� Болните са �роследени за �ериод от 54 месе�а� 
Анализ�т на резултатите �оказва, че тригодишният локорегионален контрол е 
значително �о-доб�р в гру�ата с Цетуксимаб и л�челечение, в сравнение с кон-Цетуксимаб и л�челечение, в сравнение с кон-и л�челечение, в сравнение с кон-
тролната гру�а (47� срещу 34�; � < 0�01) (Фиг. 2.). Отчетеният локорегионален 
контрол е 24�4 с�рямо 14�9 месе�а р�0�005�

Общата 1, 2 и 3-годишна �ре�ивяемост в гру�ата с л�челечение и Цетукси-
маб е �о-висока 55�/45�, р�0�05 (Фиг. 3.), както и свободната от �рогресия �ре-
�ивяемост 42�/31�, р�0�04, в сравнение с контролната гру�а� �лед 5-годишен 
�ериод на �роследяване, �олзата от с�четаването на л�челечение с Цетуксимаб 
�о отношение на общата �ре�ивяемост се за�азва и тя е 4��/3�� (HR 0�73, 
95� �I 0�5�-0�95 ��0�018)� Комбина�ията на таргетна тера�ия с Цетуксимаб и 
л�челечение води до �одобряване на �ре�ивяемостта, независимо от размера 
на ��рвичния тумор� �убгру�овият анализ идентифи�ира ко�ната токсичност, 
характерна за Цетуксимаб, като �редиктивен фактор и �оказва, че �а�иентите 
с акнеиформен обрив от 2-4 сте�ен �о �T�AE v�3 имат �о-д�лга обща �ре�и-�T�AE v�3 имат �о-д�лга обща �ре�и-имат �о-д�лга обща �ре�и-
вяемост в сравнение с тези, �роявили ко�на токсичност от 0-1 сте�ен (�8�8/25�� 
месе�а HR 0�49, �I 0�34-0�72, ��0�002)� �в�рзаният с Цетуксимаб ко�ен обрив се 
�роявява до 35 ден от началото на лечението �ри 95� от �а�иентите, като не се 
намира вр�зка ме�ду кумулативната доза и сте�ента на ко�на токсичност� 

Фиг. 2.  Локорегионален контрол в двете групи
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Фиг. 3.  Обща преживяемост в двете групи

При анализ на наблюдаваната обща �ре�ивяемост след субгру�ов анализ 
се установява, че фактори като в�зраст �од �0 години, м��ки �ол, висок Кар-
нофски ��рформанс статус (90-100), Т2-3 тумори, N1-3 стади�, �рилагане на 
интегриран сюрдоза� (�oos�) �о време на дефинитивното л�челечение са фак- сюрдоза� (�oos�) �о време на дефинитивното л�челечение са фак-сюрдоза� (�oos�) �о време на дефинитивното л�челечение са фак-�oos�) �о време на дефинитивното л�челечение са фак-) �о време на дефинитивното л�челечение са фак-
тори, св�рзани с �отен�иално �о-доб�р ефект от Цетуксимаб, в сравнение с�с 
самостоятелното л�челечение [1�]�

�лед о�енка на качеството на �ивот в двете гру�и �о скалата нa QLQ-�30 
се установяват �одобни резултати� Качеството на �ивот е влошено �о време на 
лечението и в двете гру�и и се �одобрява след �риключването му, като достига 
изходно ниво след 12 месе�а [17]� 

Другият стандартен �одход в лечението на туморите на главата и шията е 
с�четаното л�че-химиолечение� Метаанализ на 87 рандомизирани �роучвания, 
сравняващи локорегионалното лечение самостоятелно и в комбина�ия с хими-
отера�ия �оказва, че комбинираното л�че-химиолечение осигурява абсолютна 
�олза за общата �етгодишна �ре�ивяемост от ��5� [18]� Различният механиз�м 
на де�ствие на �латиновите �ре�арати и Цетуксимаб, както и ли�сата на сход-Цетуксимаб, както и ли�сата на сход-, както и ли�сата на сход-
на токсичност доведе до включване на комбина�ия от Цетуксимаб и �ис�лати-Цетуксимаб и �ис�лати-и �ис�лати-
на� RTOG 0522 е клинично из�итване III фаза, в което 895 �а�иенти с локално 
авансирал �лоскоклет�чен кар�ином на глава и шия са рандомизирани да �олу-
чат л�челечение в комбина�ия с �ис�латина или в комбина�ия с Цетуксимаб и 
�ис�латина� Предварителните резултати �оказват ли�са на �редимство от до-
бавянето на Цетуксимаб к�м с�четаното л�че-химиолечение �о отношение на 
свободната от �рогресия �ре�ивяемост �3�/�4� и общата 2-годишна �ре�ивя-
емост 83�/80�� Наблюдавана е �о-висока сте�ен 3 и 4 на мукозити 45�/35� и 
дерматологична токсичност 40�/18� в гру�ата с �ис�латина и Цетуксимаб [19]� 
В литературата няма данни от рандомизирани клинични �роучвания, които да 
сравняват ефективността на комбинираното с Цетуксимаб л�челечение с�рямо 
комбина�ията с �ис�латина� 

В��реки че л�челечението в комбина�ия с химиотера�ия или таргетна 
тера�ия �одобрява локалния контрол и �ре�ивяемостта, �роблем остава далеч-
ното метастазиране �ри �а�иентите с локално авансирали кар�иноми на глава 
и шия� 
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Индук�ионната химиотера�ия води до намаляване на риска от дисеми-
на�ия, но �роучванията �оказват, че не се �овлиява �ре�ивяемостта [20]� При 
сравняване на два индук�ионни ре�има, добавянето на до�етаксел к�м инду-
к�ионната схема �ис�латина, флуороура�ил, статистически значимо �одобрява 
локалния контрол и общата �ре�ивяемост [21]� Проучването E�OG 2303 за ин-[21]� Проучването E�OG 2303 за ин-� Проучването E�OG 2303 за ин-E�OG 2303 за ин-за ин-
дук�ионно �рило�ение на Цетуксимаб в комбина�ия с химиотера�ия - Пакли-Цетуксимаб в комбина�ия с химиотера�ия - Пакли- в комбина�ия с химиотера�ия - Пакли-
таксел и Карбо�латина с �оследващо л�челечение в комбина�ия с Паклитаксел и 
Карбо�латина �ри болни с локално авансирал кар�ином на глава и шия, �оказва 
�остигане на ��лна �атохистологична ремисия в �5� и, рес�ективно 100� [20]�

В ретрос�ективно клинично из�итване �ри �а�иенти с кар�ином на оро-
фаринкс са �рилагани Цетуксимаб, �аклитаксел и карбо�латина с �оследващо 
дефинитивно л�челечение или л�челечение в комбина�ия с �ис�латина или 
хирургично лечение� Индук�ионният ре�им води до ��лна ремисия �ри 19�, 
частична ремисия �ри 77� и стабилно заболяване �ри 4� от �а�иентите� На-
блюдаваната тригодишна обща �ре�ивяемост е 91� [22]�

TRE�LIN е �роучване II фаза, в което 153 болни с локално авансирал 
�лоскоклет�чен кар�ином на ларинкс и хи�офаринкс �рове�дат 3 курса инду-
к�ионна химиотера�ия с дo�етаксел, �ис�латина и флуороура�ил� При �а�иен-o�етаксел, �ис�латина и флуороура�ил� При �а�иен-�етаксел, �ис�латина и флуороура�ил� При �а�иен-
тите с �остигнат < 50� отговор е �роведено хирургично лечение, а тези с > 50� 
отговор са рандомизирани да �олучат л�челечение в комбина�ия с �ис�лати-
на или Цетуксимаб� Анализ�т на резултатите �оказва, че ли�сва статистически 
значима разлика в броя на �роведените органо-с�храняващи о�ера�ии ме�ду 
двете гру�и болни 95/93�, за�азване на функ�ията на ларинкса 97�/82� и 18 
месечната обща �ре�ивяемост 92/89� [22]� Индук�ионната химиотера�ия с 
�оследващо л�че-химолечение не е стандарт �ри локално авансиралите тумори 
на глава и шия, но е в�змо�ност за ос�ществяване на органос�храняваща о�е-
ративна интервен�ия �ри селектирани болни с кар�иноми на ларинкса и хи�о-
фаринкса [23]�

2. Рецидивирали и/или метастазирали плоскоклетъчни карциноми  
на глава и шия

Прилагането на Цетуксимаб като до��лнение к�м монотера�ия с �ис�ла-Цетуксимаб като до��лнение к�м монотера�ия с �ис�ла-като до��лнение к�м монотера�ия с �ис�ла-
тина или к�м �латина � базирана комбинирана химиотера�ия като ��рва линия 
за лечение на ре�идивирал и/или метастазирал �лоскоклет�чен кар�ино на гла-
ва и шия е о�енено в 3 рандомизирани, мулти�ентрични �роучвания в I, II и III 
фаза [24, 25, 2�]�

В ��рвото �роучване за �рило�ение на Цетуксимаб �ри нелекувани �а-Цетуксимаб �ри нелекувани �а-�ри нелекувани �а-
�иенти с ре�идивирал и/или метастазирал �лоскоклет�чен кар�ином на глава 
и шия са влкючени 117 �а�иенти, рандомизирани за лечение с �ис�латина в 
комбина�ия с Цетуксимаб в стандартна доза и ре�им на �рило�ение, или �ла-Цетуксимаб в стандартна доза и ре�им на �рило�ение, или �ла- в стандартна доза и ре�им на �рило�ение, или �ла-
�ебо� Добавянето на Цетуксимаб увеличава статистически значимо отговора на 
лечението от 10� на 2�� (р�0�03), но не �одобрява общата �ре�ивяемост � 8 
и 9�2 месе�а� В на�-голямото до мемента фаза III рандомизирно клинично �ро-III рандомизирно клинично �ро-рандомизирно клинично �ро-
учване EXTRE�E (Er���ux �� F�rs� l��� Tr�a�m��� of R��urr��� or ���as�a��� H�ad 
a�d N��k �a���r) 442 нелекувани �а�иенти с ре�идивирал и/или метастазирал 
�лоскоклет�чен кар�ином на глава и шия са рандомизирани да �олучат �ис�ла- шия са рандомизирани да �олучат �ис�ла-шия са рандомизирани да �олучат �ис�ла-
тина или карбо�латина и 5-флуороура�ил самостоятелно или в комбина�ия с 
Цетуксимаб� Добавянето на Цетуксимаб сигнификантно уд�л�ава общата �ре- Добавянето на Цетуксимаб сигнификантно уд�л�ава общата �ре-Цетуксимаб сигнификантно уд�л�ава общата �ре-сигнификантно уд�л�ава общата �ре-
�ивяемост от 7�4 на 10�1 месе�а (�I 0��4-0�99; ��0�04) и свободната от �рогресия 
�ре�ивяемост от 3�3 на 5�� месе�а (р<0�001)� Комбина�ията с Цетуксимаб реду-Цетуксимаб реду-реду-
�ира риска от см�рт с 20� и намалява риска от �рогресия с 4��� 
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СТУДИЯ
STUDIA 3

Механизмът 
на действие на 
таргетните 
биологични агенти 
определя техния 
токсичен профил, 
който се различава 
от този на 
цитостатиците.

“

Субгруповият анализ показва, че полза от добавянето на Цетуксимаб 
към стандртния химиотерапевтичен режим имат всички подгрупи болни, 
независимо от възраст, пърформанс статус, предхождащо лечение, локали-
зация, степен на диференциация и степен на експресия на EGFR < 40% или 
> 40%. По отношение на наблюдаваната токсичност, анализ�т на данните �о-
казва, че като �яло токсичността в двете гру�и болни е с��оставима� В гру�ата 
с Цетуксимаб е отчетена дерматологична токсичност 3 сте�ен �ри 9� от �а�и-Цетуксимаб е отчетена дерматологична токсичност 3 сте�ен �ри 9� от �а�и-е отчетена дерматологична токсичност 3 сте�ен �ри 9� от �а�и-
ентите� Добавянето на Цетуксимаб к�м �латина-базираната химиотера�ия не 
�овлиява качеството на �ивот на �а�иентите� Резултатите от това проучване 
превръщат комбинацията от цисплатина, 5-флуороурацил, Цетуксимаб в 
стандарт за лечение при рецидивирали и/или метастазирали плоскоклетъч-
ни карциноми на глава и шия [2�]�

Токсичност, свързана с прилагане на цетуксима Б
Механизмът на действие на таргетните биологични агенти определя тех-

