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Уважаеми колеги, скъпи приятели,
Поредният брой на списанието за обзори по онкология отново ви предоставя изключително актуална и полезна за вас информация.
За първи път у нас се публикува детайлна информация за Европейската инициатива за
рак на млечната жлеза European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC). Първи автор е
доц. Надя Димитрова, която работи по този проект в Обединения изследователски център (Joint
Research Centre – JRC) на Европейската комисия. Целта на инициативата е да се подпомогнат държавите от Европейския съюз в контрола над това най-често срещано злокачествено заболяване
сред женската популация. Инициативата включва разработване на Европейско ръководство за
скрининг и диагностика на рак на гърдата и Европейска система за качество на медицинското
обслужване в лечебни заведения за рак на гърдата. Разгледани са потенциалните възможности
за приложението им в България.
Водеща причина за смърт в световен мащаб остава белодробният карцином. Съществуват много съвременни лекарствени средства за лечение на това заболяване. Приложението им е
свързано с необходимостта от порвеждане на генетични изследвания за доказване на определени
биомаркери, определящи чувствителността към съответна терапия. Крещяща е необходимостта
от по-лесно достъпни биомаркери в клиничната практика. Такъв е NLR (съотношение неутрофили/лимфоцити), на който е посветен вторият обзор в този брой на списанието. Авторът му,
д-р Мила Петрова, разработва тази тема през последните години, има богат клиничен материал,
както и ясен поглед върху световната литература по този въпрос. Това съотношение напоследък
се утвърди като ценен биомаркер за оценка на възпалителния статус на имунната система.
Оказва се, че инфилтрацията на неутрофили в туморната строма е свързана с лоша прогноза,
докато инфилтрацията на лимфоцити, обратно – подобрява възможността за отговор към
провежданата терапия, а оттам и изхода за пациента. Редица големи проучвания доказват ролята
на NLR като потенциален прогностичен фактор за оценка на преживяемостта при пациенти с
авансирал недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБД).
Поставянето на диагнозата „рак”, както и процедурите, свързани с диагностиката и лечението на злокачествено заболяване, са свързани с поредица от емоционални промени у страдащия индивид. Напоследък се наблюдава увеличение в броя на проучванията, изследващи предимствата
на терапията при проява на дистрес и справянето с произтичащите от него симптоми в хода на
развитие на онкологичното заболяване. На този изключително актуален и публикуван за първи
път в българската литература проблем е посветен третият обзор в списанието. Високите нива
на дистрес са свързани с повишено страдание, по-ниско качество на живот, непридържане към
лечението, неудовлетвореност от медицинските грижи, допълнителни посещения в лекарските
кабинети, както и извънредни хоспитализации. Какви са основните проблеми при провеждането
на скрининг за дистрес при онкологично болни, кои са прилаганите скринингови тестове, каква
е ролята на медицинската сестра в този процес – всичко това ще разберете от третия обзор,
публикуван в този брой на списанието.
Споделянето на случаи от клиничната практика е изключително важно за израстването
на всеки клиницист. За съжаление поради прекомерна натовареност на колегите-клиницисти и
липса на време за описване на интересни случаи, рядко публикуваме клинични случаи. В този
брой ще откриете клиничен случай от реалната ни практика на продължително успешно лечение
на млад пациент с метастазирал бъбречноклетъчен карцином. След няколко линии лечение с
таргетна терапия, в момента той провежда имунотерапия с Ниволумаб. Постигната е пълна
ремисия на заболяването.
От името на редакционната колегия ви пожелавам приятно четене. Напомням, че списанието можете да откриете в електронен вариант на сайта на БАМО www.bamobg.org
Проф. д-р К. В. Тимчева
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Резюме:
Европейската комисия предприема Европейската инициатива за рак на гърдата
(ECIBC), за да подпомогне държавите от Европейския съюз в усилията им за контрол
на тази най-значима злокачествена болест при жените. ECIBC започва през декември
2012 г. и се координира от Обединения изследователски център (Joint Research Centre
– JRC) на Европейската комисия. Инициативата включва няколко елемента, основните
два от които – Европейско ръководство за скрининг и диагностика на рак на гърдата и
Европейска система за качество на медицинското обслужване в лечебни заведения за рак
на гърдата са представени в настоящия обзор, заедно с потенциалните възможности за
приложението им в България.
За разработването на Европейското ръководство за рак на гърдата се прилагат
съвременните методи за създаване на достоверни ръководства, които включват
мултидисциплинарен екип от експерти, систематичен преглед на съществуващите дока
зателства, гледните точки на пациентски групи, управление на конфликт на интереси,
оценка на качеството на доказателствата и на тежестта на формулираната препоръка,
възможност за промяна и актуализация при нови доказателства. Препоръките, включени
в Европейското ръководство за рак на гърдата, се публикуват онлайн и формулировката
им е съобразена с нуждите на основните групи ползватели.
Те са и в основата на изискванията в Европейската система за качество на медицинското обслужване в лечебни заведения за рак на гърдата, която ще се прилага при
акредитацията им. Главните домейни, според които са групирани критериите за качество, са: клинична ефективност, безопасност, персонална подкрепа и опит, оборудване,
ресурси и персонал. Спазването на критериите се измерва със съответни индикатори,
съгласувани така, че да осигуряват сравнимост на резултатите между отделните лечебни
заведения.
Приложението на тези разработки в България изисква преодоляването на съществени затруднения, което може да се постигне само с категоричната подкрепа и пра
вилни решения от страна на отговорните държавни институции.
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Abstract
The European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) is launched to support
national governments in Europe in their efforts regarding breast cancer control, given that the
breast cancer is the leading cancer in women. ECIBC started in 2012 and it is coordinated by the
Joint Research Centre of the European Commission. ECIBC consists of several elements and
the main two of them – the European guidelines for breast cancer screening and diagnosis (European Breast Guidelines), and the European quality assurance scheme for breast cancer services
(European Breast QA scheme) – are presented in the current paper, along with a commentary on
their potential implementation in Bulgaria.

Studia Oncologica, год. VIII, бр. 1, 2018

Европейска инициатива за рак на гърдата (ECIBC) – методи, резултати и възможности за приложението...

State of the art methods for producing trustworthy guidelines are applied in the development of the European Breast Guidelines, namely: involvement of multidisciplinary panel of
experts, systematic review of the evidence, considering patients’ preferences, management of
conflicts of interest, ratings of both the quality of evidence and the strength of recommendations, update when new evidence warrants modifications of recommendations. The recommendations are web based and tailored to the needs of the key groups of users.
The recommendations will also support the development of the requirements, included
in the European Breast QA scheme. These requirements are grouped in the following quality domains: clinical effectiveness; facilities, resources and workforce; personal empowerment
and experience; safety. The fulfilment of the requirements by the breast cancer services will be
measured with corresponding indicators, developed in a way that ensures comparability among
services.
The implementation of the European Breast Guidelines and the European Breast QA
scheme in Bulgaria requires addressing some major challenges with the continuous support and
appropriate policy decisions by the responsible state institutions.
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Въведение
Докато организацията на здравеопазването е отговорност на отделните
държави от Европейския съюз, то ролята на Европейската комисия, чрез своя
отдел по здравни политики DG SANTE, е да подпомага държавите членки в
справянето им с общи за тях проблеми в тази област, един от които е контролът на злокачествените болести. От една страна, около 20% от всички случаи
със злокачествени болести в света се диагностицират ежегодно в Европейския
съюз (http://globocan.iarc.fr), което го определя като един от най-засегнатите
региони, но от друга страна съществуват разработени стратегии, основани на
доказателства, които са успешни в контрола на злокачествените болести. Такива
са програмите за профилактика и ранна диагностика, включително скрининг.
Тези програми се прилагат в различна степен в Европа и затова резултатите за
пациентите със злокачествени болести се различават в отделните държави, което води до неравнопоставеност между тях. За да подпомогне националните политики при справянето им с този проблем, Европейската комисия предприема
няколко инициативи по отношение на злокачествените болести и Инициативата
за рак на гърдата (European Commission Initiative on Breast Cancer – ECIBC) е
една от тях.
ECIBC започва през декември 2012 г. и се координира от Обединения
изследователски център (Joint Research Centre – JRC) на Европейската комися.
Инициативата включва няколко елемента, основните два от които – Европейското ръководство за скрининг и диагностика на рак на гърдата и Европейската
система за качество на медицинското обслужване в лечебни заведения за рак на
гърдата, са представени по-долу.

Заболяемост, смъртност и преживяемост от рак на гърдата
в Европа
Всяка година в Европа се диагностицират около 464 000 жени с рак на гърдата и 131 000 са починалите от болестта, което определя това заболяване като
най-значимото при жените [1]. Тенденциите са за увеличаване на заболяемостта
и намаляване на смъртността след 1990 г. в повечето, но не във всички европейски държави [2, 3]. Намаляването на смъртността се обяснява както с ефективен
скрининг, така и с адекватна адювантна терапия. Петгодишната преживяемост
на пациентите с рак на гърдата е 82%, с вариации от 74% в Източна Европа до
85% в Северна Европа, насочващи към вероятни различия в качеството на предоставеното им медицинско обслужване, на които заслужава да се обърне специално внимание [4].

“
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“

Позицията на
европейските
институции относно
значението на
скрининга за рак
на гърдата като
ефективна стратегия
за намаляване на
смъртността от
това заболяване,
както и важността
от прилагане на
комплексни мерки
за контрола на
злокачествените
болести, е потвърдена
и в поредица документи
на Европейската
комисия и Европейския
парламент

Поради наблюдаваните различия в епидемиологичните показатели, Европейската комисия издава декларация за скрининг за злокачествени болести
(Council Recommendation on cancer screening from December 2003), въз основа
на която е разработено Европейско ръководство за осигуряване на качество при
скрининг и диагностика на рак на гърдата [5]. Позицията на европейските институции относно значението на скрининга за рак на гърдата като ефективна стратегия за намаляване на смъртността от това заболяване, както и важността от прилагане на комплексни мерки за контрола на злокачествените болести, е потвърдена и в поредица документи на Европейската комисия и Европейския парламент
[6-12] Разработването на ръководства за добра клинична практика е традиционен
подход за намаляване на различията в качеството на медицинското обслужване.
Модерните ръководства са основани на съществуващи доказателства, идентифицирани при систематичен обзор на публикуваните източници, позволяващи също
така гъвкавост при необходимост от прилагане на индивидуализиран подход. Методите за разработване на такива ръководства се развиват в последните години в
посока към формулиране на препоръки, основани на доказателства, вместо само
на експертно мнение или консенсус. Това в никакъв случай не омаловажава ролята на експертите от различни специалности, защото от тях се очаква да преценят наличните доказателства, да ги интерпретират, отчитайки степента на тяхната
достоверност и да вземат решение относно формулирането на съответната препоръка [13-15]. Процесът по разработване на ръководства става по-структуриран,
следвайки ясно дефинирани правила, позволяващи недвусмисленост на препоръките и гарантиращи качеството на крайния продукт [16,17]. Поради развитието
на методите за създаване на ръководства, възниква необходимостта от ново Европейско ръководство за скрининг и диагностика на рак на гърдата, съдържащо препоръки, основани на актуалните доказателства. Тези препоръки ще бъдат включени и в система за акредитация на лечебни заведения за рак на гърдата, която също
се разработва в рамките на ECIBC.
В настоящия обзор се представят методите и процеса по разработване на
новото Европейско ръководство за скрининг и диагностика на рак на гърдата (съкратено – Европейско ръководство за рак на гърдата), публикуваните до момента
препоръки и основните характеристики на Европейската система за качество на
медицинското обслужване в лечебни заведения за рак на гърдата. Разглеждат се
и потенциалните възможности за приложението на тези разработки в България.