ния токсичен профил, който се различава от този на цитостатиците� �електив-
ното инхибиране на о�ределено молекулно ниво намалява системната токсичност, 
но води до друга т� нар� „класова токсичност�, която се о�ределя от вида на таргета 
и сте�ента на неговата екс�ресия от нормалните т�кани� Ре�е�тор�т за е�идер-
малния расте�ен фактор се екс�ресира от керато�итите, фоликуларните е�ителни 
клетки, �отните и мастни �лези, ка�илярите на дермата, �оради което на�-честа-
та токсичност �ри �рило�ение на инхибитори на EGFR като Цетуксимаб е ко�на-EGFR като Цетуксимаб е ко�на- като Цетуксимаб е ко�на-Цетуксимаб е ко�на- е ко�на-
та [27]� ��ханизмите на ко�ните реак�ии се све�дат до: засилване на ксерозата, 
�овишаване на в�з�алителния отговор на субе�идермиса, изт�няване и некроза в 
е�идермиса, �роизводство на в�з�алителен ексудат, образуване на крусти, �оява 
на ул�ера�ии и в�змо�ност за бактериални инфек�ии�

Ко�ните реак�ии са �редставени е от акне-�одобен обрив, ко�то се из-
явява в ��рвите две седми�и от началото на лечението �редимно �о ли�ето и 
горната част на торса� Дерматологична токсичност е докладвана �ри около 80� 
от �а�иентите, �олучавали лечение с Цетуксимаб, като �ри 35� е наблюдавана 
сухота на ко�ата �о дланите и ходилата, която носи риск от ко-инфек�ия с�с 
S�a�hylo�o��us aur�us или H�r��s S�m�l�x [28]� Реди�а клинични �роучвания о�-или H�r��s S�m�l�x [28]� Реди�а клинични �роучвания о�-H�r��s S�m�l�x [28]� Реди�а клинични �роучвания о�- Реди�а клинични �роучвания о�-
ределят сте�ента на ко�на токсичност като �редиктивен фактор за отговор к�м 
лечението [1�]� Пре�ор�ките за �оведение в зависимост от сте�ента на ко�на 
токсичност са следните: �ри дерматологична токсичност 1 сте�ен � �а�уларен 
или макуларен обрив - локални антибиоти�и (�ry�hromy���, ���ra�y�l���, �l��da-�ry�hromy���, ���ra�y�l���, �l��da-
my���, mе�ro��dazol�), кортикостероидни кремове; �ри дерматологична токсич-е�ro��dazol�), кортикостероидни кремове; �ри дерматологична токсич-�ro��dazol�), кортикостероидни кремове; �ри дерматологична токсич-кортикостероидни кремове; �ри дерматологична токсич-
ност 2 сте�ен � �а�уларен или макуларен обрив, �окриващ < 50� от ко�ата - 
�ерорални антибиоти�и (doxy�y�l���, ���ra�y�l���) и кортикостероидни кремове; 
�ри дерматологична токсичност 3 сте�ен - �а�уларен или макуларен обрив, �о-
криващ > 50� от ко�ата � �ерорални антибиоти�и, кортикостероиди и с�иране 
на тера�ията; 4 сте�ен � генерализиран ексфолиативен или булозен дерматит 
� �ерорални антибиоти�и, кортикостероиди и с�иране на лечението�

При 10-15� от болните се наблюдава засягане на ноктите �о ти�а на �аро-
нихия 4-8 седми�и след началото на лечението� Алергии или анафилактичен шок 
�ри �рило�ението на Цетуксимаб са редки в около 2-3� и те се �роявяват в на-Цетуксимаб са редки в около 2-3� и те се �роявяват в на-са редки в около 2-3� и те се �роявяват в на-
чалото на ��рвата инфузия� При 17 от 21 �а�иенти, развили реак�ии на свр�х-
чувствителност, са намерени IgE антитела срещу gala��os�-al�ha-1,3 gala��os�� 
Хи�омагнезиемията е ефект, �редизвикан от анти-EGFR антителата в резултат 
на инхибирането на реабсоб�ията на магнези� в б�брека и мо�е да наст��и още 
��рвата седми�а от началото на лечението с Цетуксимаб� Това налага �роследя-Цетуксимаб� Това налага �роследя- Това налага �роследя-

Субгруповият анализ 
показва, че полза 
от добавянето 
на Цетуксимаб 
към стандртния 
химиотерапевтичен 
режим имат 
всички подгрупи 
болни, независимо 
от възраст, 
пърформанс статус, 
предхождащо лечение, 
локализация, степен 
на диференциация и 
степен на експресия 
на EGFR < 40% или > 
40%.

“

Резултатите от 
това проучване 
превръщат 
комбинацията 
от цисплатина, 
5-флуороурацил, 
Цетуксимаб в 
стандарт за лечение 
при рецидивирали и/
или метастазирали 
плоскоклетъчни 
карциноми на глава 
и шия

“
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3 СТУДИЯ
STUDIA

Като цяло 
Цетуксимаб 
притежава приемлив 
токсичен  профил, 
страничните 
ефекти са в ниска 
и средна степен, а 
токсичността е 
предвидима и може да 
бъде контролирана

“

ване на нивата на K+ и �g+ и �рове�дане на субституираща тера�ия� ��рдечно-
с�дови ин�иденти и внеза�на см�рт са докладвани �ри около 2� от болните, 
лекувани с Цетуксимаб в комбина�ия с л�челечение [29]� 

Анализ�т на резултатите �оказва, че �ри комбина�ия на л�челечение с Це-
уксимаб страничните ефекти на л�челечението не са �овлияни �ри добавяне на 
таргетната тера�ия в �роучване III фаза �ри болни с локално авансирал �лоскок- в �роучване III фаза �ри болни с локално авансирал �лоскок-в �роучване III фаза �ри болни с локално авансирал �лоскок-III фаза �ри болни с локално авансирал �лоскок- фаза �ри болни с локално авансирал �лоскок-
лет�чен кар�ином на глава и шия [30, 1�]� Наблюдаваната честота и �род�л�ител-[30, 1�]� Наблюдаваната честота и �род�л�ител-30, 1�]� Наблюдаваната честота и �род�л�ител-, 1�]� Наблюдаваната честота и �род�л�ител-1�]� Наблюдаваната честота и �род�л�ител-]� Наблюдаваната честота и �род�л�ител-Наблюдаваната честота и �род�л�ител-
ност на мукозити и дисфагия не се различават значително в наблюдаваните гру�и 
в �роучването� Не е отчетена разлика и в честотата на ксеростомията и болковата 
сим�томатика, в��реки че загубата на телесна маса е наблюдавана �о-често в гру-
�ата с Цетуксимаб, в сравнение с гру�ата с�с самостоятелно л�челечение� 

Токсичният �рофил на �латина-базирана химиотера�ия не е �овлиян от 
добавянето на Цетуксимаб в �роучването EXTRE�E �ри нетретирани болни с 
ре�идивирал или метастазирал �лоскоклет�чен кар�ином на глава и шия [31]�

Отчетена е �о-висока честота на 3 и 4 сте�ен дерматологична токсич-
ност 9�/1� и случаи на се�сис 4�/1� в гру�ата с �рилагане на Цетуксимаб и 
химиотера�ия, в сравнение с гру�ата с�с самостоятелна химиотера�ия [31]� При 
сравняване на �роявената 3 и 4 сте�ен хи�омагнезиемия 5�/1� (�� 0�05), хи-
�ока�иемия 4�/1� (� � 0�0�) и анорексия 5�/1� (�� 0�05) е нали�е гранична 
статистическа значимост� 

Като цяло Цетуксимаб притежава приемлив токсичен  профил, стра-Цетуксимаб притежава приемлив токсичен  профил, стра-притежава приемлив токсичен  профил, стра-
ничните ефекти са в ниска и средна степен, а токсичността е предвидима и 
може да бъде контролирана [32]�

Заключение
В заключение мо�е да се обобщи, че в�ве�дането на биологичната тар-

гетна тера�ия с Цетуксимаб е наде�дна о��ия за лечение на болните с �лоскок-
лет�чни кар�иноми на глава и шия� Цетуксимаб е единственото моноклонално 
антитяло, инкор�орирано в ком�лексното лечение на �а�иентите с тази локали-
за�ия, което в комбина�ия с л�челечение или химиотера�ия доказано �одобря-
ва �ре�ивяемостта� 

При локално авансирало нерезектабилно заболяване комбина�ията Це-
туксимаб и л�челечение е алтернатива на стандартното л�че-химиолечение с 
�ис�латина� �хемата с Цетуксимаб и л�челечение е с �одобна ефективност и с 
очаквана �о-ниска oстра и к�сна токсичност� 

В случаите с ре�идивирало или метастазирало заболяване като метод  на 
избор за тера�евтичното �оведение и стандрт за лечение е �рилагането на ком-
бина�ията �ис�латина / 5- флуороура�ил и Цетуксимаб�
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Първа линия и поддържаща терапия при недребноклетъчен 

карцином на бял дроб. Клинични случаи

Велко Минчев, Снежина Недева, Христо Христов 
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Резюме
Рак�т на белия дроб е водеща �ричина за см�рт от злокачествени новообразу-

вания  в глобален мащаб (1)� Недребноклет�чният белодробен кар�ином (НДКБДK) е 
на�-често срещан ти� и се �редставя от три хистологични  �одти�а � аденокар�ином, 
�лоскоклет�чен кар�ином и едроклет�чен кар�ином� От диагности�ираните �а�иенти с 
белодробен кар�ином 10-40� са не�ушачи�

През �оследните години таргетната тера�ия е в основата на �ерсонализираната 
меди�ина след откриването на няколко нови агента и разкриването на таргетно-с�е�и-
фични молекулярни �атологични ��тища �ри НДКБДK� Понастоящем EGFR генетични-
те мута�ии са едни от  на�-ва�ните �редиктори на клиничен отговор к�м тера�ия с ТК 
инхибитори �ерлотиниб и гефитиниб (2,3)�

Инхибиторите на EGFR тирозинкиназата �оказват активност �ри �а�иенти, чии-
то туморни клетки имат с�е�ифични мута�ии в EGFR тирозинкиназния доме�н�(1)Тези 
мута�ии обхващат екзони 18-21, които са част от EGFR киназния доме�н� Деветдесет 
�ро�ента от тези мута�ии са деле�ии в екзон 19 или точкови мута�ии в екзон 21� Тези 
мута�ии �овишават киназната активност на EGFR, воде�ки до хи�ерактивност на си-
гналните ��тища(4)�

Представяме два случая, �оказващи вр�зката ме�ду мута�ии в екзон 19 и 21 на 
EGFR гена �ри НДКБДK и тера�евтичния отговор к�м ерлотиниб като ��рва линия на 
тера�ия и един случа� на �одд�р�аща тера�ия с ерлотиниб�

Ключови думи: недребноклет�чен белодробен  кар�ином (НДКБДK), EGFR мута-
�ии, тирозинкиназни  инхибитори�

ERLOTINIB 
First-line treatment or maintenance therapy of NSCLC. Casereports

Velko Minchev, Snezhina Nedeva, Hristo Hristov 
Chemotherapy Clinic to the CentralOncoHospital,Plovdiv

Abstract
Lu�g �a���r �s a l�ad��g �aus� of �a���r-r�la��d d�a�h glo�ally(1)�No�-small ��ll 

lu�g �a���r(NS�L�), �h� mos� �ommo� �y��, �om�r�s�s of �hr�� h�s�olog��al su�-�y��s: 
ad��o�ar���oma, squamous ��ll �ar���oma, a�d larg� ��ll �ar���oma� A��rox�ma��ly 10-40� of 
�a�����s d�ag�os�d w��h lu�g �a���r r��or� �o h�s�ory of �o�a��o smo�k��g�

I� r����� y�ars �h� �arg�� �r�a�m��� has ���om� �ss����al of ��rso�al�z�d m�d����� aft�r 
�d����fy��g a �um��r of ��w ag���s a�d ��v�s��ga���g of �arg�� s����fi� mol��ular �a�hways �� 
NS�L�� �A� �r�s��� EGFR g��� mu�a��o�s ar� �o�s�d�r�d �h� mos� �m�or�a�� �r�d���ors of 
�l����al r�s�o�s� �o �h� �h�ra�y w��h TK ��h����ors-Erlo����� a�d G�fi�����(2,3)�

I�h����ors of ���d�rmal grow�h fa��or r�����or (EGFR) �yros��� k��as� (TK), �rlo����� 
a�d g�fi�����, hav� show� su�s�a���al a���v��y �� �a�����s whos� �umor ��lls har�or s����fi� 
mu�a��o�s �� �h� EGFR TK doma��� Th�s� mu�a��o�s o��ur w��h�� EGFR �xo�s 18-21, wh��h 
���od�s a �or��o� of �h� EGFR k��as� doma��� A�rox�ma��ly 90� of �h�s� mu�a��o�s ar� �xo� 
19 d�l���o�s or �xo� 21 L858R �o��� mu�a��o�s�Th�s� mu�a��o�s ���r�as� �h� k��as� a���v��y of 
EGFR l�ad��g �o hy��ra���va��o� of dow�s�r�am �ro-surv�val s�g�al��g �a�hways�

I� �h�s s�udy w� �rov�d�d �wo �as�s �ha� r��r�s�����g �h� �orr�la��o� ���w��� EGFR 
mu�a��o�s �� �xo� 19 d�l���o�s a�d �xo� 21 �o��� mu�a��o�s �� NS�L� a�d �r�a�m��� r�sul�s of 
Erlo�����, a�d o�� �as� of ma�����a��� �h�ra�y  of NS�L� w��h Erlo������

Keywords: �o�-small ��ll lu�g �a���r(NS�L�), EGFR  mu�a��o�s, ��ros��� k��as� 
��h����ors
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Въведение
Рак на белия дроб е водеща �ричина за см�рт от злокачествени новообра-

зувания в глобален мащаб(1)� Белодробният кар�ином се разделя на дребнокле-
т�чен (ДКБДК) и недребноклет�чен кар�ином(НДКБДК) � два морфологични 
варианта с различен тера�евтичен �одход�

Тера�ията �ри ДКБДК се с�стои в химио-и/или радиотера�ия, докато �ри 
НДКБДК на ��рво място е обс��дане на о�еративна интервен�ия � лобектомия 
или �улмонектомия� При 10-15� от �а�иентите с НДКБДК има в�змо�ност за 
резектабилност на туморния �ро�ес (стади� 1 /2), в на�реднал стади� се �ро-
ве�да комбинирана неоадювантна химиотера�ия, �оследвана от белодробна ре-
зек�ия и следо�еративна химио- и л�четера�ия(5)� Предо�еративно стадиране 
мо�е да се ос�ществи чрез бронхоско�ия с �итологично и �атохистологично 
изследване, бронхиална и трансторакална иглена био�сия �од КТ контрол и 
трансбронхиална или трансезофагеална ас�ира�ия на материал от медиасти-
нални лимфни в�зли(5,�)� Ва�но в тера�евтично отношение е установяване на 
активна мута�ия в EGFR-киназния доме�н в изолирана ДНК�Тумори с такива 
мута�ии често са чувствителни на ТК инхибитори�

НДККБД е на�-често срещан ти� и е �редставен от три хистологични  �од-
ти�а � аденокар�ином ,�лоскоклет�чен кар�ином и едроклет�чен кар�ином� От 
диагности�ираните �а�иенти с НДКБДК аденокар�ином  40� са не�ушачи�

Основни рискови фактори за развитието на НДКБДК са: �асивно �ушене, 
�рофесионална екс�ози�ия на вредни агенти-азбест, квар�, арсен, сили�и�(7)�

На�-често сим�томите �ри НДКБДК са нес�е�ифични - кашли�а, дис-
�нея, гр�дна болка, хемо�тиза, стридор, болка �ри анга�иране на �леврата� При 
метастазиране в регионалните лимфни в�зли се изявяват сим�томи, св�рзани с 
трахеална обструк�ия, дисфагия, дисфония, синдром на горна �разна вена, �а-
реза на диафрагмата, �леврален излив� Паранео�ластичен синдром �оради екто-
�ична секре�ия на биологично активни вещества и хормони (колагеноза, дерма-
томиозит, SIADH, Lam��r�-Ea�o�sy�drom, P��rr�-�ar��-�am��rg�r Sy�drom)(7,9)� 
Нa�-често засегнатите органи от метастазирането на НДКБДК са моз�к, черен 
дроб, кости, бял дроб, б�бре�и, �левра и медиастинални лимфни в�зли�

Биология на НДКБДК
От тера�евтична гледна точка интерес �редставлява фамилията на EGFR-

ре�е�торите, включваща 4 основни ти�а: HER1(EGFR), HER 2, HER 3, HER 4�
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Схема 1(11): А. EGFR е 170кDa представител на фамилията HER-рецептори. Всеки 
рецептор съдържа екстрацелуларен лиганд-свързан домейн, трансмембранен 
липофилен домейн и интрацелуларен тирозинкиназен домейн. За HER2 няма 
установени лиганди. Лигандното свързване индуцира автофосфорилиране и 
причинява активиране на каскадни сигнални пътища. Лигандите са означени 
с кръгове, а PI3K свързаните страни – с червени квадрати. В. Диаграма на EGFR 
протеин. Екстрацелуларният домейн на EGFR представлява 621 аминокиселини и 
е представен от четири различни подтипа, R1-R4.R1 и R4 са богати на цистеинови 
остатъци. R3 включва EGF-свързващ домейн. Интрацелуларната част съдържа 
тирозинкиназен домейн и C-терминал, който може да автофосфорилира шест 
участъка. С. Характеристиката на RAS-сигналния път включва MAPK–ERK, 
MAPK–JNK и 38 други пътя. MAPK каскадите се активират чрез голяма вариация 
на екстрацелуларни сигнали, вкл. растежни фактори, диференциращи и стрес-
индуцирани фактори.HB-EGF – хепарин-свързан-EGF-подобен растежен фактор; ТМ-
трансмембранен регион

Основни гени с �редиктивно и �рогностично значение �ри НДКБДК 
участват в сигналния ��т EGFR/KRAS/RAF/�EK/ERK� Генният �родукт на ре-
�е�тора на  EGFR е трансмембранен ре�е�тор на е�ителни клетки с екстра-, 
транс- и интра�елуларна част� При св�рзване на расте�ни фактори ре�е�тор�т 
се активира  чрез автофосфорилиране на интра�елуларната част и образуване 
на димерна структура, като се �овишава ТК активност� Задви�ват се сигнални 
��тища /RAS/RAF/�EK/PI3K/Ak�/��or/, �о които се �ренасят сигнали от кле-
т�чната �ов�рхност к�м ядрото и се включват транскри��ионни фактори /�-
fos/AP/Elk-1/� При мута�ия в гена, ре�е�тор�т се свр�хекс�ресира� Над 80� от 
активиращите мута�ии са деле�ии в екзон 19 или точкови мута�ии в екзон 21� 
Откриват се в 10-15� �ри �а�иенти с аденокар�ином и 3� �ри друг хистологи-
чен ти��

Мутантният EGFR ген е молекулярна мишена за таргетна тера�ия с ТК 
инхибитори, което го �рави �редиктивен фактор за тера�евтичния отговор �ри 
НДКБДК� Генният �родукт на KRAS е гуанозин-трифосфатаза(ГТФ)-св�рзан 
�ротеин, ко�то се включва в де�ствие от активния EGFR� Точкови мута�ии в 
KRAS са негативни �редиктивни маркери за тера�евтичен отговор к�м ТК ин-
хибитори(8)�
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Схема 2.  EGFR мутации(6). 
Мутациите над схемата са 

свързани с чувствителност към 
ТК инхибитори (ТКИ), а тези под 
нея - с резистентност към ТКИ.

Наличието на мута�ии, �оказващи чувствителност к�м ТКИ се св�рзва и 
с механизма на де�ствие на ерлотиниб� Като ТКИ на ре�е�тора на EGFR (HER 1), 
то� инхибира интра�елуларното фосфорилиране на EGFR, ко�то се екс�ресира 
в�рху клет�чната �ов�рхност на нормални и ракови клетки� EGFR мута�иите 
могат да доведат до  активиране на сигналните ��тища на анти-а�о�тоза и �ро-
лифера�ия� �илната ефективност на ерлотиниб �ри блокиране на EGFR-медии-
рано сигнализиране �ри тези тумори, �оло�ителни за EGFR мута�ия, се д�л�и 
на здравото св�рзване на ерлотиниб с мястото на св�рзване на АТФ в мутиралия 
киназен доме�н на EGFR� Ме�динното сигнализиране се блокира и �ролифера-
�ията на клетките с�ира, инду�ира се клет�чна см�рт �о в�трешен а�о�тозен 
��т (10)�

Израз на де�ствието на ерлотиниб �ри НДКБДК с установена мута�ия в 
екзони, �оказващи чувствителност к�м тирозинкиназни инхибитори, �редста-
вяме чрез два клинични случая от �рактиката�

Клинични случаи на НДКБДК с първа линия терапия с ерлотиниб

Първи клиничен случай
Па�иентка на �3 г� �ост��ва в хирургично отделение (м�07�2013) �о �овод 

установяване на  уголемени лимфни в�зли в лявата �одмишни�а и на шията, ко-
ито �осте�енно нараствали на големина, както и с о�лаквания от обща от�адна-
лост, намален а�етит, гадене, редук�ия на тегло и нощни из�отявания с давност 
от 2-3 месе�а(м�04�2013)�

От �роведената КТ (м�07�2013 г�) в хирургичното отделение на шия, меди-
астинум, бели дробове и абдомен се установяват следните изменения:

-  ши�на област: уголемени лимфни в�зли в лява долна гру�а �ервикою-
гуларни и су�раклавикуларни с размери до 15мм�; су�раклавикуларен 
конгломерат от ЛВ с размер 30мм�

-  десен бял дроб - втори сегмент - мекот�канна форма�ия с нехомо-
генна структура, резки неравни контури с�с с�икуловидни зони в 
�ериферията,св�рзана с фини иви�и с �леврата с размери 50/2�мм�; 
двустранно в белодробния �аренхим - дифузно нодули с размер 3мм; 
�улмофиброза и емфизем;

- медиастинум - мно�ество уголемени ЛВ �араваскуларно, �арааортал-
но,  �ретрахеално, бифурка�ионни и бронхо�улмонални в дясно с ди-
амет�р до 15мм��
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Придру�аващи заболявания: артериална хи�ертония и тиреоидит на Ха-
шимото�

При �роведеното о�еративно отстраняване на лимфен в�зел от лява над-
ключична област и изв�ршеното хистологично изследване се установява метас-
таза от слабодиферен�иран аденокар�ином�Из�ратени са �роби от взетия био�-
сичен материал за изследване наличието на EGFR мута�ии и се доказва мута�ия 
на EGFR в екзон 21L858R(12�07�2013 г�)�

Снимка 1. Цитология от 
медиастинален ЛВ при НДКБДК(6)

При �ост��ване в клиниката �о химиотера�ия к�м Централ Онко Хос�и-
тал, Пловдив от физикалния �реглед се установяват конгломерат от су�раклави-
куларни лимфни в�зли в ляво с размер 30мм и  аксиларни ЛВ с размери 20мм� От 
�роведените �араклинични изследвания  ли�сват отклонения от нормата�

Изв�ршена КТ на 29�07�2013 г� на шия, торакс и  абдомен� Установяват се 
дифузни нодули двустранно в белодробния �аренхим, туморна форма�ия с раз-
мери 39мм в десен бял дроб и �ерсистиращи ЛВ�

Окончателната диагноза е НДКБДК, слабодиферен�иран аденокар�ином, 
T2N3�1, �улмо-�улмонални метастази и такива в леви аксиларни и су�ракла-
викуларни лимфни в�зли�

�лед обс��дане от онкологичен комитет се решава �а�иентката да за�оч-
не тера�ия с ерлотиниб  150 мг като ��рва линия лечение�

По-натат�шната о�енка на с�стоянието включва ехография на коремни 
органи и КТ изследвания �ри �роследяване на �а�иента в�в времето, като се  на-
блюдава много доб�р ефект от �роведената тера�ия, изразяващ се в �осте�енно 
намаляване размера на основната туморна форма�ия в�в втори сегмент на де-
сен бял дроб, реду�иране на броя и размерите на микронодулите в белодробния 
�аренхим  и намаляване размерите на �ервикоюгуларни, су�раклавикуларни, 
аксиларни лимфни в�зли и �роследяваните �аратрахеален и аорто�улмонален 
лимфни в�зли�От на�равения четв�рти КТ се отчита частична ремисия на забо-
ляването /в�� табл� 1/

 PR(�ar��al r�s�o�s�) �о RE�IST 1�1 с 51��
Па�иентката с�общава за �оява на акнеиформен обрив �о ли�ето, г�рди-

те и г�рба след за�очване на ��рви курс тера�ия с ерлотиниб (1��08�2013 г�)� От 
физикалния �реглед се установяват намалени размери на су�раклавикуларния 
конгломерат от ЛВ и аксиларните ЛВ�

При �реглед �о време на втори курс с ерлотиниб (30�08�2013 г�) ЛВ в акси-
лата са до 10мм�, а в надключичната област са с размер до 15мм�

При �реглед �о време на трети курс с ерлотиниб (28�10�2013 г�) не се �ал�и-
рат ЛВ в лява аксила и надключична лява област, отново с обрив�
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Таблица 1. Размери на туморната формация и съответните лимфни 
възли,проследявани в хода на терапията.