Европейско ръководство за скрининг и диагностика н
а рак на гърдата
Европейската комисия прилага съвременните методи за разработване на
достоверни ръководства, следвайки примера и на други международни организации. Основните изисквания към всяко достоверно ръководство са [18]:
1) 	Да бъде разработено от мултидисциплинарен екип от експерти, които
имат необходимите знания и представляват ключовите организации/
групи, за които се отнася ръководството.
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2) 	Да е основано на систематичен преглед на съществуващите доказателства.
3) 	Да взема предвид гледните точки на пациентски групи, където е приложимо.
4) 	Да е основано на точен и прозрачен процес за разработване, който
свежда до минимум различни влияния, например поради конфликт на
интереси.

Studia Oncologica, год. VIII, бр. 1, 2018

Европейска инициатива за рак на гърдата (ECIBC) – методи, резултати и възможности за приложението...

5) Представя ясно обяснение на логичните връзки между различните варианти на прилаганите методи в здравеопазването и резултатите от
тях.
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6) Представя оценка на качеството на доказателствата и на тежестта на
формулираната препоръка.
7) 	Включва възможност за промяна и актуализация, когато възникнат
нови доказателства.
За да изпълни тези изисквания, Европейската комисия предприема поредица от стъпки:
- Организира набиране на експерти от различни специалности, които да
участват в разработването на Европейското ръководство за рак на гърдата (за
повече информация http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/working-groups). Тези експерти
са разпределени в работни групи (GDG – Guidelines development group и QASDG – Quality assurance scheme development group), които включват и пациенти,
епидемиолози, методолози, специалисти по здравни грижи и др.
- Систематичният преглед на съществуващите доказателства се провежда
от външен изпълнител (Iberoamerican Cochrane center – CClb) с цел да се избегне
конфликт на интереси, според правилата на Европейската комисия (http://ecibc.
jrc.ec.europa.eu/rules).
- Препоръките се разработват с помощта на специализиран инструмент
– GRADE Evidence to Decision (EtD) Frameworks, който позволява представяне
в структуриран вид на наличните доказателства, тяхното качество и достоверност, резултатите, които са от значение за пациента, баланса между ползи и рискове, както и тежестта на препоръката. Процесът е базиран на инструкциите за
разработване на ръководства на GIN-McMaster [19]. Всеки въпрос, подлежащ на
разглеждане от експертите, се формулира в т.нар. PICO формат, който означава:
P – популационна група, за която се отнася препоръката; I – интервенцията, която се обсъжда; C – интервенция, с която се сравнява; O-резултати.
- Подготвена е дългосрочна стратегия за актуализация на препоръките
според възникването на нови доказателства [20-21].
- Обединеният изследователски център (JRC) на Европейската комисия
отговаря за координацията на дейностите и работните групи, финансирането на
ръководството, управлява конфликта на интереси и осигурява възможност за
публикуване на резултатите.
- На създадения за проекта уеб сайт се публикуват всички документи, описващи отделните елементи на ECIBC, участниците в работните групи и готовите препоръки (http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/).
Процесът по разработване на всяка препоръка и участниците във всеки
етап са представени на фиг. 1.

Фиг. 1 Процес по разработване на всяка от препоръките в Европейското
ръководство за рак на гърдата и участници в отделните етапи.
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Европейското ръководство за рак на гърдата съдържа следните раздели,
определени от GDG и съгласувани с потенциалните ползватели на ръководството чрез публично обсъждане [20]: 1) Скрининг, 2) Диагностика, 3) Комуникация,
4) Обучение, 5) Интервенции за намаляване на неравнопоставеност, 6) Мониторинг и оценка на скрининг и диагностика.
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“

Европейското
ръководство за рак
на гърдата съдържа
следните раздели,
определени от
GDG и съгласувани
с потенциалните
ползватели на
ръководството чрез
публично обсъждане
[20]: 1) Скрининг,
2) Диагностика,
3) Комуникация,
4) Обучение, 5)
Интервенции за
намаляване на
неравнопоставеност,
6) Мониторинг и
оценка на скрининг и
диагностика.

Всеки раздел включва съответните препоръки, разработени, следвайки описания по-горе процес. Европейското ръководство за рак на гърдата се представя
само като он-лайн ръководство, не се планира отпечатването му. Това позволява
публикуването на нови препоръки веднага след разработването им, както и своевременна актуализация при възникване на нови доказателства. Допълнително
удобство е, че формулировката на препоръките е съобразена с нуждите на основните групи ползватели – пациенти и граждани, професионалисти и политици в
областта на здравеопазването, поради което на сайта на ECIBC (http://ecibc.jrc.
ec.europa.eu/recommendations/) има възможност за избор на съответния профил
и разглеждане на съдържащата се там информация, представена според профила
на ползвателя. Освен самата препоръка, може да се види тежестта на препоръката (категорична или условна), доказателствата, използвани при формулирането й,
оценките, направени от експертите от работната група (GDG) и библиография,
включваща източниците на доказателства за съответната препоръка (фиг. 2).

“

Формулировката
на препоръките е
съобразена с нуждите
на основните
групи ползватели –
пациенти и граждани,
професионалисти и
политици в областта
на здравеопазването,
поради което на
сайта на ECIBC (http://
ecibc.jrc.ec.europa.eu/
recommendations/)
има възможност за
избор на съответния
профил и разглеждане
на съдържащата се
там информация,
представена
според профила на
ползвателя.

студия
Studia

1

Фиг. 2 Пример за структура на всяка от препоръките, представени на сайта
на Европейското ръководство за рак на гърдата (http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/
recommendations/)

За препоръките, които са условни, се използва формулировката „предлага да…“, а за препоръките, които са категорични, се използва формулировката
„препоръчва да…“. Това дали препоръката ще е условна или категорична зависи от преценката на експертите от работната група въз основа на сигурността
(много ниска, ниска, умерена или висока) на представените доказателства.
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Първоначалното ниво на сигурност на доказателствата, определено според това
дали са от рандомизирани проучвания (висока сигурност) или от наблюдателни проучвания (ниска сигурност), може да се модифицира по преценка на експертите, които вземат предвид няколко фактора. Факторите, които понижават
сигурността на доказателствата са – риск от систематична грешка, несъответствия в резултатите, неясна посока на изводите, неточност и влияния, свързани
с публикуването на проучването. Факторите, които повишават сигурността на
доказателствата са – голям ефект на интервенцията, зависимост на отговора от
дозата, възможните замъглявания или систематични грешки на резултатите са
контролирани. Видът на препоръката (условна или категорична), както и окончателната преценка за сигурността на доказателствата се публикуват заедно с
всяка от препоръките, за да подпомогнат вземането на решения относно приложението им, както е показано на фиг. 3 за първите 10 препоръки, публикувани
към момента на сайта (http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/recommendations/).
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За жени на възраст от 40 до 44 години, със среден риск от развитие на рак на гърдата и без симптоми на
болестта, Работната група по разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за
рак на гърдата предлага да не се прилага мамографски скрининг (условна препоръка, умерена сигурност на
доказателствата).
За жени на възраст от 45 до 49 години, със среден риск от развитие на рак на гърдата и без симптоми на
болестта, Работната група по разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за
рак на гърдата предлага да се прилага мамографски скрининг, вместо не-мамографски скрининг, в
контекста на организирани скринингови програми (условна препоръка, умерена сигурност на доказателствата).
За жени на възраст от 50 до 69 години, със среден риск от развитие на рак на гърдата и без симптоми на
болестта, Работната група по разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за
рак на гърдата препоръчва мамографски скрининг, вместо не-мамографски скрининг, в контекста на
организирани скринингови програми (категорична препоръка, умерена сигурност на доказателствата).
За жени на възраст от 70 до 74 години, със среден риск от развитие на рак на гърдата и без симптоми на
болестта, Работната група по разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за
рак на гърдата предлага да се прилага мамографски скрининг, вместо не-мамографски скрининг, в
контекста на организирани скринингови програми (условна препоръка, умерена сигурност на доказателствата).
За жени със среден риск от развитие на рак на гърдата и без симптоми на болестта, Работната група по
разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата предлага да се
прилага скрининг с DBT (Digital Breast Tomosynthesis) или само с DM (Digital Mammography), в контекста на
организирани скринингови програми (условна препоръка, много ниска сигурност на доказателствата).

За жени със среден риск от развитие на рак на гърдата и без симптоми на болестта, Работната група по
разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата предлага да се
прилага скрининг или с DBT (Digital Breast Tomosynthesis) в допълнение към DM (Digital Mammography),
или само с DM (Digital Mammography), в контекста на организирани скринингови програми (условна препоръка,
много ниска сигурност на доказателствата).
За жени без симптоми за рак на гърда, но с висока мамографска плътност на гърдата и негативна
мамография, направена в контекста на организирана скринингова програма, Работната група по
разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата предлага да не
се прилага допълнителен скрининг с автоматизирана система за ехография на гърда (ABUS), а само
мамографски скрининг (условна препоръка, много ниска сигурност на доказателствата).
За жени без симптоми за рак на гърда, но с висока мамографска плътност на гърдата и негативна
мамография, направена в контекста на организирана скринингова програма, Работната група по
разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата предлага
допълнителен скрининг с DBT (Digital Breast Tomosynthesis) или само мамографски скрининг (условна
препоръка, ниска сигурност на доказателствата).
За жени без симптоми за рак на гърда, но с висока мамографска плътност на гърдата и негативна
мамография, направена в контекста на организирана скринингова програма, Работната група по
разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата предлага да не
се прилага допълнителен скрининг с HHUS (hand-held ultrasound ), а само мамографски скрининг там,
където това все още не е въведено като практика (условна препоръка, ниска сигурност на доказателствата).

За жени без симптоми за рак на гърда, но с висока мамографска плътност на гърдата и негативна
мамография, направена в контекста на организирана скринингова програма, Работната група по
разработване на ръководство към Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата предлага да не
се прилага допълнителен скрининг с ядрено-магнитен резонанс, а само мамографски скрининг (условна
препоръка, много ниска сигурност на доказателствата).

Фиг. 3 Препоръки, включени до момента в Европейското ръководство за рак на
гърдата. Забележка: Преводът на български език не е официален, оригиналната
версия на английски език трябва да се има предвид при необходимост от вземане на
решения въз основа на препоръките (http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/recommendations/).
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Препоръки, които са във финална фаза на разработване и ще бъдат публикувани в началото на 2018 г., са следните:
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При лица с подозрение за лезия в гърда (включително бучка, асиметрична плътност, калцификати и/или
структурни изменения), открита на мамография, Работната група по разработване на ръководство
към Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата препоръчва кор биопсия (needle
core biopsy ), вместо тънкоиглена аспирационна цитология като диагностична процедура (категорична
препоръка, умерена сигурност на доказателствата).
При лица с калцификати в гърдата Работната група по разработване на ръководство към
Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата препоръчва използване на
стереотактично насочвана кор биопсия (stereotactic-guided needle core biopsy), вместо ехографски
насочвана кор биопсия (ultrasound-guided needle core biopsy) за диагностика на рак на гърдата
(категорична препоръка, ниска сигурност на доказателствата).

Въпроси, които са в процес на разглеждане и формулирането на препоръки по тях ще е в началото на 2018 г., са следните:
Кой е най-подходящият скринингов интервал за всяка от отделните възрастови групи, за
които се препоръчва скрининг?

Коя е оптималната стратегия за предоставяне на информация на обществото като цяло, нужна
за увеличаване на информираното участие в скринингови програми за рак на гърдата?

Трябва ли да се използва адаптирана форма на комуникация, вместо обща форма на
комуникация, при специфични групи жени (инвалиди, социално слаби, чуждоговорящи), за
да се увеличи информираността им относно скрининговите програми за рак на гърдата?
Трябва ли да се използва специално средство за подпомагане вземането на решения, което
обяснява ползите и вредите от скрининга, вместо "традиционното" писмо-покана, за
информиране на жените относно ползите и вредите от скрининга за рак на гърдата?

Потенциален ефект на Европейското ръководство за рак на гърдата върху
политиката на Европейската комисия за контрол на злокачествените болести
Контролът на злокачествените болести, включително рак на гърдата, изисква сътрудничество на европейско ниво, което се е доказало като ефективен подход при справянето с различни проблеми. Комплексният подход, промотиран от
Европейската комисия [22, 23] за приложение с цел намаляване значимостта на
хроничните болести в Европа, може да се допълни и с разработването на ръководства, основани на доказателства, каквото е Европейското ръководство за рак
на гърдата. В документа на Европейската комисия Commission Communication
on Action Against Cancer: European Partnership [24] се поставя цел за намаляване
значимостта на злокачествените болести чрез приложение на скрининг за рак
на гърда, маточна шийка и колоректален карцином при 100% от подлежащото
население. Като допълнение към това, в Декларация на Европейския парламент
[25] се подчертава значението на скрининга за рак на гърдата за намаляване на
смъртността от това заболяване.
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Поради това, очаква се Европейското ръководство за рак на гърдата да
има най-голям ефект в областта на скрининга, като интервенция на популационно ниво. Например, препоръките за скрининг на различните възрастови
групи жени и приложението на различни видове техники, може да доведе до модифициране на практиките, прилагани в отделните държави.
Препоръките за диагностика може да изискват скъпи инвестиции, което
да е предизвикателство за някои държави.
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Няколко различни инициативи на Европейската комисия могат да бъдат
подпомогнати чрез Европейското ръководство за рак на гърдата:
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- Неравнопоставеност в областта на здравеопазването – специален раздел
от ръководството е посветен на разработване на начини за намаляване на неравнопоставеността при предоставяне на скрининг и диагностика за рак на гърдата.
- Осигуряване на сравнимост на индикаторите, използвани в здравеопазването между различните държави – разделът от ръководството за Мониторинг
и оценка ще съдържа индикатори, които се препоръчват за използване от скрининговите програми в Европа и по този начин ще се осигури сравнимост на получените резултати за ефективност на тези програми.
- Подкрепа на кампаниите за информираност относно начините за контрол на хроничните болести – един от разделите на Европейското ръководство
за рак на гърдата е посветен на стратегии за ефективна комуникация на ползите
и вредите при приложението на популационен скрининг, с цел достигане до информирано решение от страна на жените от таргетните групи.
- Европейски кодекс за борба с рака [26] – една от 12-те препоръки в този
код се отнася до участие в организирани скринингови програми. Следователно,
разработването и своевременното актуализиране на Европейското ръководство
за рак на гърдата може да подпомогне приложението на тази препоръка.

Европейска система за качество на медицинското обслужване в лечебни
заведения за рак на гърдата
Препоръките от Европейското ръководство за рак на гърдата са в основата на изискванията, включени в Европейската система за качество на медицинското обслужване в лечебни заведения за рак на гърдата (съкратено Европейска
система за качество), която също се разработва в рамките на ECIBC.
Европейската система за качество е съвкупност от изисквания и съответните на тях индикатори, които одиторите ще проверяват в процеса на акредитация на лечебните заведения за рак на гърдата. Изискванията и индикаторите са фокусирани върху нуждите на пациентите и са основани на висококачествени ръководства. Сборник с инструкции за прилагането на изискванията
и индикаторите ще бъде предоставен с цел улесняване подготовката и процеса
на акредитация. Акредитацията на лечебните заведения за рак на гърдата ще се
провежда от съответните акредитационни служби във всяка отделна държава
според правилата на ISO 17065:2012.
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ръководство за рак на
гърдата са в основата
на изискванията,
включени в
Европейската
система за качество
на медицинското
обслужване в лечебни
заведения за рак на
гърдата.

Обхватът на Европейската система за качество се определя от работната група QASDG (Quality assurance scheme development group). Първоначално
QASDG описва последователността от етапи, през които минава обслужването
на пациент с рак на гърдата (фиг. 4).

Фиг. 4 Схематично представяне на етапите на обслужване на пациент с рак на гърдата

1
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Разработването на схема, представяща етапите на обслужване на пациент
с рак на гърдата, е част от метода, предложен от AQUA Institute [27]. Тази схема
позволява идентифицирането на моменти от различните етапи, в които може да
се направи намеса, повлияваща качеството на обслужването. Именно тези ключови моменти служат за формулирането на съответни критерии и индикатори
за измерването им. За по-прецизно идентифициране на ключовите моменти,
критични за качеството на медицинското обслужване при рак на гърдата, QASDG разработва и по-детайлни схеми за отделните етапи и така дефинира съответните процеси и суб-процеси. Например за „Лечение“ се определят главните
категории интервенции (видове лечения), които се прилагат според клиничните
ръководства. Концепцията за етапите на обслужване е допълнително разработена с подкрепата на European Cooperation for Accreditation (EA), за да се гарантира
непрекъснатост на етапите на обслужване и съответствие с дефинициите на съответните процеси в европейските държави, но също така и гъвкавост, позволяваща адаптивност на системата към различните организации на здравеопазването в отделните държави.
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Следващ етап от разработването на Европейската система за качество е
постигнатото от QASDG съгласие относно структурата на Сборника с инструкции за прилагане на изискванията и индикаторите. За тази цел са използвани различни източници – International Society for Quality in Healthcare (ISQua)
[http://www.isqua.org/docs/default-source/accreditation/international-principlesfor-healthcare-standards---b.pdf?sfvrsn=0], International Accreditation Programme
(IAP), National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Healthcare quality
standards process guide, the Imaging Services Accreditation Scheme (ISAS) Standard
(https://www.isas-uk.org/default.shtml), Reflection Paper „Patient safety and quality of
healthcare: actions at EU level“.
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домейни, според
които ще се групират
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безопасност, 3)
персонална подкрепа
и опит, 4) оборудване,
ресурси и персонал.
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Въз основа на всички тях са формулирани главните домейни, според
които ще се групират критериите за качество: 1) клинична ефективност, 2)
безопасност, 3) персонална подкрепа и опит, 4) оборудване, ресурси и персонал.
Всички решения по описаните по-горе въпроси, взети от QASDG на подготвителния етап на Европейската система за качество, са представени за публично обсъждане и получените коментари и предложения, съобразени с особеностите в отделните държави, са взети предвид с цел разработващата се в момента Европейската система за качество да е универсално приложима [28].
Изискванията и индикаторите, които ще бъдат включени в Сборника с
инструкции за прилагане на изискванията и индикаторите, са в процес на разработка. Въз основа на съставената схема на етапите на обслужване на пациент
с рак на гърдата (фиг. 4) и дефинираните процеси и суб-процеси, е разработена
Методология за идентифициране на ключови изисквания и индикатори, които
да бъдат включени в Европейската система за качество [29]. Методологията
описва стъпките, които експертите следват и като цяло е базирана на модифицирания RAND/UCLA метод за постигане на консенсус, основан на доказателства [30]. Това предполага провеждане на т.нар. Delphi rounds, по време на които
експертите разглеждат събраните доказателства, обсъждат и след това гласуват
за всяко изискване/индикатор дали е подходящо за включване в Европейската
система за качество и дали е изпълнимо, дали може да се измери/оцени. Доказателствата, които експертите разглеждат, се събират чрез систематичен преглед
на литературата от външен изпълнител, за да се избегне конфликт на интереси
и да се осигури прозрачност на процедурата. В методологията е заложена една
важна стъпка преди окончателното съставяне на Сборника с инструкции за
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прилагане на изискванията и индикаторите и тя е консултации с държавите,
участващи в ECIBC, относно приложимостта на всяко от изискванията/индикаторите в условията на съответната организация на здравеопазване и наличните
ресурси, включително и данни, необходими за изчисляването на индикаторите.
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Преди да бъде официално въведена за приложение, Европейската система за качество ще бъде тествана в пилотен проект, включващ 15 лечебни заведения за рак на гърдата от различни държави, което е планирано да се случи
през 2019 г. За тази цел е обявена процедура на предварителна заявка на интерес
за участие в пилотното тестване на Европейската система за качество (http://
ecibc.jrc.ec.europa.eu/-/invitation-to-express-preliminary-interest-in-a-future-europeanqa-scheme-piloting-for-breast-cancer-services-and-stakeholders).

Потенциален ефект на Европейската система за качество на
медицинското обслужване в лечебни заведения за рак на гърдата върху
политиката на Европейската комисия за контрол на злокачествените
болести
Очаква се Европейската система за качество да има ефект най-вече върху
политиката на Европейската комисия относно намаляване на неоснователните
различия в предоставянето на медицински услуги на пациентите с рак на гърдата в отделните европейски държави и разпространяване на най-добрите практики в тази област, основани на доказателства, както е описано в Commission
Communication on Action Against Cancer: European Partnership.
Европейската система за качество може да допринесе, подобно на Европейското ръководство за рак на гърдата, за осигуряване на сравнимост на
индикаторите, използвани в здравеопазването между различните държави, защото ще предостави единен комплект от индикатори за качество в лечебните
заведения за рак на гърдата, съгласуван на европейско ниво.
Препоръките, формулирани в Европейското ръководство за рак на гърдата, относно стратегиите за ефективна комуникация с цел достигане до съответни информирани решения от страна на жените, свързани с диагностиката и
лечението на рак на гърдата, ще бъдат включени като изисквания в Европейската система за качество. По този начин ще се осигури възможност за проследяване степента на спазване на препоръките, което е в синхрон с политиката на Европейския съюз за безопасност на пациентите и с Директивата за предоставяне
на медицинска помощ извън страната.
Създадената през 2014 г. Експертна група по контрол на рака към Европейската комисия, приемственик на която е Инициативната група за промоция
на здраве, превенция на болести и контрол на хроничните неинфекциозните болести, е информирана редовно относно постигнатото от ECIBC. Използваните
принципи и методи за разработване на Европейското ръководство за рак на гърдата и на Европейската система за качество могат да бъдат приложени и при
други социално значими болести. В процес на подготовка е разширяването на
инициативата и включване на колоректален карцином в нея.

Потенциални възможности за приложение на Европейското ръководство
за рак на гърдата и Системата за качество на медицинското обслужване
в лечебни заведения за рак на гърдата в България.
На сайта на ECIBC са публикувани данни за всяка от държавите, които
участват в инициативата (http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/ecibc-country-profiles).
За България е представена информация за официалното лице за контакт
от Министерството на здравеопазването (контакти и на други експерти по тема-
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“

Участието на лечебни
заведения от България в
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на специализирани
структури за акреди
тация и сертифициране
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лаборатории, както и
въвеждане на специфични
стандарти по ISO.
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гражданите, пациентите
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инициирането на
необходими промени
с цел оптимизация на
медицинското обслужване.
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та са включени в базата данни на ECIBC), отбелязани са въпросниците, на които
България е отговорила до момента – относно 1) организацията на медицинското обслужване на пациентите с рак на гърдата, 2) наличието на популационен
скрининг, 3) организацията на обучението на специалистите по мамография, 4)
обхват на Европейското ръководство за рак на гърдата и Европейската система
за качество и 5) акредитационни схеми, прилагани в областта на рак на гърдата.
Активността от страна на българските експерти, проявена до момента по
отношение на темите, разглеждани в ECIBC, включително и участието им в редица работни и пленарни срещи, показва, че има интерес към Европейското
ръководство за рак на гърдата и Европейската система за качество, както и
очакване за приложението на тези разработки и в България по подходящ начин.
Един от начините за приложение на препоръките от Европейското ръководство за рак на гърдата в България е те да се разгледат от експертния борд,
отговарящ за актуализацията на българското ръководство за рак на гърдата, за
да се прецени кои от тях биха могли да се приложат в контекста на съществуващата организация на здравеопазване.
Участието на лечебни заведения от България в пилотното тестване на Европейската система за качество би дало възможност за сверяване на изискванията/индикаторите с тези, които се използват в страната и би дало представа
за степента, до която българските лечебни заведения отговарят на условията за
акредитиране по тази схема.
Членството на българските акредитационни служби в European Cooperation for Accreditation (EA) е предпоставка за синхронизиране на подготовката и
обучението на одиторите относно приложението на Европейската система за
качество.
Въпреки тези благоприятни предпоставки, съществуват и съществени затруднения относно приложението на ECIBC в България, които биха могли да
се преодолеят само с категоричната подкрепа и правилни решения от страна на
отговорните държавни институции. В България е необходимо създаване на инфраструктура за скрининг, диагностика, лечение и проследяване на пациенти
с рак на гърдата, осигуряване с кадри, регламентиране на заплащането на съответните дейности, създаване на специализирани структури за акредитация и
сертифициране на лечебни заведения за рак на гърдата, вкл. лаборатории, както
и въвеждане на специфични стандарти по ISO.

Заключение
Въпреки че организацията на здравеопазването е отговорност на правителствата на отделните държави-членки, Европейските институции предоставят
помощ при справянето с общи и значими предизвикателства, каквото е контрола на злокачествените болести и в частност рак на гърдата. Разработването на
съвременно ръководство, основано на доказателства и приложено чрез система
за осигуряване на качество в лечебните заведения за рак на гърдата, може да
подпомогне професионалистите, гражданите, пациентите и политиците, от които зависи да се вземат решения, при инициирането на необходими промени с
цел подобряване резултатите за пациентите и оптимизация на медицинското обслужване. Приложението на тези разработки в България изисква преодоляването на съществени затруднения, което може да се постигне само с категоричната
подкрепа и правилни решения от страна на отговорните държавни институции.
Благодарности: Авторите изказват благодарност на екипа от специалисти към JRC F1. Healthcare Quality Team за оказаната подкрепа при подготовката на статията.
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Резюме
Авансиралият недребноклетъчен белодробен карцином представлява
социално значимо заболяване, тъй като към момента той е водеща причина за
смъртност от злокачествено заболяване в световен мащаб. В последните години с въвеждането на определени предиктивни биомаркери настъпи значителен
прогрес по отношение на подобряване прогнозата при тези болни. И все пак, те
не са приложими за всички пациенти, поради което при немалка част от новодиагностицирани случаи с авансирал белодробен карцином лечението е напълно емпирично. Съотношението неутрофили/лимфоцити (NLR) напоследък се
доказа като надежден, лесно достъпен и приложим прогностичен маркер и все
повече автори търсят корелация между изходната му стойност и прогнозата на
болните.

Neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) as a prognostic factor
in patients with advanced lung cancer: a systematic review
and meta-analysis
M. Petrova MD,
Clinic of Medical Oncology, MHAT „Nadezhda“, Sofia

Abstract
Advanced non-small cell lung cancer is a social disease since for the last decades it
is the leading cause of cancer death worldwide. In the last few years with the established
new predictive biomarkers some patients have better prognosis in terms of progression
free and overall survival. However, these biomarkers are not feasible for all non-small
cell lung cancer patients, and still many of them received an empirical treatment. The
ratio neuthophils/neuthophils (NLR) has proved its role as a reliable, easily accessible
prognostic marker and many researchers focus on the correlation between its primary
value and the patients` prognosis.
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Въведение
Белодробният карцином е водеща причина за смърт сред злокачествените заболявания, като за последната година около 1.1 милиона смъртни случаи
се дължат именно на него [1]. Най-общо той се дели на недребноклетъчен и
дребноклетъчен, като първият вид представлява около 85-90%. Двата основни
подвида се различават съществено не само по отношение на тяхната биология,
етиология и ход на протичане, но и по терапевтичното поведение. Въпреки значителния прогрес в лечението и на двата вида белодробен карцином (включително таргетна терапия и имунотерапия), към момента прогнозата на болните
с това заболяване все още е лоша, като петгодишната преживяемост рядко надхвърля 15% [2]. Това прави търсенето на прогностични фактори от изключително важно значение. Към момента има няколко такива, които са доказали своето
място в изграждането на терапевтичен подход и стратегия при започването на
лекарствено лечение. Повечето от тях обаче изискват време, финансови средства и наличието на специлизирани центрове, където да се проведе съответния
анализ. Това нерядко затруднява провеждането им. Това обяснява факта, защо в
последните години част от изследванията се фокусират върху търсенето на прогностични фактори, които са лесно достъпни, приложими и евтини.
Един от тях – NLR, напоследък се утвърди като ценен биомаркер за оценка
на възпалителния статус на имунната система [3]. Стана ясно, че инфилтрацията на неутрофили в туморната строма е свързана с лоша прогноза, докато инфилтрацията на лимфоцити, обратно – подобрява възможността за отговор към
провежданата терапия, а оттам и изхода на пациента [3-5]. Редица големи проучвания доказват ролята на NLR като потенциален прогностичен фактор за оценка на преживяемостта при пациенти с авансирал недребноклетъчен белодробен
карцином (НДКБД) [6-10]. Целта на настоящия обзор е оценка на прогностичната роля на NLR в няколко големи, ретроспективни проучвания и преценка на
стойността му в клиничната практика.

Методи
В голям метаанализ на Peng и сътр. [11] разглеждат статии и публикации в
PUBMED и EMBASE до март 2014 година. Търсенето на литература е осъществено чрез основните ключови думи – съотношение неутрофили/лимфоцити, авансирал НДКБД, прогностичен маркер. В метаанализа са включени всички статии,
които описват корелация между NLR и общата или свободна от прогресия преживяемост, както и отговора към провежданата за авансирал НДКБД терапия.
Най-важните изисквания за избора на подходящи публикации са следните:
•

Хистологично доказан авансирал НДКБД

•

Оценка на NLR преди започване на лечението

•

Информация за корелацията между NLR и общата и свободна от прогресия преживяемост

•

Информация за корелацията между NLR и отговора към провежданото лечение

•

Достатъчна информация за изчисляване на hazard ratio (HR) и 95% доверителен интервал (CI) за обща и свободна от прогресия преживяемост.

Статиите и публикации, които не отговарят на посочените критерии, се
изключват от метаанализа. Освен това съобщения на клинични случаи отново
не се допускат при обработката на данните. Оценката на свободната от прогресия и обща преживяемост е определена чрез HR и 95% доверителен интервал.
Когато данни за преживяемост са представени чрез Kaplan-Meier крива в отдел-
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ни публикации, авторите на метаанализа екстраполират и преизчисляват HR и
95% доверителен интервал с помощта на методите на Parmar [12]. Всички статистически калкулации, включително и графичните образи, са осъществени с
помощта на Stata 12.0 (STATA corporation, College Station, USA).
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Резултати
Peng и сътр. разглеждат общо 146 публикации за посочения период. От тях
112 отпадат още в самото начало поради липса на отношение към поставената
задача. Допълнително 22 статии не се включват в метаанализа, тъй като не отговарят на поставените от изследователите в началото критерии – най-често поради липса на асоциация на NLR с общата и свободна от прогресия преживяемост
или поради непълни данни. Останалите 12 ретроспективни проучвания, с включени общо 2377 пациенти общо, дават възможност за оценка на стойността на
NLR като потенциален прогностичен биомаркер в поведението при пациенти с
авансирал НДКБД [6-10, 14-21]. Изследванията са проведени в Турция (4 общо),
Великобритания (2 общо), Япония (2 общо) и по едно в Китай, Корея, САЩ и
Испания. Популацията е изключително хетерогенна, като съотношението между азиатската и кавказката раса е приблизително еднакво. Средната възраст на
пациентите е 60.5 години (граници: 57-68). Мъжете съставляват 60.5% и преобладаващата част от пациентите (74.4%) са в напреднал стадий – IIIB/IV стадий.
Плоскоклетъчна хистология се наблюдава при 28.6% от пациентите, аденокарциномна – 56%, а при останалите 15.4% – друг тип (едроклетъчен, nonotherwise
specified или друг). Химиотерапия е бил основният метод на лечение при пациентите от девет от изброените по-горе 12 проучвания, докато при останалите
три хирургичният подход е бил с първостепенно значение. По отношение на
граничната стойност на NLR, заложена във всяко изследване, при шест от тях
тя е била под 5, при четири – между 3 и 4, при 2 – между 2 и 3. Данни за общата
преживяемост на включените пациенти има от 11 обзора, докато данни за свободната от прогресия преживяемост – само в пет от тях.
Таблица 1. Характеристика на включените в метаанализа проучвания
Автор
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преживяемост (HR=1.43,
95% CI: 1.25-1.64, p<0.01)
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прогресия преживяемост
(HR=1.37, 95% CI: 1.071.74; p=0.004) (фиг 2А и
2В).
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KM Sarraf
S Teramukai
M Tomita
S Cedres
Y Lee
C Botta(1)
C Botta(2)
D Unal
M Yildirim
V Kaya
YW yao
DJ Pinato
T Kacan

Средна Стадий
No.
Пол
възраст (III/IV с/у
паци(M/Ж)
енти
(г)
I/II)
2009 Англия 177
NA
63
49/128
2009 Япония 388 276/112 65
388/0
2011 Япония 284 178/106 67
54/230
2012 Испания 171 143/28 63
171/0
2012 Корея
199 17/182 57
199/0
2013
САЩ
73
55/18
58
73/0
2013
САЩ
39
26/13
68
39/0
2013 Турция
94
88/6
58
85/9
2013 Турция
95
77/18
59
95/0
2013 Турция 156
80/76
60
156/0
2013 Китай
182 119/63 59
182/0
2014 Англия 220 110/110 65
29/191
2014 Турция 299 270/29 61
250/49

Години Страна

Хистология
(пл/ад/
другo)
56/86/35
76/274/38
?/208/76
31/69/71
0/199/0
11/58/4
11446
66/15/13
NA
85/44/21
48/128/6
53/132/35
124/71/104

лечение

Cut-off
value

survival
analysis

хирургия
ХТ
хирургия
ХТ
ХТ
ХТ
ХТ
ХТ
ХТ
ХТ
ХТ
хирургия
NA

5
3.25
2.5
5
3.25
4
4
3.44
5
5
2.63
5
5

OS
OS/PFS
OS
OS/PFS
OS/PFS
PFS
PFS
OS
OS
OS
OS/PFS
OS
OS

NA: неприложимо, пл – плоскоклетъчен, ад- аденокарцином, друго – друг хистологичен подвид, OS: обща преживяемост, PFS:
смободна от прогресия преживяемост, ХТ – химиотерапия

При направения от Peng и колеги метаанализ се установява, че високата
изходна стойност на NLR е сигнификантно свързана с лоша обща преживяемост
(HR=1.43, 95% CI: 1.25-1.64, p<0.01) и лоша свободна от прогресия преживяемост
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(HR=1.37, 95% CI: 1.07-1.74; p=0.004) (фиг 2А и 2В). Във връзка с общата преживяемост най-изразена е прогностичната роля на биомаркера при изследванията
на Pinato и колеги[21], където HR достига стойност 3.80, докато за свободната от
прогресия преживяемост – Yao и колеги [19], при които HR=1.81. Допълнително
направеният субгрупов анализ по отношение на граничната стойност на възпалителния маркер показва, че при NLR>5 и NLR между 2 и 3 има статистическа
значимост в намаляване риска от смърт – HR 1.87 (95% CI 1.49-2.34, p<0.01) и HR
1.40 (95% CI 1.07-1.82, p=0.014), съответно. По отношение вида на терапевтично поведение – лекарствено или хирургично, статистическа редукция в риска
от смърт се наблюдава само в групата, при която е провеждана химиотерапия
– HR 1.61 (95% CI 1.24-2.10, p<0.01). При пациентите, при които е провеждана
оперативна интервенция, такава значимост не се установява – HR 1.32 (95% CI
0.99-1.77, p=0.063). Поради малкия брой проучвания, които анализират същите
резултати по отношение и на свободната от прогресия преживяемост, мета-анализът на Peng и колеги не спира вниманието си на този показател.

Фиг. 2 Метаанализ на зависимостта между NLR и общата (А) и свободна от
прогресия (В) преживяемост
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Въпреки значителния в последните 10 години прогрес в лечението на пациентите с авансирал НДКБД, общата преживяемост при тях все още е незадоволителна, като при немалка част от болните прогнозата остава изключителна
лоша. Въвеждането на персонализираната терапия (таргетна терапия, имунотерапия) подобрява преживяемостта при някои пациенти, но в даден момент
резистеност към прилагaното лечение е налице, което води до прогресия на болестта и съответно търсенето на нови терапевтични режими. Всичко това налага
търсенето на потенциални биомаркери, които не само ще оценяват, но биха могли и да подобряват изхода при тази субпопулация. В последните няколко години
са публикувани много проучвания и изследвания за ролята на изходната стойност (тази преди започване на каквото и да е лечение) на NLR по отношение на
прогнозата на пациентите. Наскоро публикуваният метаанализ на Peng и колеги
обединява част от тези данни и прави цялостно обобщение на 12 големи проучвания, фокусирани върху дадения проблем. Резултатите на учените показват, че
повишената стойност на NLR e свързана с по-лоша обща и свободна от прогресия преживяемост. Освен това високият биомаркер има и предиктивен характер – по-лош отговор към провежданата цитотоксична терапия. Субгруповият
анализ показва, че в групата с химиотерапия високата изходна стойност на NLR
има прогностичен характер; за оперираните болни обаче такава зависимост не
се установява поради малкия брой вкючени пациенти. Това показва, че специално за болните, кандидати за хирургическо лечение, би трябвало да се направят
повече изследвания в тази насока.
Подобни на резултатите при НДКБД са и тези при колоректалния карцином, стомашния карцином, хепатоцелуларния карцином [22-23]. Очевидно
възпалението и всички негови активни компоненти играят съществена роля в
карциногенезата, но все още липсва точен отговор за механизма на действие.
Поради тази причина няма и конкретно обяснение защо високата изходна стойност на NLR (и трябва да се подчертае, че към момента данните са категорични
само по отношение на изходната такава) има лоша прогностична, а при някои
локализации и предиктивна роля. Данните от литературата показват, че неутрофилите имат пряко отношение към склонността на туморите да метастазират и
много предклинични данни сочат голяма неутрофилна инфилтрация в областта
на туморното огнище. От друга страна малкият брой лимфоцити води до пролиферация, апоптоза, ангиогенеза и метастазиране и е сигнификантен негативен
прогностичен фактор при болни с авансирало заболяване. Имайки предвид определението на NLR, което отразява именно баланса между двата вида клетки на
възпаление, може би не е толкова странна и неговата прогностична роля.
Въпреки че метаанализът на Peng и колеги обобщава и обединява много
данни от различни проучвания, той има и редица недостатъци. На първо място метаанализът е направен върху ретроспективни проучвания, което само по
себе си е немалък лимитиращ фактор. От друга страна обхванатата популация
е изключително хетерогенна, не само по отношение на разпространение на заболяванявето, избора на терапевтичен подход, хистологичен подвид, качество
на проучване, но и по отношение на граничната стойност на NLR. Във връзка с
последното авторите показват, че при субгрупов анализ, фокусиран само върху
тези болни, при които граничната стойност на маркера е 5, до известна степен
хетерогенността се намалява значително (p=0.28), но не изчезва. И не на последно място метаанализът не дава информация за корелацията между високата изходна стойност на NLR и клинико-патологичните характеристики на болните.
Вероятно обяснение за това е липсата на достатъчно информация или непълна

Studia Oncologica, год. VIII, бр. 1, 2018

ПРОГНОСТИЧНО ВЛИЯНИЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО НЕУТРОФИЛИ КЪМ ЛИМФОЦИТИ (NLR) ПРИ ПАЦИЕНТИ С АВАНСИРАЛ...

такава за включените в обзора проучвания. И все пак, имайки предвид ролята
на голяма част от тези характеристики по отношение на оценка прогнозата на
болните с НДКБД, такава корелация би следвало да се проведе.
В заключение, NLR има клинична роля по отношение на преживяемостта
и отговора към провеждана терапия при пациентите с НДКБД. Пациентите с
висока изходна стойност на биомаркера, най-вече тези с NLR>5, имат статистически по-лоша прогноза и по-лошо отговарят към провежданата химиотерапия.
За валидизирането на този показател обаче са необходими повече изследвания,
по възможност проспективни, в които да се търси корелация на инфламаторния
индекс освен с прогнозата на болните, но и с техните клинико-патологични характеристики.
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Резюме
Интересът към скрининг за дистрес при онкологично болни нараства значително,
но на този фон излизат наяве и съответните доказателства за проблеми при разбирането
и прилагането на програми за идентифицирането му. Медицинската сестра, работеща в
онкология, също има роля в процеса на скрининга за дистрес. В наши дни механизмите
на скрининг и ролята на отделните участници (здравни специалисти) все още търпи
развитие и подлежи на дискусия. Скринингът за конкретно заболяване или здравословен проблем зависи от няколко основни фактора: самият здравен проблем (в конкретния случай онкологичното заболяване), типът скринингов тест и националната система
за здравеопазване.
Ключови думи: дистрес, мединска сестра, скрининг, онкология
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Summary
The interest about distress screening in oncology patients is increasing rapidly. However
there are also proves for difficulties in applying and understanding the screening problems. The
nurse working in the oncology field also plays role in the process of screening. Nowadays the
screening mechanism and the part of the different participants (medical care providers) is still
developing and needs more discussions. The screening depends on several factors – the health
problem (in our case the oncology disease), the screening type and the healthcare system.
Key words: distress, nurse, screening, oncology
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Здравен проблем: психосоциален дистрес
За да бъде обоснован, но също така и възможен за приложение, даден скрининг трябва да бъде насочен към здравен проблем със следните харакреристики:
самият проблем да е със значителна тежест (медицинска, социална, финансова
и др.); прилагането на скриниг да води до сериозни последици по отношение на
ефективност на разходите; да има значителен период, през който да може да се
идентифицира; ранното лечение да води до по-добри резултати. През последните 15 години се увеличиха доказателствата в полза на това, че психосоциалният
дистрес отговаря на тези критерии.
Съществуването на емоционални промени при онкологично болни пациенти е описано от много автори, както в научни публикации, така и в непрофесионалната литература. Широко известно е, че поставянето на диагноза и самото лечение на онкологичното заболяване имат не само физическo въздействие
[1, 2]. Описани са разнообразни индивидуални реакции към дистреса, както и в
способността за адаптация към него (способността да се справят с последващите въздействия). Първа проява на психосоциален дистрес при много хора може
да се появи още в момента, в който има подозрение, че възможната диагноза е
„рак” [3, 4] и варира в хода на заболяването.
Проучвания, които обхващат широк кръг от различни локализации, различни стадии и групи от населението, са идентифицирали честотата (епидемиологията), разпространението и естеството на дистреса, проявен при онкологично болните пациенти [5]. Както сред самите болни, така и в групата на „оцелелите”, нивото на дистрес оказва значително въздействие върху качеството на живот [6] и варира според локализацията на заболяването [7], стадия [8], възрастта
[9], пола [10] и социално-икономическия статус [11]. Сигнификантни нива на
дистрес са докладвани при различни групи пациенти с онкологични заболявания с варираща честота между 35-45% и достигаща до 70% при болни, които са
подложени на палиативни грижи [2].
Високите нива на дистрес са свързани с повишено страдание, по-ниско
качество на живот, трудности при вземане на решения относно лечението, непридържане към лечението, неудовлетвореност от медицинските грижи, допълнителни посещения в спешното отделение и лекарските кабинети, както и
извънредни хоспитализации [8, 12]. Пациентите не съобщават доброволно за
проявите на дистрес или някакъв вид психически дискомфорт, защото изпитват
смущение [13], страх, че ще бъдат заклеймени [14]. Освен това, предоставящите
онкологични грижи често не успяват да идентифицират психосоциалните проблеми [15-17]. Често психосоциалният дистрес бива признат едва тогава, когато
негативният стрес достигне критични за пациента нива. Съществуват редица
проблеми, свързани с осигуряването на психосоциални грижи в онкологията
[18], като едни от ключовите фактори са недостатъчните познания и умения на
лекаря по отношение на психосоциалната оценка и комуникацията относно психосоциалните проблеми [19].
Напоследък се наблюдава увеличение в броя на проучванията, изследващи предимствата на терапията при проява на дистрес и справянето с произтичащите от него симптоми в хода на развитие на онкологичното заболяване. Съществуват доказателства, че интервенциите са успешни за намаляване на нивото
на дистрес, тревожност, депресия, болка и умора [20, 21]. Установено е, че психосоциалните услуги при онкологично болни водят до намаляване на разходите
до 22% за съответната здравна система [22].
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Съществуването на
емоционални промени
при онкологично болни
пациенти е описано от
много автори, както в
научни публикации, така
и в непрофесионалната
литература.

“

Сигнификантни нива на
дистрес са докладвани
при различни групи
пациенти с онкологични
заболявания с варираща
честота между 3545% и достигаща до
70% при болни, които
са подложени на
палиативни грижи

“

Високите нива на
дистрес са свързани с
повишено страдание, пониско качество на живот

“

Установено е, че
психосоциалните услуги
при онкологично болни
водят до намаляване
на разходите до 22% за
съответната здравна
система
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Според съвременните схващания проявата на дистрес е нормална част от
хода на онкологичното заболяване. Днес дистресът се дефинира като „многофакторно, негативно емоционално преживяване от психологически (когнитивен, поведенчески, емоционален), социален и/или духовен характер, което може
да повлияе негативно върху способността за ефективно справяне с онкологичното заболяване, произлизащите от него физически симптоми и лечение” [23].
Дистресът се концептуализира като простиращ се по една продължителна ос –
от обичайни, нормални усещания за уязвимост, тъга и страхове – до проблеми,
които водят до неспособност за функциониране като: клинична депресия, паника и духовни кризи. В контекста на онкологията, дистресът е многофакторен,
тъй като множество аспекти от личния живот на пациента могат до допринесат
за усещането за дистрес, в това число: физически симптоми, тежест на заболяването [24], способност за извършване на ежедневни дейности [25], достъп до
информация и подкрепа [26], а също така и други лични фактори [27].
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На този етап се препоръчва идентифицирането и борбата с дистреса да
бъде стандарт при цялостната грижа за онкологично болните, тъй като винаги
съществува риск от развитието му в хода на заболяването [28]. Концепция за
борба и управление (мениджмънт) на психосоциалния дистрес, при които скрининга за дистрес в рамките на рутинната ежедневна практика е ключов аспект,
на национално ниво е описана в „Национално ръководство: Психосоциална
подкрепа и рехабилитация в онкологията, МОРЕ 2015”.
Основни моменти при провеждане на скрининг за дистрес при
онкологично болни пациенти
•

•
•

•

Скринигът за дистрес използва стандартизирани инструменти, които
систематизират (описват) моментното състояние (виждания) на пациента, като това дава основа или начална точка за необходимата интервенция.
Скринигът за дистрес изисква и програма, която включва и клиничен
специалист, който проследява динамиката на проблемите, маркирани
от пациента при изходния скриниг.
Интегрирането на скрининга за дистрес в рамките на рутинната ежедневна практика изисква съгласувани и продължителни усилия, насочени към промяна на съществуващите практики (често не добре приемани от здравните специалисти).
Необходими са проучвания, за да се установят най-ефективните подходи за прилагането на програми за скрининг за дистрес в клинични
условия.
Скринингов тест
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Провеждането на скрининг за дистрес води до необходимостта от въвеждането на подходящ инструмент или средство, което да служи за тази цел. Счита
се, че един тест (или инструмент) е подходящ за скрининг, ако отговаря на дадени условия: да е надежден, да е валидиран, евтин, с добра възвращаемост на инвестираните средства, да се приема добре от пациентите и да е лесно приложим.
В ежедневната практика инструментът трябва да е бързо и лесно приложим, надеждно да идентифицира индивиди, които могат да се повлияят положително от
по-нататъшна интервенция или подлежащи на последваща по-обстойна оценка.
Интрументът трябва да може да се използва като индикатор или средство за определяне на ниво на спешност (триаж), а не само като метод за оценка.
Съществуват редица доклади, свързани с разработването на инструменти, предназначени за целите на скрининг [29, 30]. Първоначално основен фокус
при създаването на тези инструменти е скринингът за тревожност и депресия с
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цел да се идентифицира психологична или психиатрична заболеваемост. Един
от инструментите, използвани най-често, е Скалата за тревожност и депресия в
болницата (Hospital Anxiety and Depression Scale). Новата концепция за дистрес
води до проектирането на инструменти, насочени и към други променливи величини (например дистрес от физически симптоми, неудовлетворени нужди от
най-добри поддържащи грижи и оплаквания (притеснения) от онкологичното
заболяване), използвайки подход на конкретно отчитане на всеки един проблем
[31-34]. В наши дни най-често използван инструмент в клиничната практика
е „Термометъра за дистрес”, който е валидиран и предоставен за ползване от
NCCN (The National Comprehensive Cancer Network) [35, 36]. Самият въпросник
е съобразен с това, че източниците на дистрес са разнообразни и списъкът предлага на пациентите възможност да посочат конкретния източник на дистрес в
точно определен момент от време. Тази точна идентификация е основата за провеждането на клиничен разговор и последваща интервенция.
Публикувани неотдавна литературни обзори на тема дистрес скрининг
идентифицират проблеми в определянето на термините, формата, дължината и
времето за попълване на инструментите за скрининг [29, 30]. Съществува противоречие между инструмента, който е оптимален за използване в условията на
натоварена (лекарска) практика и този, който е валидиран с протокол за научни
изследвания. Един изключително кратък (с малко въпроси) инструмент (1-4 елемента) може да бъде евтин и лесно да се наложи за приложение в клинични условия, но съществува риск той да оцени само една област с висока чувствителност,
а това от своя страна да доведе до ниска средна специфичност на използвания
тест [29]. Инструмент с 5 до 20 елемента може да срещне повече трудности по отношение на клиничното му прилагане и по-високи административни разходи, но
от своя страна да извърши оценка на множество критични области, да има висока чувствителност и висока специфичност. Възможен начин за преодоляване на
проблема с обема на теста е поетапният подход – първоначално приложение на
свръхкратък инструмент за скрининг, като стъпка за триаж (например самостоятелен доклад на пациента), последван от по-задълбочена оценка от професионалист по здравни грижи, който да използва и по-дълъг инструмент. Въпреки че
не може да се постигне консенсус относно най-добрите инструмент(и) за конкретните цели на скрининга, се препоръчва приложението на тестове, които са
валидирани за точно определена група пациенти, стадий на заболяването и др.
Според различни изследвания отношението на пациентите към скрининга
за дистрес е по-скоро положително [37], въпреки че ключът към това възприемане е дизайна и начина, по който се предоставя самата анкета от здравните
специалисти. Когато има незначителни последващи действия (интервенции) въз
основа на резултатите от скрининга, пациентите губят доверие и не са склонни
да продължат [38]. Въпросите от скрининга трябва да бъдат ясни, добре формулирани, с възможност за еднозначен отговор, а също така и насочени към проблемите, за които пациентите желаят помощ [39]. Много от съществуващите инструменти за скрининг са разработени от професионалисти по здравни грижи,
но без участието на пациенти или „оцелели” от борбата с рака. Освен това, не
всички хора желаят да получат помощ в момента, в който дистресът бъде идентифициран [14, 40, 41].
Прилагане на програма за скрининг
Всяка здравна система, преди въвеждането на дадена програма за скрининг, подлага на оценка определени критерии за допустимост. Разглеждат се
възможностите на програмата да достигне до тези, които са подложени на риск,
възможностите за проследяване на резултатите от теста, наличието на достатъчно ресурси за извършване на интервенции.

35

“

В наши дни най-често
използван инструмент
в клиничната практика
е „Термометъра за
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валидиран и предоставен
за ползване от NCCN
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отношението на
пациентите към
скрининга за дистрес е
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въпреки че ключът към
това възприемане е
дизайна и начина, по
който се предоставя
самата анкета от
здравните специалисти.
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Въпреки съществуването на ясни и формулирани критерии, все още се
полагат недостатъчно усилия, насочени към разбирането на ефекта от използването на скрининг като част от рутинната практика при онкологично болните.
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“

Въпреки
съществуването на
ясни и формулирани
критерии, все още се
полагат недостатъчно
усилия, насочени към
разбирането на ефекта
от използването на
скрининг като част от
рутинната практика
при онкологично
болните.

В световен мащаб малко държави (а в тях и малък брой центрове) прилагат рутинно скрининг за дистрес, като използват валидиран инструмент. Анкета
сред 1000 онколози в САЩ показва, че по-малко от една трета от тях (32.3%) са
запознати с гайдлайните на NCCN относно скрининг за дистрес и само 14.3%
в действителност извършват скрининг, използвайки валидиран инструмент за
това [42]. Във Великобритания само 10% от 226 лекари и медицински сестри са
използвали валидиран инструмент за скрининг [43]. Канадско проучване докладва, че 36.5% от медицинските специалисти са провеждали рутинно скрининг
за дистрес [44]. Обобщена информация за Източна Европа и България липсва.
Като бариери за провеждане на рутинен скрининг са идентифицирани: ограниченото време, несистемното използване, липсата на ресурси за проследяване и
липсата на ангажираност от страна на служителите, които влизат в контакт с
болния [45-47].
С прилагането на скриниг в реални условия се установи, че същетсвуват
два ключови момента: конкретната цел на скрининга и обема на нужните промени в даден център при въвеждането му. В някои случаи скринингът за дистрес
се прилага с само с цел да се идентифицират тези пациенти, които се нуждаят от
насочване към психолог или психиатър. В други случаи целта е да се предостави
информация за моментното състояние (виждания) на пациента, като това дава
основа или начална точка за необходимата интервенция или за преминаване към
подход, фокусиран върху болния [48]. Този подход обхваща първоначалния разговор, който е проведен в медицинския център и последващото предоставяне на
психосоциална помощ (грижа) в рамките на рутинните визити на пациента. Съществуват доказателства, че скринингът за дистрес води до положителен ефект
върху комуникацията между пациент и лекуващ лекар и до по-ясното разбиране
(осъзнаване) от страна на медицинския персонал на психосоциалните нужди,
а оттам и до по-голяма удовлетвореност на пациентите [37, 49]. Следователно
въвеждането на програми за обучение на персонала, които са насочени към психосоциалните здравни грижи биха могли да подобрят резултатите от скрининга.
От съществено значение е и ангажирането на заинтересованите страни от всички организационни нива, ефективното ръководство при прилагане и управление на проекта, както и въвеждането на доказани стратегии за подобряване на
качеството (например проверки за обратна връзка).
Според някои източници при около 65% от случаите на въведен рутинен
скрининг е докладвано значително подобрение в процеса на оказване на медицински грижи, а при 47% – за подобрения в резултатите на пациентите, които са
били подложени на интервенция [50]. Съществуват обаче все още твърде големи
разлики в обявените цели на скрининга, използваните валидирани инструменти
(а оттам и разлика в съобщената от пациента информация), което предполага и
разлики в планираните интервенции, стъпки на прилагане и очакваните резултати. Тази нехомогенност прави трудно дефинирането на най-добрия подход в
практиката за прилагане на скрининг за дистрес.
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Роля на медицинската сестра
В скрининга за дистрес съществена роля имат и лица, предоставящи
здравни услуги, които не са лекари, и по-конкретно медицинските сестри, които
показват значително разбиране на резултатите от скрининга. Това не е толкова
изненадващо поради факта, че тяхната професионална роля включва задълбочена оценка на нуждите на пациентите, улесняване на процеса на непрекъснатост
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на грижите, а също така и участие при вземането на решения, свързани с болни37
те. Обучението на пациентите, справянето със симптомите и оказването на емоционална подкрепа, в това число и на техните близки, са основни принципи на
тяхната роля. В някои центрове на медицинската сестра се разчита да извърши
проследяване на пациента с по-нататъшна оценка и интервенции, като останаВ някои центрове
лите членове на екипа се занимават основно с първоначалното идентифициране на медицинската
на дистреса [51].
сестра се разчита да

“

Съществуват редица проучвания (анкети сред медицински специалисти)
във Франция [52], Канада [53] и Англия [54], при които медицинските сестри съобщават, че информацията от скрининга им помага при разбирането и анализа
на дистреса, при оценката на нуждата от поддържащи грижи и необходимостта
от по-нататъшно насочване към специалист. Подобни резултати са наблюдавани в Австралия [55] и САЩ, като медицинските сестри отчитат по-добра информираност относно проблемите, които пациентите срещат, и подобряване на
комуникацията с тях и техните семейства [56]. В канадско проучване, свързано с
мнението на здравните работници относно използването на резултатите от ESAS
(Edmonton Symptom Assessment System) в клиничната практика, медицинските
сестри съобщават за по-висока степен на полезност (на резултатите) в тяхната
практика, отколкото при лекарите [57]. Онкологичните медицински сестри считат, че резултатите от ESAS са подобрили полезността на срещите с пациенти и
оценката на тежестта на симптомите и са улеснили вземането на решения.

извърши проследяване
на пациента с понататъшна оценка
и интервенции,
като останалите
членове на екипа се
занимават основно
с първоначалното
идентифициране на
дистреса.

На този етап няма неоспорими доказателства в подкрепа на практическото използване на скрининга за дистрес и положителното му въздействие върху
пациентите. Повечето проучвания показват, че има твърде малко (или изобщо
няма) промени в резултатите на пациентите след провеждане на интервенции
[58]. Това е така, защото все още съществуват вариации: в идеята за дистрес; какво всъщност се измерва чрез използваните инструменти; какво се очаква да се
случи въз основа на резултатите [59]. Съществуват също така и редица организационни предизвикателства, които трябва да бъдат преоодолени, за да се приложи
напълно програма на скрининг, която да е внедрена в ежедневната практика. Без
здравните специалисти да предприемат необходимите мерки, които те трябва да
изпълняват в отговор на резултатите от скрининга, то очакваните резултати за
пациентите също няма да бъдат постигнати. В бъдеще трябва да бъдат положени
усилия за идентифицирането на оптималните подходи в практиката за прилагане на скрининг за дистрес с цел постигане на възможно най-добрите резултати.
Дистресът представлява значим здравен проблем и все още остава неразпознат и непризнат в много онкологични центрове. Скринингът за дистрес се
препоръчва като стратегия, която да улесни идентифицирането на пациентите и да създаде подходящи условия за бъдещи интервенции. Проблем остават
големите нужди от съгласувани и последователни действия на всички здравни
специалисти, а също така и администрацията при внедряване на скрининга в
рутинната практика.
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Резюме
Бъбречноклетъчният карцином (БКК) е заболяване, от което всяка година в световен мащаб се засягат над четвърт милион души. Около половината от тези случаи вече
са развили или предстои да развият далечни метастази. Възможностите на стандартната химиотерапия при този вид тумори са изключително ограничени, поради което системното лечение разчита на по-нови медикаменти като тирозинкиназни инхибитори и
имунни чекпойнт инхибитори.
Важна особеност на болните с БКК е вероятността в началото или на определен
етап от заболяването да развият терминална бъбречна недостатъчност, налагаща провеждането на хрониохемодиализа. Медицинските онколози следва да се съобразяват с
този фактор при избора на терапия и най-вече в хода на проследяване и контролиране
токсичността на прилаганото лечение.
Представеният клиничен случай демонстрира забележителен по дълбочина и
продължителност терапевтичен контрол над рефрактерен на таргетна терапия метастатичен бъбречноклетъчен карцином (мБКК). Това се постига благодарение на приложението на съвременна имунотерапия при пациент, провеждащ хемодиализа от самото
начало на заболяването.
Ключови думи: бъбречноклетъчен карцином (БКК), хемодиализа, имунотерапия.

NIVOLUMAB-INDUCED COMPLETE REMISSION IN A PATIENT WITH METASTATIC
RENAL CELL CANCER ON CHRONIOHEMODIALYSIS
B. Krastev, C. Timcheva
Clinic of Medical Oncology, MHAT “Nadezhda – hospital for women health”
Abstract
Renal cell carcinoma (RCC) is a disease which annually affects more than a quarter
million of people around the world. Nearly half of these cases have already developed or are
about to develop metastatic disease. Since standard chemotherapy has very limited role in the
systemic treatment of RCC, therapy here relies mainly on novel drugs such as tyrosine-kinase
inhibitors and immune checkpoint inhibitors.
Important feature of patients with RCC is the possibility of severe renal impairment,
which could create necessity for chronic hemodialysis either at diagnosis or at later stage of
disease development. Medical oncologists should take into consideration these factors when
choosing therapy and moreover while monitoring patients during treatment and managing
drug toxicities.
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The presented clinical case demonstrates remarkable control of metastatic RCC in terms
of depth as well as duration of therapeutic response, given disease progression on previous lines
of target therapy. This is achieved by using contemporary immunotherapeutic approach in a
patient, who is on regular hemodialysis from the very beginning of his disease.
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Бъбречноклетъчният карцином е заболяване, от което всяка година се засягат близо 270 000 души по света [1]. Голяма част от тези пациенти (25-30 %) се
диагностицират в метастатичен стадий, като дори при ранен карцином в 20 %
до 30 % от случаите след радикално хирургично лечение настъпва рецидив [2,3].
За разлика от останалите епителни неоплазии, бъбречноклетъчните тумори се
характеризират с висока степен на първична резистентност към стандартната
цитотоксична терапия, ограничавайки възможностите за системно лечение.
През последното десетилетиe бе постигнат значителен напредък в контрола на
метастатичния БКК благодарение на таргетната терапия с антиангиогенни тирозинкиназни инхибитори и mTOR инхибитори. Подобно на много други онкологични заболявания обаче и при мБКК все още целта за дългосрочна ремисия
e трудно осъществима. Надеждите за промяна идват от новите възможности за
имунотерапия, чрез които нерядко може да бъде постигнат дълбок и продължителен терапевтичен отговор.

“

За разлика от
останалите
епителни неоплазии,
бъбречноклетъчните
тумори се
характеризират с висока
степен на първична
резистентност
към стандартната
цитотоксична
терапия, ограничавайки
възможностите за
системно лечение.

Клиничен случай
Представеният клиничен случай касае пациент от мъжки пол, диагностициран с двустранен бъбречноклетъчен карцином през 2011 г. Към момента на
поставяне на диагнозата пациентът е бил на 46 години, с придружаваща патология – язва на дванадесетопръстника.
Първите симптоми започват няколко месеца преди установяване на заболяването, с поява на интермитентна хематурия, тежест и болка в лумбалната
област. В резултат на посочената симптоматика, през есента на 2011 г. е проведен
урологичен преглед, по време на който ехографски се установяват туморни формации на двата бъбрека. След компютър-томографско (КТ) потвърждаване на
ултразвуковата находка, пациентът е насочен за оперативно лечение.
През месец ноември 2011 г. е осъществена билатерална нефректомия с дисекция на параренални и паракавални лимфни възли.
Хистологичният анализ верифицира двустранен светлоклетъчен бъбречноклетъчен карцином, Фурман II степен. Заболяването е стадирано според TNM
класификацията като pT3bpNxMx за десен бъбрек и pT1pN0Mx за ляв бъбрек.
Пациентът стартира хрониохемодиализа в режим три пъти седмично, при
поддържане нива на серумен креатинин около 1000 мкмол/л.
През февруари 2012 г. (3 месеца след оперативното лечение) е проведено
позитрон-емисионно компютър-томографско (ПЕТ/КТ) изследване, при което
се открива солитарна метастатична лезия в 6-ти сегмент на левия бял дроб, проявяваща незначителна метаболитна активност – SUV 1,8. Находката е интерпретирана като несигнификантна за системно разпространение на заболяването, в
резултат на което е предприето поведение на активно наблюдение.
През октомври 2012 г. (11 месеца след хирургичното лечение) с ПЕТ/КТ се
установяват категорични лимфогенни и хематогенни метастази: шийни лимфни
възли, медиастинални лимфни възли, десен и ляв бял дроб. Стартирана е системна терапия с пазопаниб в редуцирана доза (400 мг/дн), като след 1 месец на
лечение и липса на токсичност се преминава на стандартен дневен прием от 800
мг. Четири месеца след началото на таргетната терапия, пациентът е хоспитализиран по спешност с прояви на хематемеза и данни за анемия степен III –
Hb 67 g/l. От проведената фиброгастроскопия се установява кървяща язва на
дванадесетопръстника, наложила ендоскопска хемостаза и хемотрансфузионна
терапия. След този инцидент приемът на пазопаниб е преустановен за месец и
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половина, като при последващ ПЕТ/КТ е отчетен добър ефект от лечението –
частичен отговор. С оглед благоприятните терапевтични резултати, както и по
изричното настояване на самия пациент, терапията с пазопаниб е рестартирана
в оптимална доза от 800 мг/дн, под постоянното покритие на гастропротективен
медикамент. В последващия период на терапия се наблюдават други прояви на
токсичност от типа на диария степен I-II, миалгия, епизодично хемоптое. Нарушеният контрол на артериалното налягане води до редукция на дозата на пазопаниб с 25 %, като това се постига посредством алтерниращ дневен прием на 800
мг/дн и 400 мг/дн.
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Месец август 2014 г. (22 месеца след начало на терапията с пазопаниб) се
отчита прогресия на заболяването с ПЕТ/КТ - данни за нарастване на белодробните меастази. Лечението е продължено с еверолимус в доза 10 мг/дн, като 6
месеца по-късно е регистрирана нова прогресия със засягане на бели дробове,
медиастинални лимфни възли и панкреас.
През месец март 2015 г. е стартирана следваща линия таргетна терапия със
сунитиниб (4 седмици х 50 мг/дн, 2 седмици терапевтична пауза), като 6 месеца
по-късно е отчетен частичен терапевтичен отговор. През април 2016 г. (12-ти месец на лечение със сунитиниб) заболяването отново прогресира, с КТ данни за
новопоявила се метастатична лезия в гръдната стена, нарастване в размерите на
белодробните лезии и медиастиналните лимфни възли (таблица 1, снимки 1-4).
От м.05.2016 г. пациентът стартира лечение с ниволумаб в доза 3 мг/кг
през 14 дни. На контролен КТ четири месеца по-късно е отчетен частичен отговор: намаляване на лезията в гръдната стена, намаляване по брой и размери на
белодробните метастази, редукция в размерите на медиастиналната лимфаденомегалия и обратно развитие на лезиите в панкреаса (таблица 1, снимки 5-8).
Лечението с ниволумаб е продължено при периодичен компютър-томографски
контрол, затвърждаващ добрия ефект от терапията. През м.януари 2018 г. (20 меТаблица 1. КТ в началото на имунотерапия /снимки 1,2,3,4/ и КТ при отчитане на
частичен отговор /снимки 5,6,7,8/;

1

Снимка 1.

Снимка 2.

Снимка 3.

Снимка 4.

КТ /05.2016/: лезия в лява
паравертебрална мускулатура

КТ /05.2016/:
- лезия в дясно парастернално;
- лезия в десен белодробен
хилус

КТ /05.2016/: лезия в ляво,
пристенно на сърдечната
сянка

КТ /05.2016/: множество
кистоподобни лезии в
областта на главата и опашката на панкреаса

Снима 5.

Снимка 6.

Снимка 7.

Снимка 8.

KT /09.2016/: редукция в
размерите на лезията в
ляво паравертебрално

KT /09.2016/:
- пълно обратно развитие на
парастерналната лезия;
- лимфни възли в десен белодробен хилус до 10 мм

KT /09.2016/: пълно обратно
развитие на паракардиалната лезия

KT /09.2016/: обратно развитие на кистоподобните
лезии в панкреаса
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сеца след началото на лечението) е регистрирана персистенция на солитарната
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лезия в областта на лява паравертебрална мускулатура, при липса на КТ данни
за съпътстваща дисеминация. Пациентът е насочен за ексцизия и хистологична верификация на лезията. Патоморфологичният анализ установява реактивен
лимфаденит, без данни за неопластична инфилтрация, въз основа на което е
Патоморфологичният
констатирана пълна ремисия на заболяването.
анализ установява
Към момента на изготвяне на настоящия доклад продължителността на реактивен
лимфаденит, без
имунотерапия при този пациент достига почти две години, като за този период данни за неопластична
инфилтрация, въз
не са наблюдавани имунологично-обусловени нежелани лекарствени реакции.

“

Обсъждане
Изложеният клиничен случай представя пациент с еволюция на метастатичен бъбречноклетъчен карцином за период, надхвърлящ шест години. През
това време заболяването е било лекувано последователно с различни медикаменти от групата на тирозинкиназните инхибитори, като най-добър терапевтичен отговор е отчетен в хода на първа линия таргетна терапия с пазопаниб. Това
обаче е постигнато с цената на значителна лекарствена токсичност, най-вероятно свързана с провеждането на хрониохемодиализа.
Включването на ниволоумаб след три линии на антиангиогенна и mTORинхибиторна терапия и постигането на забележителен клиничен резултат – пълна ремисия, демонстрира потенциала на имунотерапията при претретирани
пациенти с мБКК, след прогресия на една или повече линии таргетна терапия.
Терапевтична ефикасност като тази, наблюдавана при нашия пациент, предполага изцяло различен механизъм на туморен контрол, отличаващ се от тези на
познатите до момента противотуморни средства.

основа на което
е констатирана
пълна ремисия на
заболяването.

“

Изложеният клиничен
случай представя
пациент с еволюция
на метастатичен
бъбречноклетъчен
карцином за период,
надхвърлящ шест
години.

Първите данни за потенциала на имунната модулация като терапевтична стратегия при мБКК възникват с резултатите от приложението на интерлевкин-2 и интерферон-алфа. Макар и със скромна клинична полза, тези цитокини
демонстрират сигнификантна разлика спрямо химиотерапия, постигайки 5-годишна преживяемост при 10 % от пациентите [4,5].
Към настоящия момент лекарствената терапия при мБКК се основава главно на тирозинкиназните инхибитори, таргетиращи процесите на ангиогенеза
и mTOR-зависимата вътреклетъчна сигнализация. Препарати като сунитиниб,
пазопаниб, темсиролимус, еверолимус и акситиниб показават по-добра клинична
ефективност от цитокин-базираните подходи и това ги налага като медикаменти
на първи избор. Въпреки значително подобрените резултати по отношение на
период на заболяване без прогресия (PFS до 27 мес.) и средна обща преживяемост
(OS 40 мес.) [6-8], в определен момент заболяването неминуемо прогресира.
Новите класове имунотерапевтични медикаменти, принадлежащи към семейството на т.н. „чекпойнт инхибитори”, предоставят обнадеждаващи възможности за постигане на контрол над заболяването тогава, когато е налице прогресия при приложение на таргетна терапия. Тези лекарствени агенти представляват моноклонални антитела, насочени към определени протеини (повърхностни
рецептори или лиганди), които участват в регулацията на лимфоцитния имунен
отговор срешу туморните клетки, като целта е премахване на имунологичната
толерантност от страна на организма спрямо тумора. Един от първите чекпойнт
инхибитори, навлязъл в клиничната практика, е ниволумаб. Това е хуманизирано анти-PD-1 моноклонално антитяло, което блокира едноименен инхибиторен рецептор на повърхността на Т-лимфоцитите и по този начин възстановява
противотуморната активност на цитотоксичните (CD8) лимфоцити. Няколко
клинични изпитвания с ниволумаб при пациенти с мБКК демонстрират негова-
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та безопасност и клинична ефективност, като това е последвано от регистрацията му за употреба след прогресия на антиангиогенна терапия [9-11].
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Терапевтичните предизвикателства в системното лечение на мБКК могат
да бъдат породени също така и от нарушенията в бъбречната функция, налагащи в някои случаи регулярно провеждане на хемодиализа (тежко увредена бъбречна функция към момента на диагностициране, билатерална нефректомия).
Тези болни представляват по-особена категория пациенти, отличаващи се от
останалите по отношение на метаболизъм и екскреция на прилаганите при тях
лекарства. Тук нерядко медицинските онколози се налага да съгласуват своята
терапия с режима на хемодиализа, така че да не се компрометира ефективността
на противотуморните средства.

“

Към настоящия
момент липсва единен
алгоритъм за системно
противотуморно
лечение (независимо от
вида терапия) в условия
на хемодиализа.

Ако натрупаният опит с приложението на стандартни цитостатици по
време на хемодиализа е значителен, то все още твърде малко се знае за значението на диализните процедури относно ефективността и безопасността на поновите класове медикаменти, към които спадат тирозинкиназните инхибитори
и чекпойнт инхибиторите. Към настоящия момент липсва единен алгоритъм за
системно противотуморно лечение (независимо от вида терапия) в условия на
хемодиализа. В тези случаи лекарите, прилагащи системно лечение, следва да познават добре фармакокинетичните характеристики на медикаментите, в т.ч. начин на екскреция (хепатален или ренален), плазмен полуживот, молекулна маса
(отношение към диализната филтрация).
Съвременните противотуморни агенти за лечение на мБКК, по-конкретно антиангиогенните тирозинкиназни инхибитори и mTOR инхибиторите, имат
предимно чернодробен път на елиминация, което до известна степен ги прави
удобни за употреба при този контингент болни. Съобщения за пациенти на хрониохемодиализа, получаващи сунитиниб или еверолимус, свидетелстват за това,
че лекарствената бионаличност на тези препарати не е по-различна от тази при
болни с нормална бъбречна функция [12,13]. Не такава обаче е ситуацията по
отношение на профила на безопасност, отчитайки вероятността за хеморагични
инциденти при пациенти, получаващи антиангиогенни инхибитори и съпътсваща антикоагулантна терапия в рамките на хемодиализните процедури [14].

“

Съвременната
имунотерапия
предоставя обещаваща
алтернатива за лечение
на пациенти след
прогресия на таргетна
терапия.
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Опитът с приложението на чекпойнт инхибитори по време на диализно лечение засега остава изключително ограничен. Това се дължи главно на
стриктните включващи и изключващи критерии на клиничните изпитвания,
недопускайки участие на пациенти с тежка форма на бъбречна недостатъчност.
Отчитайки молекулната природа на чекпойнт инхибиторите (моноклонални антитела) и техните фармакокинетични свойства (не се нуждаят от ренална екскреция), теоретичните очаквания са, че те не биха имали по-различен профил
на ефективност и безопасност при хемодиализа. Единични съобщения от онкологичната практика потвърждават тази хипотеза [15,16], а представеният от нас
клиничен случай е още едно доказателство за това.

Заключение
Случаите на мБКК, провеждащи хемодиализа, представляват по-специална категория пациенти, при които макар терапевтичната ефективност да не е
компрометирана, съществува по-висок риск от нежелани лекарствени реакции,
особено в хода на лечение с антиангиогенни инхибитори.
Съвременната имунотерапия предоставя обещаваща алтернатива за лечение на пациенти след прогресия на таргетна терапия. Ефективността и безопасността на този клас медикаменти изглежда не се влияе от евентуално диализно
лечение.
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Тъй като имунотерапията е относително нов метод на лечение, все още
има редица нерешени въпроси както с мБКК, така и при останалите „имунологично чувствителни” тумори. Една от основните неизвестни към настоящия
момент касае оптималната продължителност на приложение на различните видове чекпойнт инхибитори, особено в случаите на пълна ремисия, когато продължаващата терапия крие риск от поява на имунно-обусловена лекарствена
токсичност и не на последно място, има съществена фармакоикономическа тежест. Този и много други въпроси се очаква да получат отговор в следващото
десетилетие, след натрупване на достатъчно опит както в рамките на клинични
изпитвания, така и в рутинната онкологична практика.
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експресия на гена, кодиращ протеина [7, 13]“. Няма специални изисквания за оформяне
на библиографската информация в книгописа, но стилът трябва да е един и същ за
всички цитирания. Цитатът трябва да съдържа пълната информация на оригиналния
език, включваща имената на автори, заглавие, име на списанието (книга, поредица),
том книжка, година, страници (от–до). Името на списанието се дава по стандарта за
абревиатура на Chemical Abstracts.

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

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