Снимка 2. Втори  КТ Снимка 3. Tрети  КТ
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Снимка 4. Четвърти КТ

Втори клиничен случай
Па�иентка на 59г�, която �о �овод на �ерсистираща кашли�а с обилна екс-

�ектора�ия, гно�ни секрети, лесна уморяемост, обща от�адналост, задух, суб-
фебрилитет е �ровела тера�ия за �невмония(м�07�2013 г�)� Поради �ерсистиране 
на о�лакванията  е на�равена  КТ на торакс (23�07�2013 г�)� Установяват  се дву-
странни окр�глени зони в белодробния �аренхим с размери до 10мм�, вдясно 
в�рхово в ��рви сегмент се визуализира форма�ия с резки и �олилобулирани 
очертания и размери до 23/19мм�, десен интермедиерен бронх е с намалена �ро-
зрачност без данни за ясна туморна форма�ия�

Изв�ршена е ФБ�, �ри която се диагности�ира ендобронхиален �роли-
феративен �ро�ес в дясно� Взет е материал за �итологично изследване� Поради 
ли�са на хистологична диагноза на 01�08�2013 г� е изв�ршена втора ФБ� и се до-
казва бронхогенен аденосквамозен кар�ином� Из�ратен е материал за генетично 
изследване на EGFR мута�ионен статус с резултат EGFR М+ деле�ия в екзон 19 
(15�08�2013 г�)�

При �ост��ване в клиниката �о химиотера�ия к�м ЦентралОнкоХос�и-
тал, Пловдив   от физикалния �реглед  и �араклиничните изследвания не се ус-
тановяват с�ществени отклонения� От на�равената КТ на бял дроб на 21�08�2013 
г� се открива в областта на горнолобарен и интермедиерен бронх в дясно не�ра-
вилна солидна форма�ия с�с с�икуловидни очертания и размер 32/22,7мм�, в 
близост до десен клон на �улмоналната артерия� Мно�ество �р�снати двустран-
ни хи�ерденсни лезии до 5-10мм�, дясно в�рхово в трети сегмент � форма�ия с 
размери 23/1�,4мм�, �аратрахеален ЛВ в дясно до 1�,7/10мм��

Окончателната  диагноза е  белодробен кар�ином в дясно, НДКБДК, брон-
хогенен аденосквамозен кар�ином, Т3N2�1; �улмо-�улмонални метастази�

�лед обс��дане на онкологичен комитет (23�08�2013 г�) се взе решение �а-
�иентката да за�очне тера�ия с ерлотиниб 150 мг дневно�От на�равените КТ 
изследвания се отчита SD �о RE�IST�

От �роведените следващи ехография на коремни органи и  КТ изследва-
ния на фона на тера�ия с ерлотиниб, се наблюдава с�ществено �овлияване, ко-
ето се изразява в изчезване на втората в�рхова туморна форма�ия, намаляване 
размерите на основния туморен �ро�ес и на �аратрахеалния ЛВ, ко�то на трета-
та КТ вече не се визуализира�

От �араклиничните изследвания и от физикалните �регледи �ри �росле-
дяване на �а�иента  няма отклонения� През м�12�2013 г� и �рез м�02�2014 г� �ри 
�реглед се диагности�ира макуло�а�улозен обрив �о �ялото тяло�
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Таблица 2. Размери на туморната формация и съответните лимфни възли, 
проследявани в хода на терапията.

Снимка 5 и 6. Tрети  КТ-основна туморна формация и паратрахеален ЛВ

Снимка 7. Четвърти  КТ

�хема 1:  Проследява реду�ирането на размерите на основните туморни 
форма�ии �ри ��рви и втори �а�иент и с�ответно �роследяваните лимфни в�-
зли�

Поддържаща терапия с ерлотиниб. Клиничен случай.
Па�иентка на �3 г� с анамнеза за многократни те�ко �ротичащи �невмо-

нии , �ост��ва в отделение �о �улмология с о�лаквания от �род�л�ителна ас-
теноадинамия и дис�нея� От  КТ (03�09�2013 г�) - данни за �аратрахеално и би-
фурка�ионно увеличени лимфни в�зли до 11мм�, на ниво на десен горен лоб 
на белия дроб се открива стеноза и обтура�ия на десен главен бронх и десен 
горнолобарен бронх от туморна форма�ия с размер 75мм�, навлизаща в хилуса 
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на десен бял дроб, �леврален излив от в�рха до основата в дясно� Изв�ршена е 
�леврална �унк�ия -�суха��унк�ия�

От �роведената ФБ� (10�09�2013 г�) се открива авансирал кар�ином на 1,5 
см  от карината, обтуриращ горнодялов бронх и �роминиращ в главен бронх, 
стесняващ 2/3 от лумена� Взет е материал за хистологично изследване с резултат 
�лоскоклет�чен кар�ином� Не е изследван материал за EGFR мута�ии�

При �ост��ване в отделението от физикалния �реглед се открива грубо 
везикуларно дишане двустранно с уд�л�ено издишване, сухи свиркащи хри�о-
ве� От �араклиничните изследвания няма с�ществени отклонения�

Окончателната диагноза е белодробен кар�ином в дясно, �лоскоклет�чен 
, T4N3�0 - 3� клиничен стади��

При обс��дане на �а�иентката от онкологичен комитет се решава да се 
за�очне �олихимиотера�ия ��s�la���+G�m���a��� като ��рва линия  лечение, с 
�род�л�ителност � курса �рез 21дни�

От изв�ршената КТ на 27�11�2013 г� се отчитат �ерсистиращи находки в ме-
диастинума -увеличени ЛВ в областта на карината с размери до 10/12мм�, и десен 
бял дроб в�рхово-форма�ия до 34/41мм�, както и �леврален  излив  вдясно�

От КТ изследването на 22�01�2014 г� след �роведен шести курс ПХТ се от-
чита намаляване размерите на туморната форма�ия на �0 мм в близост до ас-
�ендентна торакална аорта, намалял �о обем �леврален излив до 1,5л� и ли�са 
на �улмо-�улмонални метастази� Не е изв�ршвана �леврална �унк�ия за реду-
�иране обема на излива�

�лед обс��дане на онкологичен комитет се реши �а�иентката да �ро-
д�л�и лечението с таргетна тера�ия с ерлотиниб  150 мг  дневно като �одд�р-
�аща тера�ия�От изв�ршените контролни �регледи и �араклинични изследва-
ния �о време на �роследяване на �а�иента  се отчита видимо �о-добро общо 
с�стояние,�одобрение на дишането,�а�иента не с�общава за странични ефекти 
,св�рзани с тера�ията с ерлотиниб-обрив,долнодис�е�тичен синдром�Наблюде-
нието на �а�иента и тера�ията �род�л�ава�

Придру�аващи заболявания: ХИБ�

Снимка 8. Четвърти КТ

Дискусия
 В тера�евтично отношение �ри НДКБДК освен о�еративото отстранява-

не на туморната  форма�ия в началните стадии или комбинираната тер�ия �ри 
�о-на�реднали стадии с наличие на метастази, мо�е да се �рило�и и таргетна 
тера�ия�Прило�ението � �озволява дост�� до �ерсонализирана меди�ина за 
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�а�иента и е св�рзано с изолиране на мута�ии в гени, чиито �родукти �роменят 
активността на клетките и �овлияване на тези отклонения чрез таргетиране�

В случая �ри НДКБДК с изолирани точкови мута�ии в екзон 21 или де-
ле�ии в екзон 19 на EGFR гена, откритите тирозинкиназни инхибитори, кои-
то блокират фосфорилирането като се св�рзват с ре�е�тора на EGFR, дават 
в�змо�ност да се �овлияе  туморния �ро�ес като се забави или с�ре неговото 
�о-натат�шно развитие� Чрез този ефект  се увеличава �род�л�ителността на 
�ивот на �а�иента и се �одобрява качеството на �ивот �Таргетната тер�ия с 
тирозинкиназни инхибитори като ерлотиниб и гефитиниб  �озволява  да се �ри-
лагат както като ��рва линия на тера�ия �ри установен мута�ионен статус �ри 
локално авансирал НДКБДК с EGFR активна мута�ия, така и  като втора или 
�одд�р�аща линия �ри регистриране на SD или PR след �роведена химиотера-
�ия с �латина-базиран ре�им�

В хода на тера�ията с тирозинкиназни инхибитори мо�е да в�зникнат и 
до��лнителни мута�ии, които да са �ричина за резистентност и к�м таргетната 
тера�ия�

За да не се �ро�уска в�змо�ността �а�иента да се лекува с таргетна тера-
�ия, е необходимо �ри всеки новодиагности�иран белодробен кар�ином да се 
изв�ршва изследване на мута�ионния статус в�рху �роба от туморната т�кан�

От �редставените два клинични случая с ��рва линия на тера�ия се на-
блюдава доброто �овлияване на �а�иентите от таргетната тера�ия с ерлотиниб, 
�о-ниска токсичност в сравнение с �одд�р�ащата тера�ия, която се �рове�да 
след химиотера�ия, уд�л�аване на �род�л�ителността на �ивот�

Клиничната ефективност на тера�ия с ерлотиниб  като ��рва линия �ри 
НДКБДК �ри  �а�иенти с EGFR активиращи мута�ии е доказана в рандомизи-
рано , открито клинично из�итване фаза 3 (�L20�50,EURTA�)� Това �роучване 
е �роведено �ри �а�иенти от бялата раса с метастазирал или локално на�реднал 
НДРКБДК (стади� 3б и 4), които не са �олучавали �реди това химиотера�ия или 
друга системна �ротивотуморна тера�ия за заболяването и които имат мута-
�ии в доме�на на тирозинкиназата на EGFR (деле�ия на екзон 19 или мута�ия 
в екзон 21)� Па�иентите са рандомизирани в с�отношение1:1 и са �олучавали 
ерлотиниб 150мг дневно или до 4 �ик�ла дублетна химиотера�ия на базата на 
�латина�(10)

Ефикасността и безопасността на ерлотиниб като поддържаща терапия 
след първа линия химиотерапия при НДКБДК са установени в рандомизирано, 
двойно сляпо , плацебо контролирано клинично изпитване (ВО18192,SATURN). 
Проучването е проведено при 889 пациенти с локално напреднал или метастази-
рал НДКБДК, който не е прогресирал след проведена химиотерапия на базата на 
платина. Средната преживяемост  в групата на ерлотиниб е 22,4 месеца в сравне-
ние с 16,0 месеца при плацебо  групата.

От представените случаи на първа линия терапия с ерлотиноб от нашата 
клинична практика се отчита много добро повлияване, по-ниска токсичност и 
по –добър ефект в сравнение с поддържаща терапия след провеждане на  хими-
отерапия.

Терапията и наблюдението на представените случаи продължава.
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дру�ават от информативно заглавие с малки букви� В електронния за�ис табли�ите се 
дават като самостоятелни фа�лове� В текста, в ляво бяло �оле се означава �еланото мяс-
то за �оместване на табли�ата�

Илюстративен материал
Диаграми, фигури, формули и други илюстративни материали се �редставят в оригинал 
на отделни листове (рес�ективно фа�лове в електронния за�ис)� В текста, в лявото бяло 
�оле се означава �еланото място за �оместването им� Ако илюстративния материал е 
с�здаден �о електронен ��т с из�олзването на с�е�иализирана �рограма, то името на 
�рограмата се за�исва с молив на г�рба на листа�

Коректури и отпечатъци
Автор�т за контакт �роверява коректурите за евентуални грешки и �ро�уски като ги 
сверява с оригинала� Не се �редоставят от�ечат��и�

�ПИ�АНИЕТО НЕ �Е РАЗПРО�ТРАНЯВА ЧРЕЗ АБОНАМЕНТ 
И �Е ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО� ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА �ПОН�ОРИРАТ 
�ПИ�АНИЕТО МОГАТ ДА �Е ОБЪРНАТ КЪМ ДОЦ� ТИМЧЕВА 
НА ПО�ОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ АДРЕ�


