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ВЪВЕДЕНИЕ

Тази книга е част от работата на експертния борд за поведение при панкреасен дук-
тален аденокарцином МОРЕ 2021. Структурирана е като сборник от статии в стил State 
of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и 
да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education). 

Съдържанието на Учебната книга включва 22 статии върху най-съвременните диаг-
ностични и терапевтични модели при панкреасен дуктален аденокарцином. Всички авто-
рови текстове провеждат и налагат определен стил на онкологично мислене – медицина, 
основана на доказателства, с дефинирани степени на препоръчителност. Идеалният модел 
пред локалните възможности, експертното становище пред финансово-политическата ко-
нюктура – това е кредо на авторите в тази книга. Освен образователна, текстовете при-
тежават и възпитателна функция – да вложат в социалното съзнание и в организацията на 
здравеопазване респект към лидерската роля на националните експерти по онкология. 

Учебната книга на Дванадесетата национална конференция МОРЕ 2021 е работена и 
се публикува паралелно с Националното ръководство за поведение при панкреасен дуктален 
аденокарцином и в известен смисъл обогатява неговото съдържание. И двата документа 
добавят към българската клинична онкология неща, които читателят може да приложи и 
провери в ежедневната клинична практика. 

доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационен комитет МОРЕ 2021
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ОБЗОР

Панкреасният дуктален аденокарцином (ПДАК) е генетично хетерогенен 

и агресивен злокачествен тумор с лоша прогноза. Подобно на други карциноми, 

той възникват спонтанно, а малка част от пациентите имат наследствена и 

фамилна предразположеност. Новите геномни технологии за секвениране доп-

ринесоха за по-добро характеризиране на геномния пейзаж на ПДАК, на прекур-

сорни лезии, на метастатичен карцином и свободно циркулираща ДНК (ctDNA), 

както и до задълбочаване на познанията за генетичните промени, които водят 

до туморогенеза. Четири ключови гени, съдържащи патогенни мутации (KRAS, 
р16, ТP53 и SMAD4), се срещат в повечето ПДАК, съвместно с няколко други 

генетични фактори и епигенетични модификации. Специфични герминативни 

мутации в BRCA1, BRCA2, PRSS1 и MMR гени, свързани с корекция на нуклео-

тидни несъответствия, допринасят за развитие на ПДАК и за характеризи-

рането на туморни субтипове. Доказано е, че молекулната патогенеза на ПДАК 

се определя от последователни, кумулативни генетични дефекти. Задълбочено-

то опознаване на туморната генетика и онкологичните пътища може да по-

добри молекулната диагноза, да прецизира прогнозата и да определи таргетна 

терапия в отделни случаи. 

В тази обзорна статия отразява съвременните представи за геномните 

пейзажи на ПДАК в тумори и ctDNA, на наследствените ракови синдроми, кои-

то предразполагат към рак на панкреаса. 

ГЕНОМЕН ПЕЙЗАЖ НА ПАНКРЕАСЕН ДУКТАЛЕН 

АДЕНОКАРЦИНОМ 

чл. кор. проф. д-р Драга Тончева, дбн 

Медицински университет, София, Катедра по медицинска генетика  
Българска академия на науките

Увод

Молекулното профилиране на панкре-
асния дуктален аденокарцином (ПДАК) се 
извършва чрез определяне на геномни, тран-
скриптомни и протеомни характеристики 
на тумора. Геномният пейзаж на ПДАК може 
да бъде описан на три нива – патогенни мута-
ции в клетки на първичен тумор, в рецидиви-

ращ тумор, в свободно циркулираща туморна 
ДНК (ctDNA) и герминативни мутации в пе-
риферна кръв. През последното десетилетие 
международни изследователски екипи извър-
шиха мащабни изследвания и категоризира-
ха генетични варианти в туморния геном, 
свързани както с различни карциноми, така и 
сходни варианти между различни тумори. Ре-
зултатите от тези изследвания разкриват 
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разнообразен геномен пейзаж на туморите и 
определени различия в молекулната патоге-
неза на раковите заболявания.

Геномен пейзаж на ПДАК 

Патохистологични проучвания, съче-
тани с геномни анализи, разшириха познани-
ята за молекулната патогенеза на ПДАК и 
ролята на генетичния пейзаж за превръща-
нето на нормални клетки в прекурсорните 
лезии, инвазивни тумори и метастази. По 
правило панкреасните тумори показва зна-
чителен брой соматични мутации, част 
от които се срещат при много пациенти с 
различни ракови болести, докато други са 
по-малко чести и отразяват генетична хе-
терогенност на мутационния пейзаж, спе-
цифичен за ПДАК тумор. 

Понастоящем ПДАК-и се разделя на 
четири подтипа по геномна характеристи-
ка: (1) стабилни (20%); (2) локално пренаре-
дени (30%); (3) разпръснати (36%) и (4) нес-
табилни (14%). Пациентите с нестабилни 
туморни геноми биха могли да се възползват 
от лекарства като инхибитори на платина 
и поли (ADP-рибоза) полимераза (PARP). 

Мутации в кодиращи гени. Секвенира-
нето на цели екзоми разкри средно 48 сома-
тични мутации на тумор, които нарушават 
12 сигнални пътища и водят до развитие на 
прекурсорни лезии. Подобно на молекулната 
патогенеза при тумори на гърда, ограничен 
брой молекулни дефекти характеризират 
карциномите на панкреаса, номинирани на 
базата на техните транскриптоми или на 
техния хромозомен структурен вариант.1, 2 
С малки изключения, мутации в четири гени 
се натрупват в повечето ПДАК-и. Активи-
ращи мутации в KRAS-онкоген, последвани 
от инактивиращи мутации на три тумор-
ни супресорни гени (CDKN2A/P16, TP53 и 
SMAD4), нарушават функцията на специ-
фични сигнални пътища и инициират въз-
никване или еволюция на рака. 

По правило ПДАК се развива в резул-
тат на основни генетични промени в акти-
виращи гени, описани с модела на множество 
удари (multi-hit model). Първият генетичен 
удар се дължи на KRAS-мутация, която иг-
рае ключова роля в развитието на ПДАК. 
Това е най-често мутиралият онкоген. Око-
ло 95% от ПДАК имат KRAS-мутация при 
дълбоко секвениране на гена. KRAS-прото-
онкогенът кодира малка молекула GTP-ase, 
която преобразува рецептора за растежен 
фактор, локализиран върху клетъчната 
повърхност. Патогенни мутации в KRAS 
нарушават активността на GTP-ase и под-
държат активна KRAS, водеща до постоян-
но стимулиране на сигнални пътища надолу 
по веригата като PI3K/AKT/mTOR и RAF/
MAP киназни пътища. Тяхното активиране 
води до неконтролирана клетъчна пролифе-
рация, ангиогенеза, потискане на апоптоза-
та и избягване на имунния отговор. Тумори 
с див тип KRAS имат алтернативни генни 
мутации, активиращи RAS/MAPK сигнални 
пътища или повишени нива на фосфорили-
ране на протеини, свързани с mTOR пътя, 
който би могъл да бъде терапевтична цел. 
Патогенни мутации в ERBB2-гена свръхекс-
пресират рецептора на тирозин-киназата 
(ErbB2). Активиращите мутации в KRAS и 
ERBB2 водят до прогресия на клетките към 
PanIN-1 (Pancreatic intraepithelial neoplasia, 
прекурсорни лезии).3

Вторият генетичен удар върху оцеле-
ли клетки, носители на първостепенни му-
тации в KRAS и ERBB2, настъпва при мети-
лиране на промотора на тумор-супресорния 
ген CDKN2A/р16 и инактивиране на гена в 
около 95% от ПДАК. Инактивирането на 
протеин p16 води до неконтролирана про-
гресия на клетъчния цикъл през G1/S кон-
тролния пункт (синтез на ДНК), свързано 
с преход от PanIN-1 към следващ туморен 
фенотип PanIN-2. Герминативна мутация на 
CDKN2A ген се наблюдава при фамилен синд-
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ром на атипична множествена мол мелано-
ма, предразполагаща към развитие на ПДАК.

Третият силен генетичен удар вър-
ху клетки, съдържащи предходни дефекти, 
се дължи на патогенни инактивиращи му-
тации в тумор-супресорните гени TP53 в 
75% от ПДАК. Генният продукт е протеин 
р53. Той е главния пазител на генома, спира 
клетъчния цикъл при регистриран дефект, 
осигурява време за възстановяване на ДНК 

и индуцира апоптоза при невъзможност за 
реконструкция на ДНК-увреждане. Инак-
тивирането на p53 със загуба на функция 
позволява нерегулиран G1/S клетъчен цикъл. 
Мутантни p53 протеини не само губят ту-
мор-супресорна функция, но също така може 
да получат нови проонкогенни функции, на-
сърчаващи клетъчната пролиферация, оце-
ляването, ангиогенезата и метастазите, 
свързан с прехода към PanIN-3

Фигура 1. Основни соматични мутации, водещи до ПДАК4

Фигура 2. Морфологични и генетични характеристики на ПДАК в различни времеви интервали на развитие от 
прекурсорни лезии към инвазивни тумори, метастази и терминален стадии5
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Четвъртият генетичен удар се получа-
ва при акумулиране на инактивиращи мута-
ции в SMAD4 и загуба на кодирания от него 
Smad4-протеин, който функционира надолу 
по веригата на трансформиращия расте-
жен фактор-бета (TGF-β) сигнален път. За-
губата на Smad4 отключва прогресията на 
карцинома, финализира развитието на нео-
пластични лезии и отключват ракова ПДАК 
патология. Генът е инактивиран при прибли-
зително 50% от туморите. Мутациите са 
регистрирани като късно събитие по време 
на туморна прогресия, не присъстват в нис-
костепенни PanIN или IPMN и определят по-
висок риск за метастази и по-лоша прогноза. 
PanIN-1 туморният фенотип може да пре-
мине директно към ПДАК по алтернативен 
механизъм чрез загуба на хетерозиготност 
(LOH). Загубата на хетерозиготност в 17p, 
18q и 9p възниква при делеция на едно копие 
на гена, води до нестабилност на второто 
копие и до възникване на онкогенни мутации, 
свързани с прогресия на PanIN-1 директно 
към ПДАК (Фиг. 1). Прогнозите за времето 
на трансформация на PanIN в инвазивен кар-
цином, развитие на метастатичен субклон 
в карцинома и туморна прогресия, водеща 
до смърт на пациента, са средно съответно 
11.7, 6.8 и 2.7 години (Фиг. 2).5

По принцип IPMN (Intraductal papillary 
mucinous neoplasm) се характеризира, както 
с генетични промени, специфични за PanIN, 
така и с други дефекти – инактивиращи 
мутации в тумор-супресорния ген RNF43 
(75%) и активиращи мутации в GNAS-онко-
гена (60%). RNF43-генът кодира ring finger 
protein 43, който функционира като убикви-
тин-лигаза и се свързва с клетъчна пролифе-
рация. Генът има променена активност при 
6.13% от пациентите с ПДАК. Ген GNAS 
кодира протеина аденилил циклаза. Активи-
ращи мутация в него причиняват повише-
на активност на ензима и клетъчна проли-
ферация. Следователно не е изненадващо, 

че пациенти с моногенен рядък синдром на 
McCune-Albright (MAS), характерен с акти-
виращи мутации в GNAS-гена, имат повишен 
риск за IPMN. Муцинозните кистозни ново-
образувания (MCN) са най-рядко срещаните 
макроскопични лезии в панкреаса, които мо-
гат да доведат до ПДАК.

При пациенти с резекция за ПДАК прог-
нозата зависи от типа на мутациите в основ-
ните гени, асоциирани с тумора. Носители 
на мутации в KRAS и TP53 имат средна обща 
преживяемост (OП) 38.8 срещу 91.0 месеца 
при див тип мутации в тези гени (p = 0.043). 
Най-лоша прогноза имат пациенти с KRAS ту-
морна мутация в кодон 12 на гена G12D – 31.6 
срещу 39.2 месеца при други KRAS-мутации (p 
= 0.012). При пациенти с ТР53-мутации OП 
е 37.4 срещу 65.0 месеца (p = 0.035), като тя 
е най-лоша при загуба на хетерозиготност в 
гена (LOH) – 33.9 срещу 39.6 месеца при други 
мутации (p = 0.02). При ТР53-мутации в райо-
ни с LOH прогнозата е най-лоша и OП е 26.6 
срещу 39.2 месеца.6 При пациенти с дефицит 
на гени за хомоложна рекомбинация (HRD) 
прогнозата е благоприятна.

В постгеномната ера новите техно-
логии допринесоха за по-детайлна характе-
ристика на геномните нарушения, свързани 
с туморогенеза. При секвениране на цели 
екзоми на всички гени (WES) с много висо-
ко средно покритие (над 4000) са определе-
ни SNV (единични нуклеотидни варианти), 
indels (делеции/инсерции) и копийни вариа-
ции. Мутациите най-често засягат актив-
ността на гените KRAS, TP53, CDKN2A, 
SMAD4, RNF43, ARID1A, TGFbR2, GNAS, 
RREB1 и PBRM1 (Фиг. 3).

Според най-новата WHO класифика-
ция са определени 8 варианта на ПДАК със 
специфични хистоморфологични признаци 
и съответни генетични характеристики 
(Табл. 1).7

Некодиращи варианти в раковия ге-
ном на панкреаса. Въпреки известните до-
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Фигура 3. Пейзаж на геномните промени в ПДАК3

Таблица 1. Генетични и молекулни нарушения при варианти на ПДАК

Подтип Ген Мутация Кодиран протеин Молекулни пътища

CC

GNAS Соматична Gα субединица на G-про-
теини

GPCR-медиирана сигнали-
зация

ATM Герминативна Серин/треонин киназа ДНК двуверижно счупване
MLH1, MLH2,
PMS2, MSH6 Герминативна Протеин-протеин връзки 

в MMR MSI

Медуларен 
карцином

MLH1, MLH2,
PMS2, MSH6 Герминативна Протеин-протеин връзки 

в MMR MSI

POLE Соматична Каталитична субединица 
на ДНК полимераза ДНК дефект

ASC

UPF1 Соматична РНК хеликаза NMD дефект
KMT2C, 
KMT2D,
SMARCA4,
KDM6, KDM3

Модификатори на хрома-
тина

Дефект на хроматинова 
архитектура

UDC CDH1 E-кадхерин EMT
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сега данни за генетични фактори, свързани с 
развитието и прогресията на ПДАК, много 
други герминативни или соматични дефе-
кти, локализирани в некодиращи части на 
генома, остават неизвестни. Те определят 
количествени характеристики (eQTLs) на 
генни експресии, тъй като са локализирани 
в места за свързване на протеини при ДНК-
транскрипция или изпълняват РНК-регула-
торни функции. Интересът към тях е огро-
мен, тъй като засега те остават в тъмния, 
неосветен от науката профил на туморни-
те геноми. 

Международни екипи се включиха в 
два международни проекта: ENCyclopedia 
of DNA Elements consortium (ENCODE www. 
encodeproject. org) – за определяне на регула-
торни елементи в генома и Genotype-Tissue 
Expression (GTEx, www. gtexportal. org) – за 
изследване на eQTLs в нормални човешки 
тъкани. Тези мащабни проучвания иниции-
раха изследвания на некодиращи регулатор-
ни варианти при ПДАК.8, 9 Първоначалните 
изследвания установяват, че в ПДАК клет-
ките са обогатени на соматични мутации. 

Интересно е, че некодиращите варианти в 
регулаторни райони се отразяват върху ак-
тивността на подобни сигнални пътища, 
които са нарушени и в резултат на кодира-
щи мутации. Допълнително е изяснено, че 
те засягат само гени, в които не са реги-
стрирани кодиращи мутации.10 Тези начални 
данни разкриват перспективи за бъдещи из-
следвания в посока на персонализирана тера-
пия на ПДАК. 

Геномни, транскриптомни и проте-
омни профили на ПДАК. Интегрираният 
подход за анализ на ПДАК на геномно, тран-
скриптомно и протеомно ниво разширява 
значително възможностите за получаване 
на по-цялостна картина на молекулните ме-
ханизми, лежащи в основата на възникване 
и прогресия на туморите. С биоинформа-
ционен анализ на данни от Cancer Genome 
Atlas са изследвани корелации между геномни 
и протеомни данни за ПДАК. На базата на 
протеинови туморни профили са разграни-
чени два подтипа (подтип 1 и подтип 2) (Фиг. 
4а).11 Двете подгрупи имат сходно разпреде-
ление на туморите по степен (G1, G2, G3) 

Подтип Ген Мутация Кодиран протеин Молекулни пътища

UCOGC

SERPINA3 Соматична α-1 антихимотрипсин
MAGEB4 Соматична Раков антиген

GLI3 Соматична Транскрипционен фактор Активиране на НН сигна-
лизация

MEGF8 Соматична Активиране на НН сигна-
лизация

TTN Соматична Асамблиране и функциони-
ране на мускули

BRCA2 Соматична Rad51-свързващ протеин ДНК дефект
Рабдоиден 
карцином SMARCB1 Соматична INI1 Модификатор на проте-

ина (BAF complex)

Хепатоиден 
карцином

BAP1 Соматична и 
герминативна

Ubiquitin carboxyl-terminal
hydrolase ДНК дефект

Notch1 Мембранен рецептор Нарушено взаимодействие 
клетка-клетка

SRCC PI3K и MEK1 когнитивна 
активност

Легенда: CC, колоиден карцином; ASC, аденосквамозен карцином; UDC, недиференциран карцином; UCOGC, 
недиференциран карцином с остеокласт-подобни гигантски клетки; SRCC, карцином „пръстен с камък“
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и на пациентите по възраст, пол и диагноза 
диабет. Туморите от подтип 2 са по-агре-
сивни от подтип 1 (Фиг. 4б). При сравнява-
не на експресионните нива на протеините 
в двете подгрупи тумори е установено, че 
туморите от подтип 1 се изявяват със зна-
чително по-високи експресии на протеини, 
включително mTOR, E-Cadherin и Raf-pS338, 
а туморите от подтип 2 имат значително 
по-високи нива на Stathmin, Mre11 и MAP2K1. 
Двата подтипа се характеризират с различ-
ни молекулни процеси и нарушения на сигнал-
ни пътища – Wnt, Notch и PI3K-mTOR. Тумо-
рите от подтип 1 са значително обогатени 
на сигнали за тирозин-киназни събития, кои-
то са свързани предимно със сигнални пъти-
ща по веригата на ERBB2- и ERBB3-рецеп-
торите. Допуска се, че лекарства, насочени 
към клас ERBB-рецептори са по-ефективни 
при тумори от подтип 1, отколкото подтип 
2. Тумори с подтип 2 показват приоритизи-
ране на молекулни функции с участие на раз-

лични кинази, включително ABL1-киназа, и 
вероятно лекарства, насочени към киназа 
ABL1 и други сродни кинази, ще бъдат по-
ефективни при тях.11

Епигеномни нарушения при ПДАК. 
Метилиране на ДНК играе важна роля за 
епигенетични модификации, свързани с ту-
морогенезата при различни болести, вклю-
чително ракови заболявания. Хиперметили-
ране на CpG-острови и промоторни региони 
води до транскрипционно заглушаване на ту-
мор-супресорни гени, а хипометилирането 
– до свръхекспресия на онкогени и геномна 
нестабилност. Анализът на метилационни 
профили на 167 резецирани ПДАК-и показ-
ва значително диференцирано метилиране 
(DM) на общо 11634 CpG места в 3522 гена. 
Приблизително 33% от DM-гените обратно 
корелират с експресията на mRNA. Доказа-
но е, че промяна на miRNA-експресията чрез 
аберантно метилиране на ДНК е ранно съ-
битие по време на ПДАК канцерогенезата.12

Геномен пейзаж на 

рецидивиращ ПДАК 

Рецидивиращият ПДАК е изследван с 
цялостно екзомно или таргетно секвенира-
не на 10 резецирани първични карциномни за-
болявания и съответно интрапанкреатични 
рецидиви или далечени метастази след адю-
вантна или платина-базирана терапия от 
първа линия. Конструирани са еволюционни 
филогении за всеки пациент.13, 14 Авторите 
категоризират два различни еволюционни 
модела на промяна на ракови геноми в реци-
дивиращи тумори: монофилетични (първич-
ният тумор и метастазите имат много по-
добни генетични нарушения и споделят общ 
родов клон) и полифилетични (метастазите 
са по-подобни взаимно, отколкото с пър-
вичния тумор). При полифилетичния модел, 
метастазите вероятно произхождат от 
клон, който не е доловен при секвениране на 
първичния тумор. Установена е повишена 

Фигура 4. PCA-плот с два подтипа ПДАК, базирани 
на: (а) разлики в протеомните пейзажи и (b) 
агресивност на туморите11 
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мутационна тежест в интрапанкреатични 
рецидиви или отдалечени метастази, дължа-
ща се на генетични дефекти, които активи-
рат MAPK/ERK и PI3K/AKT сигнализиране 
и имат монофилетичен или полифилетичен 
произход. 

Авторите предполагат, че соматич-
ните промени в проби от рецидив на ПДАК 
отразяват клонова експанзия на съществу-
ваща една или повече субклонални попула-
ции след селективно налягане, наложено от 
адювантна терапия. За тази цел техният 
фокус при първичен тумор и при метастази 
с чернодробна локализация е насочен върху 
определяне на мутационния спектър в след-
ните гени: AKT1 D323H (PAM40); NOTCH1 
с изместване на рамката (PAM41); KRAS 
(G12V); PIK3CA (Q542K). Мотивът е, че 
тези гени са подложени на функционално 
значими промени и теоретично биха могли 
да бъдат с клинично значение за ПДАК. Да-
нните от изследване с капково цифров PCR 
потвърждават, че във всички случаи на ре-
цидив тези мутации съществуват в първич-
ния тумор при ниска честота (от 0.2% до 
2%), под нивото на откриване с цялостно 
екзомно секвениране (WES) (Фиг. 5). 

Герминативни мутации при 

ПДАК

Герминативните мутации в гени, асо-
циирани с карциноми, са изключително ин-
тересни, тъй като определят носители-
те им като хора с висок риск за карцином 
(HRI). При диагностициране на гермина-
тивна мутация може да се предложи пре-
венция, генетична консултация на членове 
на фамилията и нови терапевтични опции 
за носителите им. Проучвания на случаи/
контроли (167/3030) показват, че 5.5% от 
пациентите с ПДАК имат патогенни мута-
ции в 6 гена за предразположеност: CDKN2A, 
TP53, MLH1, BRCA2, АТМ и BRCA1. Генни-
те дефекти преобладават при пациенти с 

фамилна история (7.9%) в сравнение с тези 
без фамилна анамнеза (5.2%). Международ-
ни проучвания определят герминативните 
мутации като биомаркери с диагностична 
и прогностична стойност при ПДАК. Спи-
съкът на патогенните мутации в добре из-
вестните гени е разширен допълнително с 
дефекти в хроматин-регулиращи гени като 
MLL, MLL2, MLL3 и ARID1A; гени, свързани 

Фигура 5. Разширяване на субклонове от соматични 
мутации в чернодробни метастази, съществуващи в 
първичния ПДАК с ниски алелни честоти след анализ 
с Droplet цифров PCR
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с аксони, като ROBO1, 2 и 3; други увреде-
ни гени, например ATM, KDM6A, PREX2 и 
RNF4316. За разлика от повечето тумори, 
пациентите с ПДАК имат по-висока често-
та на герминативни мутации в гени, създа-
ващи генетично предразположение (между 
10% и 20%), включително фамилен панкре-
асен карциномн, разнообразни наследстве-
ни карциномни синдроми, като синдром на 
Peutz-Jeghers, Li-Fraumeni и други (Табл. 2).15

Данните от геномни изследвания на 
3030 пациенти с ПДАК и референтни кон-
троли доказват патогенни герминативни 
мутациите при 249 случаи – 253 дефекти 

в 19 от 21 кандидат гени за предразполо-
женост. Генът ATM е с най-висока често-
та на мутации (n = 69) (2.28%; 95%CI 1.78-
2.87%). Мутации също често се наблюдават 
в BRCA2 (1.95%; 95%CI 1.49-2.50%), CHEK2 
(1.09%; 95%CI 0.75-1.53%; с изключение 
на нискорисковият вариант p.Ile157Thr 
missense), BRCA1 (0.59%; 95%CI 0.35-0.94%), 
PALB2 (0.40%; 95%CI 0.20-0,69%) и CDKN2A 
(0.33%; 95%CI 0.16-0,61%). Сред 59 паци-
енти с BRCA2-мутации само трима носят 
мутация на евреи Ашкенази c.5946delT 
(6174delT). По-малък брой мутации са наблю-
давани в FANCC (0.26%; 95%CI 0.11-0,52%) 

Таблица 2. Генетични рискови фактори, генетичен риск и асоциирани тумори с ПДАК

Рисков фактор Гени Риск Асоциирани тумори

Peutz-Jaeger синдром STK11/LLDI 132 Езофаг, стомах, тънки черва

Наследствен панкреатит Trypsinogen/SPINK-1 53

FAMMM P16/CDKN2A/MTS1 38 Меланом

FAP APC 4 Дебело черво, дуоденум, щитовидна 
жлеза, мозък

Lynch, HNPCC MSH1/2, PMS1/2, MSH6, 
EPCAM 4 Дебело и право черво, ендометриум, 

яйчник

HBOC BRCA1/2, PALB2 2-3 Гърда, яйчник, простата

Li-Fraumeni TP53 ? Сарком, гърда, мозък, надбъбречна 
жлеза

Атаксия телеангиектазия ATM ? Левкемия, лимфом

Муковисцидоза CFTR ?

Други

TET2, DNMT3A, POLN, 
POLQ, ASXL1, FANCG, 
FANCC, FANCM, RAD54L, 
ESCO2, BUB1B

? ?



22

Драга Тончева

и TP53 (0.20%; 95%CI 0.07-0.43%). Гермина-
тивни мутации общо в MLH1, MSH2, PMS2 
и MSH6 са идентифицирани в 0.50% (95%CI 
0.28-0,82%) от участниците в проучването 
(Табл. 3).16

При дълбоко секвениране на всички 
екзони на 468 свързани с карцинома гени и 
88 карциномни гени за предразположеност 
с MSK-IMPACT платформа, включително 
ARID1A, ATM, BAP1, BARD1, BLM, BRCA1, 
BRCA2, BRIP1, CHEK2, FAM175A, FANCA, 

FANCC, NBN, PALB2, RAD50, RAD51, RAD51C 
и RTEL1, са получени данни за соматични и 
герминативни мутации в ДНК-и, изолирани 
от кръвни проби на 154 пациенти с ПДАК. 
Проучени са мутации в гени, свързани с хо-
моложна рекомбинация (HRD), за да бъде 
направена преценка на възможността за из-
ползване на PARP-инхибитори и платина-ба-
зирани лекарства за терапия на ПДАК. До-
пълнително са изследвани и MMR (mismatch 
repair) гените MLH1, MSH2, MSH6 и PMS2. 

Таблица 3. Честота на мутации при пациенти с ПДАК с лична или фамилна история 

Гени

№ (%) на пациенти

Общо изслед-

вани

(n=3030)

Лична исто-

рия за други 

карциноми

(n=513)

Фамилна история

ПДАК

(n=343)

Карцином на 

гърда

(n=675)

Колоректален 

карцином

(n=513)

ATM 69 (2.28) 14 (2.73) 11 (3.29) 18 (2.72) 10 (1.98)

BARD1 4 (0.13) 0 1 (0.30) 0 0

BRCA1 18 (0.59) 6 (1.17) 2 (0.60) 4 (0.60) 2 (0.40)

BRCA2 59 (1.95) 14 (2.73) 7 (2.10) 21 (3.17) 10 (1.98)

BRIP1 5 (0.17) 0 1 (0.30) 0 0

CDH1 1 (0.03) 0 0 0 0

CDKN2A 10 (0.33) 2 (0.39) 5 (1.50) 2 (0.30) 2 (0.40)

CHEK2 33 (1.09) 9 (1.75) 8 (2.40) 11 (1.66) 5 (0.99)

FANCC 8 (0.26) 2 (0.39) 1 (0.30) 1 (0.15) 1 (0.20)

MLH1 5 (0.17) 3 (0.58) 0 1 (0.15) 3 (0.59)

MRE11A 2 (0.07) 0 0 1 (0.15) 0

MSH2 1 (0.03) 0 1 (0.30) 1 (0.15) 1 (0.20)

MSH6 7 (0.23) 3 (0.58) 1 (0.30) 3 (0.45) 4 (0.79)

NBN 4 (0.13) 1 (0.19) 1 (0.30) 1 (0.15) 1 (0.20)

NF1 4 (0.13) 3 (0.58) 0 1 (0.15) 1 (0.20)

PALB2 12 (0.40) 3 (0.58) 2 (0.60) 5 (0.76) 3 (0.59)

PMS2 2 (0.07) 2 (0.08) 0 1 (0.15) 2 (0.40)

RAD51C 3 (0.10) 0 0 0 0

TP53 6 (0.20) 3 (0.58) 2 (0.60) 4 (0.60) 0

Всички гени 253 (8.36) 65 (12.33) 43 (12.89) 75 (11.31) 45 (8.92)
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Мутационните честоти в тази кохорта са 
сравнени с по-голяма група от първични и ме-
тастатични ПДАК-и (n = 1702), секвенира-
ни със същата MSK-IMPACT платформа.17 
При пациенти с резекция на ПДАК патоген-
ните мутации в KRAS и TP53 са свързани с 
по-лоши прогноза, докато промените в HRD-
гените са свързани с благоприятни прогно-
зи. Данните за варианти в KRAS и TP53 и за 
HRD-гените трябва допълнително да бъдат 
проучени като потенциални биомаркери за 
прогноза и таргетни терапии.

Геномен пейзаж на ПДАК 

в циркулиращи туморни 

клетки

По правили ДНК може да се освобо-
ди от различен тип клетки в резултат на 
процеси, свързани със здраве или болест. 
Живите клетки могат да секретират 
новосинтезирана ДНК като част от про-
теинови комплекси и липопротеини с висо-
ка плътност, които предпазват ДНК от 
действието на нуклеази и от имунната 
система. Възможно е ДНК да се прикрепи 
към външната страна на клетъчната мем-
брана. Предполага се, че ДНК в клетките 
редовно се подменя, за да се поддържа пра-
гово ниво на ДНК-репарационните процеси 
и целостта на генома.4

Циркулиращата ДНК при здрави пациен-
ти обикновено е двуверижна, с дължина между 
500 и 21000 базови двойки. При апоптоза ДНК 
е фрагментирана и по-къса, с фрагменти около 
145-160 двойки бази. Често фрагментите са 
по-къси от 145 базови двойки поради продъл-
жаващо разграждане в кръвния поток. Кон-
центрациите на циркулираща туморна ДНК 
(ctDNA) се влияе от туморната локализация, 
размера и васкуларизацията и се увеличават с 
туморния стадий и степен. Фрагментацията 
на ctDNA се увеличава допълнително с увели-
чаването на туморната маса.

По правило ctDNA играе роля за между-
клетъчни съобщения; например комуникаци-
ята между В- и Т-лимфоцитите се осъщест-
вява чрез ДНК, освободена от Т-клетки, 
която предоставя генетична информация, 
необходима на В-клетките да синтезират 
правилното антитяло. Туморни биомаркери 
също така съдържат генетична информа-
ция, която може да хвърли светлина върху 
туморния мутационен пейзаж, и предста-
влява интерес в областта на течната би-
опсия. Предполага се, че циркулиращите ту-
морни клетки (CTCs) са източник на ctDNA, 
но е малко вероятно да имат значителен дял, 
тъй като те са редки в кръвта, а също така 
ctDNA често присъства при тяхна липса.

Едно от най-големите проучвания за 
характеризиране на геномния пейзаж на 
ctDNA при ПДАК е базирано на данни за 282 
пациенти с локално авансирал или метаста-
тичен тумор. Извършено е едновременно 
секвенирани на ctDNA фрагменти, както и 
ДНК-и, изолирани от левкоцити и тумори.18 
Резултатите показват, че 90% от ctDNA 
съдържат поне една геномна промяна, вклю-
чително варианти с неизвестно клинично 
значение (VUS) (Фиг. 6). Гените TP53 и KRAS 
съдържат най-често мутации, следвани от 
SMAD4, CDKN2A и EGFR. След изключва-
не на VUS терапевтично значими мутации 
са наблюдавани в 48% от ctDNA кохорта, 
включително KRAS (G12C), EGFR, ATM, 
MYC, BRCA, PIK3CA и BRAF. Измененията 
на KRAS, SMAD, CCND2 или TP53 са наблю-
давани с по-висока честота при пациенти с 
напреднал стадий на болестта. 

Течните биопсии са бъдещето на неин-
вазивната диагностика. Изследванията на 
ctDNA са перспективни и с голям потенциал 
за подобряване на прогнозата, за идентифи-
циране на нови терапевтични цели, за разви-
тие на персонализирана терапия и монито-
ринг в хода на ПДАК.
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Заключение

Панкреасният дуктален аденокарцином 
е агресивна и смъртоносна злокачествена бо-
лест. Съчетаването на „омикс“ технологии 
промениха познанията за молекулния пейзаж 
на ПДАК, разгледан на различни нива (геном-
ни, транскриптомни и протеомни), които 
са взаимно свързани. Тези многостъпални 
съвременни изследвания предлагат уникални 
възможности за широкоспектърни анализи 
на прекурсорни лезии, на туморни фенотип-
генотип корелации и допринасят за разрабо-
тване на програми за скрининг и ранно откри-
ване на туморния процес и за разработване 
на нови терапии за ефективно лечение.
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ОБЗОР

През последните години много експериментални и клинични изследвания 

са направени с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и пре-

диктивни биомаркери за панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК). Резулта-

тите показват, че до 25% от случаите с ПДАК са налице активиращи проме-

ни, като често мутирали гени (KRAS, TP53, CDKN2A и SMAD4), нарушаване на 

функциите на ДНК-репаративната система чрез мутации в репаративните 

гени, микросателитна нестабилност и генни фузии. Допълнително се изслед-

ват течна биопсия и микробиомни биомаркери. Тези биомаркери позволяват по-

доброто стратифициране на пациентите и персонализиран избор на терапия.

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОЛЕКУЛЯРНИ МОДЕЛИ 

В КЛИНИКАТА НА ПАНКРЕАСЕН ДУКТАЛЕН 

АДЕНОКАРЦИНОМ:  

ПРОГНОСТИЧНИ И ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ

доц. Милка Георгиева, дбн

Българско дружество по патология

Увод

Панкреасният дуктален аденокар-
цином (ПДАК) се свързва с лоша прогноза 
поради късно откриване и лимитирани те-
рапевтични избори. Това се усложнява до-
пълнително от липса на валидирани скри-
нингови и предиктивни биомаркери за ранна 
диагноза и прецизирани терапии. През пос-
ледните две десетилетия се появяват данни 
за биомаркери при ПДАК. Чрез изследвания 
със следваща генерация секвениране (NGS) е 
изяснена сложната молекулярна структура 
на първичните ПДАК-и, връзката ѝ с прог-
нозата и е показано наличието на отделни 
молекулярни субтипове. 

Идентифицирани са основни активи-
ращи мутации, засягащи четири ключови 

гена: онкогена KRAS и тумор-супресорите 
CDKN2A, TP53 и SMAD4. Активиране на 
KRAS става в 92% от случаите, инактиви-
ране на TP53, SMAD4 и CDKN2A е докладва-
но в повече от 50% от случаите, а почти 
10% от ПДАК имат мутации в други гени, 
свързани с ремоделиране на хроматина и 
ДНК-репарацията, като BRCA1 и 2, PALB2 
и ATM (Табл. 1).1- 4

Обикновено ПДАК произхожда от пре-
канцерозна лезия, панкреатична интраепи-
телиална неоплазия (PanIN), която става 
по-диспластична с последващо акумулиране 
на генетични аберации. Четирите преобла-
даващи генни мутации се случват последова-
телно при прогресия на PanIN (Фиг. 1).6
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Type of 
pancreatic lesion Genetic alteration Reported frequency 

(%) Type of alterations Role in clinical practice

POAC KRAS 70-90 Point mutations Diagnostic/prognostic

TPS3 50-75 Point mutations/LOH Prognostic

Cl)KN2Afrl6 90-98 Point mutations/LOH Prognostic/genetic surveillance

S.M/WW 40-600 Point mutations/LOH Prognostic

BRCAl/2 5-10 Point mulitions Predictive/ genetic surveillance

XTRK1-3 <1 Gene fusions Predictive

MSI <2 LOF Predictive

Таблица 1. Основни генетични промени, детектирани в ПДАК. Диагностична роля има главно в преоперативен 
материал (адаптация по Visani et al., WJG 2021)5

Легенда: PDAC, ПДАК; LOH Loss of heterozygosity (загуба на хетерозиготност) LOF: Loss of function (загуба 
на функция)

Фигура 1. Прогресия на ПДАК от панкреатични интраепителни лезии (PanINs) и генетични промени. По-
високо диференцираните лезии (PanIN1 и PanIN2) често имат мутации в KRAS- и CDKN2A-гените, а по-ниско 
диференцираните лезии (PanIN3) имат допълнителни мутации в TP53- и SMAD4-гените. Прогресията на 
(PanINs) корелира с последователното акумулиране на генетични мутации (адаптация по Hidalgo M, 2010)
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Прогностични маркери

KRAS-мутации. Инхибират способ-
ността на KRAS-протеина да хидролизира 
GTP (guanosine-5’-triphosphate); той остава 
конститутивно активен и дерегулира си-
гналните пътища на клетъчното оцеляване 
и пролиферация. Клиничните случаи с KRAS-
мутации имат лоша прогноза с медианна 
преживяемост от 17 месеца в сравнение с 
30 месеца за тези без мутации. При анализ 
на типа KRAS-мутация най-честа е кодон 
12 G12D (48%), следвана от G12V (31%) и 
G12R (21%).3 Около 4% от ПДАК имат мно-
жество KRAS-мутации, появяващи се в раз-
лични туморни клетки от един тумор.7 Слу-
чаи с KRAS кодон 61 мутации имат по-добра 
прогноза, защото активират по-слабо ERK. 
Така различните KRAS-мутации индуцират 
различни активности с различни биологич-
ни въздействия.8, 9 Нискомолекулни инхиби-
тори, таргетиращи KRAS G12C-мутация, 
налична в около 1.5% от случаите, показват 
окуражителни антитуморни ефекти в со-
лидни тумори, включително in vitro и in vivo 
при ПДАК.10 

CDKN2A-мутации. Дължат се на му-
тация в алели (хомозиготна делеция) или на 
промоторно хиперметилиране; намира се в 
75%-95% от случаите с ПДАК.11 Инактиви-
рането на CDKN2A-гена индуцира загуба на 
р16-протеин, което е негативен регулатор 
на G1/S прехода на клетъчния цикъл и усилва 
пролиферацията.

TP53-мутации. Генът кодира р53 ту-
мор-супресорния протеин, отговорен за 
поддържане на генетичната и клетъчната 
стабилност.12 Инактивирането му позволя-
ва на увредени клетки да преминат безпре-
пятствено чекпойнтите за апоптоза. Му-
тира главно чрез точкови мутации в 75-85% 
от ПДАК случаите.11

SMAD4-мутации. Генът кодира 
SMAD4-протеина, който е транскрипцио-
нен фактор в TGF-β-сигналния път. SMAD4 

е инактивиран в 43-50% от случаите.13,12 
Загуба на SMAD4-гена индуцира аберантно 
TGF-β-сигнализиране. При ПДАК с биалелна 
делеция на SMAD4 по-често са налице ме-
тастази в сравнение с тези с див тип.14 

Данните на Yachida et al., 2012, показ-
ват, че броят на мутациите в тези чети-
ри активиращи гена е съществено свързан с 
обща преживяемост (ОП) и преживяемост 
без болест (ПББ).15 Според Hayashi et al., 
2017, ПДАК с по-малко мутации демонстри-
ра по-добра преживяемост при пациенти с 
радикална операция, последвана от адювант-
на химиотерапия. Наличието на 0 до 2 му-
тирали гена е предиктор за по-добра ОП.16. 
Генетични промени в три гена (с изключе-
ние на KRAS) и протеинова свръхекспресия 
в ПДАК-тъкани се свързва с малигнена ак-
тивност на тумора.17 Така генетичният 
статус на т.нар. „големи четири“ мутирали 
гени или техният имунохистохимичен ста-
тус е прогностичен биомаркер при ПДАК. 
За съжаление, все още няма лекарства, кои-
то да таргетират директно големите че-
тири мутиращи гени.

Молекулярни субтипове 

Категоризирането на ПДАК в различни 
молекулярни субтипове има потенциални кли-
нични приложения в прецизираната онкология 
за селектиране на пациенти, които да се по-
влияят благоприятно от определени терапии. 
Разширени генноекспресионни изследвания оп-
ределят субтипове на ПДАК с биологично и 
прогностично значение (Фиг. 2).18

Collisson et al., 2011, въвежда класифи-
кация на ПДАК с три субтипа: класически, 
квазимезенхимен (QM) и екзокринно-подо-
бен. Преживяемостта на пациентите след 
хирургична резекция и стандартна терапия 
е значително по-добра при класическия тип, 
отколкото при QM-субтипа; случаите на 
екзокринно-подобен субтип показват средна 
преживяемост.19 
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Bailey et al. 2016, определят 32 често 
мутирали гени, които обхващат 10 пътища 
като KRAS, TGF-β, G1/S-преход, DNA repair, 
WNT, NOTCH, SWISNF, ROBO/SLIT-сигнали-
зиране, хроматинова модификация и РНК-
процесинг. Те класифицират ПДАК в 4 суб-
типа според съответните генни мутации: 
сквамозен (плоскоклетъчен), панкреатичен 
прогенитор, имуногенен и аберантно дифе-
ренциран ендокринен екзокринен (ADEX). 
Сквамозният субтип е тясно свързан с 
ТР53-мутации, Прогениторният субтип е 
специфично характеризиран от транскри-
пционни фактори, включително FOXA2, 
FOXA3, HES1, HNF1A, HNF1B, HNF4A, 
HNF4G, MNX1 и PDX1. Имуногенният суб-
тип споделя няколко свойства с прогенитор-
ния субтип, но се различава със значителна 
инфилтрация на имунни клетки. ADEX суб-
типът се характеризира с гени за ендокрин-
на диференциация и транскрипционни фак-
тори, свързани с цинарна диференциация.20

 

Moffitt et al. 2015, правят молекулярно 
профилиране от първични тумори към метас-
татични и нормални лезии. Те категоризират 
ПДАК в два субтипа (класически и базално-
подобен). Случаи на ПДАК с базално-подобен 

субтип имат лоша прогноза (едногодишна 
преживяемост – 44%) в сравнение със 70% 
за пациенти с класически субтип. Туморната 
строма също е категоризирана на нормална и 
активирана. Пациенти с ПДАК, демонстри-
ращи активиран стромален субтип, имат 
по-лоша прогноза (средна преживяемост – 15 
месеца и едногодишна преживяемост – 60%) в 
сравнение с нормален стромален субтип (сред-
на преживяемост – 24 месеца и едногодишна 
преживяемост – 82%). Пациенти с класически 
и нормален стромален субтипове имат добра 
прогностична преживяемост, докато тези с 
базално-подобен и активиран стромален суб-
типове са с много лоша прогноза.21

Puleo et al., 2018, валидират субтипове 
ПДАК с проби от парафинови блокчета и 
ги класифицират в 5 субтипа според свой-
ствата и на туморните клетки и на тумор-
ната микросреда: чист класически, имунен 
класически, десмопластичен, стромално 
активиран и чист базално-подобен. Чисти-
ят базално-подобен субтип показва най-ло-
ша прогноза със средна обща преживяемост 
от 10.3 месеца, докато чистият класически 
субтип показа добра прогноза със средна 
обща преживяемост от 43.1 месеца.22 

Фигура 2. Молекулярна класификация и прогностично значение при ПДАК (адаптация по Hayashi H, et al, 2021)
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Rashid et al., 2020, създадават класи-
фикатор за субтипизиране на ПДАК и за 
предсказване на субтип при индивидуални 
пациенти, базиран на трите най-големи ге-
нноекспресионни база-данни (TCGA PAAD, 
Aguirre Biopsies и Moffitt GSE71729). Те по-
казват, че туморите с базално-подобен суб-
тип са резистентни на FOLFIRINOX-бази-
рани режими.23

Въпреки че все още липсва консенсус-
на класификация за рутинно клинично при-
ложение, ретроспективни и проспективни 
анализи показват, че субтип-базираната 
стратификация има потенциал за геномна 
прецизирана медицина.11, 24

 

Предиктивни биомаркери

Основното лечение на метастатичен 
ПДАК е комбинация от цитотоксични хи-
миотерапевтици. Има двe терапевтични 
схеми на избор за първа линия при пациен-
ти с метастази и с добър пърформанс ста-
тус: FOLFIRINOX (fluorouracil, leucovorin, 
irinotecan и oxaliplatin) и gemcitabine, комби-
ниран с nab-paclitaxel.25 GATA6-експресията 
е предиктивен маркер, който може да помог-
не да се направи избор между FOLFIRINOX и 
gemcitabine/nab-paclitaxel чрез разграничава-
не на класически и базално-подобен субтип.26 
Тъй като в проучвания ESPAC-3 и COMPASS 
базално-подобният ПДАК не се повлиява от 
fluorouracil-базирана терапия така добре 
както класическият, липсата на GATA6-
експресия може да помогне при селекцията 
на една от тези две опции за първа линия.27 
По този въпрос в САЩ и Канада е планирано 
ново проспективно проучване PASS.

Гени за ДНК-репарация

При ПДАК са детектирани гермина-
тивни и соматични мутации в хомолож-
ния рекомбинантен репаративен път (HR) 
(BRCA2, ATM, BRCA1 или PALB2), които са 
свързани с увеличена чувствителност към 

платина-базирана химиотерапия (Фиг. 3).28 
Тумори с BRCA1/2-мутации показват увели-
чена чувствителност към PARP-инхибито-
ри, като това води до удължена преживяе-
мост без прогресия (ПБП) при използването 
им като поддържаща терапия.29 Ранните 
фази от проучвания показват също, че PARP-
инхибиторите са ефикасни в по-късни линии 
на терапия на ПДАК с дефицит на ДНК-ре-
парация или в комбинация с платинови аген-
ти на първа линия.30

За една клетка с мутирали гени от 
хомоложния репаративен път (дефектен 
HR-BRCAness), като BRCA1/2- или PALB2-
мутации, неспособността да се поправят 
едноверижни скъсвания (PARP-инхибиране) 
може да е летална. BRCA1/2-мутациите во-
дят до хиперсензитивност към PARP-инхи-
битори в преклинични модели и ранни фази 

Фигура 3. Схема на пътищата за ДНК-репарация 
– едноверижни скъсвания (SSBs) са най-честа ДНК-
повреда, а ако не бъдат поправени, ще се развият в 
двойноверижни скъсвания (DSBs). SSBs се поправят 
с базовия ексцизионен репаративен механизъм 
(BER) чрез via poly-ADP ribose polymerase (PARP) 
(адаптация по Hayashi H, et al., 2021)
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на клинични проучвания за ПДАК.31 Предва-
рителни резултати от клинично проучване 
показват, че PARP-инхибитори и плати-
на-базирани режими имат забележителни 
антитуморни ефекти при BRCA-мутирали 
ПДАК.32 Пациенти със соматични BRCA-
мутации също показват чувствителност 
към PARP-инхибитора rucaparib. Ново фаза 
III проучване на olaparib (POLO) показа зна-
чимо подобряване на ПБП при герминативни 
BRCA-мутирали пациенти с метастатичен 
ПДАК, чувствителни към първа линия пла-
тинова терапия.29, 33

 

В заключение, субтипът на ПДАК с 
дефицит на ДНК-репарация (DDR) е чувст-
вителен към платинови аналози и PARP-ин-
хибитори. Около 40% от пациентите с гер-
минативна DDR-мутация нямат фамилна 
история като предпоставка за предразполо-
жение към карцином на гърда/овариален кар-
цином и затова обновените ръководства на 
ASCO и NCCN препоръчват герминативно 
тестване за всички пациенти с ПДАК.28

Генни фузии като таргети 

при ПДАК KRAS див тип 

В малката група от ПДАК с KRAS 
див тип други мутации, като NTRK, NRG1 
и ALK фузионни гени, инициират тумора и 
са активиращи таргети. При растящата 
употреба на NGS в клиничната практика 
много преди неизвестни мутации се появя-
ват като предиктивни маркери на потенци-
ални нови терапии. Тези промени включват: 
повтарящи се NRG1-преустройства, които 
активират ПДАК чрез аберантно ERBB-
сигнализиране; онкогенна DCTN1-ALK-фузия 
и RRAS-мутация, свързани с развитие на 
ПДАК с KRAS див тип. Конститутивното 
активиране на DCTN1-ALK-фузионния про-
теин е супресирано от ALK-тирозин-кина-
зните инхибитори crizotinib и alectinib. Така 
тази малка подгрупа пациенти имат полза 
от терапия с тези инхибитори.33-35

 NTRK-

фузията е описана с честота под 1% при 
ПДАК и е специфично таргетирана от нови 
лекарства като entrectinb и larotrectinib, 
тествани в баскет проучвания, селектира-
щи пациенти независимо от хистологията 
(само на базата на специфични молекулярни 
промени). За пациенти, които са лекувани 
с много терапии и могат да бъдат включе-
ни в клинични проучвания, е основателно да 
се търсят специфични, дори редки молеку-
лярни промени, за да могат да получат тар-
гетна терапия. NTRK-промените могат да 
бъдат детектирани чрез имунохистохимия 
(ИХХ), RT-PCR и RNA-базиран NGS.

Микросателитна 

нестабилност – дефицит 

на ДНК-mismatch репарация 

(dMMR)

По правило MMR е много консервати-
вен протеинов комплекс, който разпознава 
и поправя погрешни къси инсерции, къси де-
леции и еднобазови и некомплементарни сд-
воявания (mismatch), възникващи при ДНК-
репликация и рекомбинация. Основните 
MMR протеини са MLH1 (mutL homologue 
1), MSH2 (mutS homologue 2), MSH6 (mutS 
homologue 6) и PMS2 (postmeiotic segregation 
increased 2). Инактивирането на тези гени 
(т.нар. dMMR) става поради герминативни 
и/или соматични мутации или епигенетично 
потискане, водейки до акумулиране на му-
тации с изместване на рамката на четене 
(frameshift, или чрез инсерции или делеции) 
с последващо увеличаване на мутационния 
товар.35

Микросателитите са повторени ДНК-
секвенции, разпространени в кодиращите 
и некодиращите райони на генома, с особе-
на чувствителност към ДНК-грешки от 
некомплементарни сдвоявания (mismatch). 
Идентифицирането на микросателитна 
нестабилност (MSI, или групиране на му-
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тации в микросателитите, за които са ти-
пични промени в дължината на повторите) 
е индиректно доказателство за дефицит на 
MMR (dMMR).36 

Секвениране на цял геном и екзомно 
секвениране на ПДАК показват среден ту-
морен товар респективно от 1.8 и 1.2 му-
тации на мегабаза (Mb). Само 5% от ПДАК 
показват хипермутирал фенотип. Редки 
тумори с над 12 соматични мутации/Mb 
имат дефицит на MMR, причинен от деле-
ция в промотора на MSH2 или мутация или 
метилиране на MLH1-промотора. Тумори 
с висок мутационен товар (4-12 мутации/
Mb) често са дефицитни на хомоложна ре-
парация. Идентифицирането на хипермути-
рал ПДАК е важно, защото тези пациенти 
ще имат полза от имунотерапия.37 Тумори с 
dMMR/MSI са подходящи за терапия с имун-
ни чекпойнт инхибитори и се характеризи-
рат с експресия на PD-L1.38

Течна биопсия

Всяка телесна течност може потен-
циално да се използва за проби от течна 
биопсия – урина, кръв, спинална течност 
и др., но периферната кръв е най-сериозно 
изследваната, защото съдържа циркулира-
щи туморни клетки, циркулиращи туморни 
ДНК, екзозоми и миРНК-и с биологична ин-
формация за тумор или преканцероза. Пора-
ди това, че тези процеси могат за се случат 
в ранни етапи от канцерогенезата и да се 
екскретират в кръвта, идентифициране-
то на тези чувствителни маркери може да 
осигури по-ранна диагноза на ПДАК в лечим 
стадий (Фиг. 4 и 5).

МикроРНК-и и дълги 

некодиращи РНК-и

МикроРНК-и и дългите некодиращи 
РНК (днРНК) са двете основни категории 
циркулиращи РНК-и с прогностично значе-
ние при ПДАК. По правило МиРНК са къси 

вериги от около 22 нуклеотида, обикновено 
участващи в транскрипцията и транслаци-
ята. Дългите некодиращи РНК-и са с дължи-
на на веригата повече от 200 бази, които не 
се транслират в протеини; участват в ре-
гулацията на генната транскрипция, както 
и в епигенетичната регулация на ДНК. При 
ПДАК свръхекспресията и намалената екс-
пресия на специфични миРНК-и се свързват 
с лоша прогноза. Семейството miRNA 200 
е идентифицирано като супресор на тумор-
ната прогресия. Напоследък са предложени 
голям брой мултигенни прогностични сигна-
тури от 2, 5 и 11 миРНК-и. 40 Изследват се и 
различни типове днРНК-и в клинични и пре-
клинични проучвания. Измежду няколкото 
циркулиращи РНК-и, анализирани при припа-
циенти с FOLFIRINOX терапия, miR-181a-
5p е предложен за специфичен прогностичен 
биомаркер.41

Циркулираща туморна ДНК 

и циркулиращи туморни 

клетки

Циркулиращата туморна ДНК 
(цтДНК) е част от циркулиращата из-
вънклетъчна ДНК в плазмата, наричана още 
свободна циркулираща ДНК (сцДНК), специ-
фично секретирана от туморни клетки.Тя 
може да произхожда от апоптотични и не-
кротични туморни клетки, от живи тумор-
ни клетки, дори от циркулиращи туморни 
клетки и има различно време на полуживот – 
от 15 минути до 2 часа.42 По правило цтДНК 
се детектира неинвазивно в периферната 
кръв и е предложена като потенциален ту-
морен маркер при много типове тумори. 
Настоящото приложение на цтДНК при 
ПДАК е изследвана сериозно.43 Това включва 
роля в скрининг, прогноза чрез детекция на 
минимална резидуална болест, ранна детек-
ция на рецидив, туморно генотипизиране за 
пациенти с авансирала болест и мониторинг 
на отговор към терапия.44 Прогностична-
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та роля на цтДНК е изследвана най-често 
в ретроспективни проучвания на пациенти, 
подложени на хирургично лечение; в тази по-
дгрупа наличието на цтДНК, по-точно – на 
KRAS-мутирала ДНК в плазмата, се свързва 
с лоша прогноза и ПББ.45, 46 Като прогности-
чен фактор при ПДАК е потвърдена също 
така и детекцията на цтДНК и на цтДНК 
от вариантна алелна фракция.47

Циркулиращите туморни клетки 
(ЦТК-и) се секретират в кръвта от първич-
ния тумор и/или от местата на метаста-
зиране и са много редки и трудни за детек-

ция. Честотата ѝ варира според мястото 
на вземане на пробата. Проучванията за 
прогностичната роля на ЦТК-и са с доста 
противоречиви резултати. Повечето от 
тях имат различни детекционни страте-
гии, изследват малък брой нехомогенни про-
би и имат различни крайни цели. Затова се 
счита, че използването на ЦТК-и не е така 
обещаващо, както цтДНК и миРНК.40

В заключение, детекцията на цтДНК 
очевидно е силен неблагоприятен прогнос-
тичен биомаркер за ПББ и ОП при резек-
табилен и авансирал ПДАК. Развитието и 

Фигура 4. Циркулиращи маркери в кръвта (адаптация по Søreide K, et al., 
2018)39

Фигура 5. Течна биопсия и клинични приложения за мониторинг и терапевтична интервенция. 
(а) Течните биопсии правят достъпен туморния геном чрез изследване на ЦТК, цтДНК, 
екзозоми, миРНКи и други геномни и протеомни маркери. (б) Клинични приложения на течни 
биопсии в онкологията. Примерите включват диагностични, прогностични или предиктивни 
маркери. Може да се измерват туморните клонове при отговор или резистентност към 
терапия или като ефект преди/след хирургия (адаптация по Søreide K, et al., 2019)39
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прилагането на ултрасензитивни техни-
ки, като дроплет дигитален PCR и NGS, за 
детекция на повече мутации, специфични 
метилационни профили, както и комбина-
ция с други биомаркери от плазма, увелича-
ва приложенията на цтДНК като сигурен 
прогностичен, диагностичен, предиктивен и 
скринингов биомаркер.

Микробиомни биомаркери

Корелацията между чревния и орал-
ния микробиом и ПДАК напоследък е много 
модерна и се дискутира в детайли в обзор 
на Picardo et al.48 Оттогава много изслед-
вания са фокусирани върху туморния мик-
робиом за откриване на прогностични фак-
тори. Методите за микробиомен скрининг 
биха могли да предсказват риск от ПДАК, 
а в процеса на болестта да помогнат за на-
сочване към най-добрите терапевтични 

избори. Туморният микробиом при ПДАК е 
силно свързан с оралния и чревен микроби-
оми. Прогностичното значение на тумор-
ния микробиом е показано от Mitsuhashi et 
al.: тумори, съдържащи fusobacterium species 
(около 10% от случаите), имат значимо по-
лоша прогноза (HR 2.16; 95%CI 1.12-3.91) и 
това е възможно прогностично приложе-
ние след биопсия или хирургична проба.49 В 
по-нова публикация Riquelme et al. показват, 
че чревният микробиом при ПДАК с дълга 
преживяемост е сравнително по-разноо-
бразен от този на пациенти с кратка пре-
живяемост.50-52 Според Mendez et al., 2020, 
пациенти с ПДАК показват достоверно уве-
личени нива на серумен полиамин (следствие 
от микробиална дисбиоза), който е активно 
асимилиран от организма и евентуално из-
ползван за бърза туморна пролиферация.53

 

Отговорът към химиотерапия при ПДАК 

Фигура 6. Схема за поведение при локално авансирал и метастатичен ПДАК. При всички стадии е 
препоръчително: дискутиране на всички случаи на мултидисциплинарен борд, герминативно тестване и 
клинични проучвания (адапттация по O’Kane et al., 2021)55
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също може да зависи от туморния микроби-
ом чрез интратуморните бактерии, а това 
може да доведе до лекарствена резистент-
ност. От 113 тествани тъканни проби от 
ПДАК 86 са позитивни за бактерии, основ-
но Gammaproteobacteria, което корелира с 
резистентност към gemcitabine.54 

В заключение, данните сочат, че раз-
нообразието на туморния микробиом има 
сериозно прогностично значение и може да 
модулира чувствителността на тумора 
към gemcitabine.

Въвеждане на молекулярните 

модели в клиниката на 

ПДАК (прецизирана 

медицина)

Рекласифицирането на ПДАК в субти-
пове според молекулярните профили може да 
насочва за нови терапевтични решения с про-
гностично и биологично приложение; от дру-
га страна, ДНК-репаративната дисфункция 
е определяща за чувствителност към пла-
тинови агенти и PARP инхибитори (Фиг. 6). 
Продължава и проучването COMPASS, при 
което се използва секвениране на цял геном 
и РНК-секвениране за идентифициране на 

молекулярните характеристики на ПДАК и 
осигуряване на по-ефективно лечение.11 

Главно три групи ПДАК имат полза от 
прецизирана медицина (Фиг. 7): 

1. пациенти с BRCA1- и BRCA2-мута-
ции се повлияват благоприятно от платина-
базирана терапия и PARP-инхибитори;

2. пациенти с висока микросателитна 
нестабилност (MSI-H) са чувствителни на 
имунни чекпойнт инхибитори; 

3. пациенти с див тип KRAS (KRASWT) 
често имат и други мутации, като BRAF, и 
са кандидати за нискомолекулни терапии.

Броя пациенти, които имат полза от 
прецизирана медицина, е лимитиран поради 
малкия брой таргетни мутации.56

Заключение

Във връзка с генетиката и молекуляр-
ната биология на ПДАК постиженията на 
прецизираната медицина са нов, алтернати-
вен метод за преодоляване хетерогенност-
та на различните пациенти и подобряване 
на преживяемостта. Доброто познаване на 
молекулярните и клетъчни взаимодействия 
в туморната микросреда помага за устано-
вяване на научнообосновани терапевтични 

Фигура 7. Схема на геномно-базирана прецизирана медицина
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стратегии за тумори със специфични моле-
кулярни профили. Комбинация от таргетни 
терапии, насочвани от молекулярно и гене-
тично характеризиране на ПДАК ще е бъде-
щият основен терапевтичен метод.
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ОБЗОР

Своевременната диагностика на панкреасния дуктален карцином (ПДАК) 

продължава да бъде медицинско предизвикателство и за съжаление, повечето от 

пациентите са в напреднал стадий още в момента на откриване на болестта. 

Настоящият обзор представя значението на утвърдени и потенциални нови 

серумни биомаркери, които биха могли да подпомогнат както откриването, 

така и проследяването на пациенти с ПДАК, макар и все още да няма “златен 

стандарт” за биомаркер. Въпреки утвърдената роля на СА 19-9 като най-добре 

проучен маркер, липсата на достатъчна специфичност е лимитиращ фактор за 

по-широкото му използване. Засега нито самостоятелното приложение на СЕА 

или СА 125, нито включването им в диагностични панели от серумни маркери 

превъзхожда СА 19-9. Активното проучване на нови молекули, като галектини, 

аполипопротеини или РНК-базирани биомаркери, показва обнадеждаващи резул-

тати, но изисква бъдещи рандомизирани проучвания за валидиране на тяхната 

диагностична стойност и включването им в препоръки.

Увод

През 2021 г. United European 
Gastroenterology определя панкреасния дук-
тален карцином (ПДАК) като заболяване с 
изключително медицинско значение поради 
високата честота на смъртност (4% от 
онкологичната смъртност и отношение 
смъртност/заболяемост 98%) и мрачната 
прогноза за 5-годишна преживяемост от 
9%.1-3 Постигането на по-ранно открива-
не на болестта би увеличило 5-годишната 
преживяемост и би дало възможност за ра-

дикално хирургично лечение едновременно 
с адювантна химиотерапия.4, 5 Засега няма 
утвърдени скринингови стратегии за обща-
та популация и програмите, които същест-
вуват, обхващат единствено високорискови 
групи (фамилен ПДАК, наследствени синд-
роми, свързани с риск от ПДАК), а те съста-
вяват само 5-10% от всички пациенти.6, 7 За 
осъществяване на тази цел изследователи-
те работят усилено върху идентифициране 
на нови диагностични модалности или био-
маркери. Като биомаркер се определя всяка 
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молекула, структура или процес, които дос-
татъчно надеждно могат да бъдат измере-
ни в човешкото тяло или в негови продукти 
и да повлияват или предсказват наличието 
или изхода от болестта. Въглехидратният 
антиген 19-9 (СА 19-9) се приема за най-до-
брият наличен серумен маркер при проследя-
ване на пациенти с ПДАК. Все повече проуч-
вания и автори одобряват включването му 
и като допълващ тест в диагностиката на 
ПДАК, но едновременно с това категорич-
но подчертават недостатъчната му специ-
фичност и чувствителност за скрининг.8, 9

Голям брой нови биомаркери се проуч-
ват, като разнообразието обхваща както 
структурата на маркера (белтъци, въгле-
хидрати, нуклеотиди), така и биологичната 
течност, в която може да бъде установен и 
измерен (кръвен серум, урина, изпражнение, 
панкреасен сок, течност от панкреасна кис-
та). Многообразие има и по отношение на 
методите за измерване на маркерите – ин-
вазивност при получаване на пробата, ана-
литична и диагностична специфичност и 
чувствителност.10

Цел на настоящия обзор е да предста-
ви възможностите на серумните туморни 
маркери за своевременна диагностика, про-
следяване, терапевтична оценка и ранно от-
криване на рецидиви и прогресия при пациен-
ти с ПДАК.

Серумни биомаркери при 

ПДАК

Серумът е най-често използваният би-
ологичен материал за анализ на биомаркери 
поради сравнително лесното му получаване и 
нисък риск от усложнения за пациента, лес-
на преданалитична обработка, добиване на 
достатъчен обем проба, като едновременно 
с това той има и своите ограничения − въз-
можност за разреждане на потенциалния ту-
морен маркер или маскирането му от други 
протеини, които се намират в пробата.

Гликолипиди и протеини. CA19-9. Той 
е тетразахарид, които се експресира на по-
върхността на туморните клетки. Пред-
ставлява най-добре проученият серумен ту-
морен маркер, използван в диагностиката и 
мониторирането на пациенти с ПДАК. За 
първи път е описан през 1979 г. като тумо-
рен антиген, разпознат от моноклонално 
антитяло NS 19-9 при пациент с колорек-
тален карцином. CA19-9 не е специфичен за 
ПДАК − той се открива повишен при паци-
енти с колоректален карцином, стомашен 
карцином, карцином на жлъчните пътища 
и при някои хистологични типове овариален 
карцином.11 Освен това CA19-9 се повишава 
само в около 80% от пациентите с ПДАК и 
при тези случаи се използва за проследяване 
на отговора към лечение и откриване на про-
гресия на болестта.12 За съжаление обаче, 
CA19-9 се установява повишен и при реди-
ца доброкачествени заболявания – хроничен 
панкреатит, холангит и билиарна обструк-
ция (независимо от етиологията й) и други. 
По тази причина е желателно да се оценява 
повишението на маркера след билиарна де-
компресия и нормализиране на стойностите 
на общия билирубин.13 Друго ограничение в 
клиничната приложимост е зависимостта 
на стойностите му от концентрацията на 
глюкоза в кръвта − при пациенти със заха-
рен диабет CA 19-9 често е повишен като 
част от естественото развитие на бо-
лестта поради хипергликемията или остро 
метаболитно нарушение (кетоацидоза или 
хиперосмоларитет). Новооткрит диабет 
(до втората година) може да е симптом на 
ПДАК, а пациенти с диабет са предразполо-
жени към развитие на ПДАК.14 Поради това 
все по-често се дискутира уместно ли е 
използването на различни гранични (cut off) 
стойности за СА 19-9 според стойността 
на кръвната глюкоза. Некоригираното опре-
деляне на СА 19-9 има по-добър потенциал 
като средство за скрининг при пациенти с 
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диабет (PPV 10.7%) спрямо общата попула-
ция (PPV 0.9%).15 Намаляване концентраци-
ята на кръвната клюкоза корелира с тенден-
ция за понижение в стойностите на СА 19-9. 
В последните години се налага нов подход за 
използване на гранични стойности на СА 19-
9, коригирани спрямо индивидуалното ниво 
на кръвна глюкоза. По правило СА 19-9 може 
да се възприема като скринингов маркер за 
ПДАК само ако концентрацията му остава 
трайно повишена след интензивен контрол 
на кръвната глюкоза и нормализиране на гли-
кирания хемоглобин. Необходими са обаче 
проспективни проучвания за валидиране на 
тези алгоритми. Още един важен факт е 
свързан с ограничената чувствителност на 
СА 19-9 − неговата експресия изисква нали-
чие на ензима 1,4-fucosyltransferase, продукт 
на Lewis гена, който се открива само у паци-
енти с Le (a-b+) или Le (a+b-) кръвни групи. 
Около 6% от Кавказката и 22% от некав-
казката популации са генотипно Le (a-b-) и 
по тази причина не синтезират CA 19-9. В 
този случай маркерът не може да бъде полз-
ван в проследяването на пациенти с ПДАК.

Много малко са проучванията, които 
оценяват ролята на СА 19-9 за скрининг на 
ПДАК в общата популация.16 Системати-
чен анализ, публикуван през 2020 г., предста-
вя данни от едноцентрово проспективно 
проучване с включени 70940 безсимптомни 
пациенти.17 Използането на СА 19-9 като 
средство за скрининг не е ефективно поради 
много ниска позитивна предсказваща стой-
ност (PPV 0.9%), независимо от високата 
чувствителност (100%) и специфичност 
(98.5%), които авторите съобщават. При 
пациенти, представящи се със симптоми, 
съмнителни за ПДАК (например абдоминал-
на болка, жълтеница, загуба на тегло), СА 
19-9 също е с ниска PPV (0.5-0.9%).18 Във ви-
сокорискови популации, като пациенти с фа-
милен панкреасен карцином или синдром на 
Peutz-Jeghers, СА 19-9 има ограничено прило-

жение за скрининг дори в комбинация с кон-
венционално образно изследване.19

За да се подобри диагностичното зна-
чение на СА 19-9, са изследвани различни па-
нели от биомаркери, включващи и СА 19-9. 
Никой от тях обаче до момента не показва 
превъзходство над самостоятелното опре-
деляне на маркера. Въпреки тези данни, меж-
дународните ръководства (EGTM и NACB) 
не препоръчват самостоятелна употреба 
на СА 19-9 като диагностично средство 
поради субоптимална чувствителност, спе-
цифичност, положителна и отрицателна 
предсказващи стойности. Те препоръчват 
употребата на туморни маркери при диаг-
ностиката на ПДАК само в комбинация с 
образно изследване (например компютър-
томография), което понастоящем е „зла-
тен стандарт“.

Къде е мястото на СА 19-9 и какви 
са клинично значимите стойности на него-
вото повишение при оценка на резектабил-
ност на тумора, ефект от неоадюватно 
лечение или ранно откриване на рецидив и 
прогресия? В своето ръководство от 2021 
г. Ръководството на NCCN препоръчва из-
следване на СА 19-9 в целия процес на пове-
дение при пациенти с ПДАК – пред започва-
не и след приключване на лечението и при 
проследяване за ранно откриване на локален 
рицидив или прогресия.20 Множество клинич-
ни проучвания докладват, че увеличените 
предоперативни нива на СА 19-9 предсказ-
ват нерезектабилност на тумора. Налице е 
значима вариабилност в оптималните гра-
нични стойности на маркера, използвани за 
определяне на нерезектабилна болест – 37-
1000 U/ml (чувствителност 69-93% и специ-
фичност 78-98%.21 De Rosa, et al. изграждат 
критерии, базирани на 5 големи проучвания 
(n = 159-262), включващи предоперативно 
ниво на СА 19-9 ≥ 150 U/ml и големина на 
тумора > 3 cm при пациенти с радиологично 
резектабилна болест.22 Ръководството на 
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френските онколози предлага провеждане на 
стадираща лапароскопия при предоператив-
ни стойности на СА 19-9 > 130-400 U/ml.23 
Проучване на Heger et al. докладва при 103 
пациенти, които получават неоадювантна 
терапия с режим FOLFIRINOX, че при по-
стнеоадювантни стойности на СА 19-9 > 
91.8 U/ml пациентите нямат полза от пос-
ледваща резекция на тумора (чувствител-
ност 75% и специфичност 76.9%).24 Относ-
но прогнозата проучване на Macedo et al. с 
включени 274 пациенти, които получават 
неоадювантно лечение с FOLFIRINOX или 
gemcitabine/nab-paclitaxel и радикална резек-
ция, показва резултати, че ≥ 50% намаление 
на CA 19-9 се свързва с подобрена обща пре-
живяемост (OП) (42.3 срещу 24.3 месеца), 
преживяемост без локален рецидив (ПБЛР) 
(27.3 срещу 14.1 месеца) и преживяемост 
без прогресия (ПБП) (29.3 срещу месеца), 
сравнено с пациенти с < 50% намаление.25 
В проучване, обхващащо 260 пациенти, СА 
19-9 е оценяван като маркер, който има спо-
собност да ръководи адювантна терапия.26 
Авторите установяват, че болни с посто-
перативни стойности на СА 19-9 > 90 U/ml, 
които провеждат адювантна химиотера-
пия, нямат по-висока средна преживяемост 
спрямо пациенти, които не провеждат адю-
вантна химиотерапия (16.2 срещу 9 месеца, 
p = 0.719). За разлика от тях, в групата на 
пациентите със стойности на СА 19-9 < 
90 U/ml провеждането на адювантна хими-
отерапия води до достоверно подобрение в 
преживяемостта (26 срещу 16.7 месеца, p = 
0.0108). Тези резултати показват значение-
то на постоперативното определяне на СА 
19-9 за взимане на решение за адювантна хи-
миотерапия.

CEA. Той е фетален гликопротеин, оп-
исан за първи пърт от Gold и Freedman през 
1965 г. Обичайно не се синтезира във високи 
концентрации след раждане, има ниска спе-
цифичност и се установява повишен при ре-

дица онкологични (колоректален карцином, 
недребноклетъчен белодробен карцином, 
овариален карцином, цервикален карцином 
и др.) и неонкологични болести.27 Предик-
тивното значение на СЕА, както за диагно-
стиката, така и за прогнозата на ПДАК, е 
оценено в относително малък системати-
чен и метаанализ, публикуван от Meng et al. 
през 2017 г.28 Обобщените данни върху 19 
проучвания с 3650 пациенти показват, че 
панел от маркери, базиран на СЕА и СА 19-
9, има по-добра диагностична точност от 
самостоятелното определяне на СЕА или 
СА 19-9 (AUC 0.90 и Q-стойност 0.84), но 
в същото време не показва по-добра чувст-
вителност от самостоятелно изследване 
на СЕА или СА 19-9. Друг метаанализ, публи-
куван през 2018 г., включва 13 проучвания с 
4537 участници и 1277 пациенти и сравнява 
диагностичното значение на СА 19-9 с това 
на СЕА при ПДАК.29 Авторите докладват 
обобщена чувствителност от 0.80, специ-
фичност 0.75 и AUC 0.84 за СА 19-9, които 
превъзхождат тези на СЕА. В заключение 
препоръката на авторите е да се използва 
комбинация от двата маркера за ранна ди-
агностика на ПДАК поради тяхното лесно 
изпълнение, ефикасност и неинвазивност.

CA 125. Той е високомолекулен муци-
ноподобен гликопротеин, който се асоциира 
най-често с овариален карцином и холанги-
окарцином. Ролята му при ПДАК се комен-
тира в последните десетина години в малко 
проучвания, които показват превъзходство-
то му над СА 19-9 за предсказване на резек-
табилност на ПДАК. Също така СА 125 ко-
релира с развитие на метастатична болест 
при ПДАК.30, 31 Важно е да се отбележи и пре-
димството на СА 125 пред СА 19-9 в това, 
че не зависи от серумната концентрация на 
билирубин и може да се използва при пациенти 
с иктер.32 Meng et al. публикуват през 2017 г. 
резултати от метаанализ с 1235 участници 
от 8 проучвания, като целта е да се оцени 
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диагностичното значение на СА 125, опреде-
лян самостоятелно или в комбинация с други 
маркери за диагностика на ПДАК.33 Комби-
нираната чувствителност на СА 125 е 0.59 
(95%CI 0.54-0.62), а комбинираната специ-
фичност е 0.78 (95%CI 0.75-0.82), докато за 
базираните на СА 125 диагностични панели 
чувствителността е 0.47 (95%CI 0.47-0.51) 
и специфичността е 0.88 (95%CI 0.86-0.90). 
Изчисляването на AUC и Q-стойност на CA 
125-базиран диагностичен панел е съответно 
0.89 и 0.82, което показва, че той превъзхож-
да самостоятелно използване на СА 125 или 
СА 19-9 за диагностика на ПДАК. Друг сис-
тематичен анализ разглежда самостоятел-
ното изследване или комбинация от серумни 
биомаркери като СА 125, СА 72-4, Са 50, Са 
242, без или заедно с СА 19-9 за подобряване 
на неговата специфичност и чувствител-
ност.34 Засега нито единичен въглехидратен 
маркер, нито комбинацията от тях показват 
превъзходство над СА 19-9 по отношение на 
диагностика и прогноза и не се използват в 
клиничната практика. Най-вероятна причи-
на е липсата на стандартизация и валидира-
нето им в по-големи кохорти.

CA 242. Той въглехидратен антиген, 
съдържащ сиалова киселина, чието повише-
ние корелира с това на СА 19-9 при паци-
енти с ПДАК. Освен при ПДАК, където са 
докладвани най-високи концентрации, СА 
242 се установява повишен и при цервикален 
карцином или карцином на хранопровода.35 
Метаанализ, публикуван през 2015 г., анали-
зира данните от 21 проучвания с 3497 учас-
тници и сравнява диагностичното значение 
на СА 19-9, СЕА и СА 242 при ПДАК.36 Обоб-
щената чувствителност на СА 242 е 67.8% 
със специфичност 83%. При комбинирането 
му с СА 19-9 се постига чувствителност 
от 90%. Самостоятелното му определяне 
не дава предимства пред самостоятелно 
тестване на СА 19-9 и не се препоръчва за 
ранно откриване на ПДАК.

Остеопонтин (OPN). Той е белтък, 
свързан с екстрацелуларния матрикс (ECM). 
Докладвани са повишени стойности на осте-
опонтин в серум, изследван предоперативно 
от пациенти с ПДАК, с чувствителност 
80% и специфичност 97%.37 Скорошно про-
учване показва, че комбинирано определяне 
на OPN и тъканния инхибитор на металоп-
ротеиназа 1 (TIMP-1) могат да разграничат 
ПДАК от хроничен панкреатит и здрави 
контроли. Добавянето към панела и на СА 
19-9 повишава диагностичната точност на 
комбинираното изследване на маркерите и 
дава предимство пред самостоятелното им 
изследване.38 Липсата на стандартизиран 
автоматичен метод за определяне на OPN 
ограничава неговата клинична приложимост 
само до изследването му като част от про-
учвания.

TIMP-1. Този маркер оказва инхиби-
торен ефект върху повечето матриксни 
металопротеинази и едновременно с това 
играе роля в регулацията на клетъчната 
пролиферация и апоптоза.39 Показва чувст-
вителност 47.1%, специфичност 69.2% и 
AUC 0.64, като заедно с матриксната мета-
лопротеиназа-9 (MMP-9) не демонстрират 
превъзходство над самостоятелното оп-
ределяне на СА 19-9 като маркер за диагно-
стика на ПДАК.40

Инсулиноподобен растежен фактор 
свързващ протеин 1 (IGFBP-1). Той е тар-
гетен протеин на инсулина и потиска ак-
тивността на инсулиноподобния растежен 
фактор 1. Wolpin et al. съобщават резулта-
ти от малко проучване, според което ни-
ските концентрации на IGFBP-1 предсказ-
ват повишен риск от ПДАК.41 Пилотно 
проучване, публикувано през 2016 г., докла-
два предимства на комбинирано тестване 
на IGFBP2 и IGFBP3 пред самостоятелно 
определяне на СА 19-9 за ранно откриване 
на ПДАК и може да разграничи начален ста-
дий от здрави контроли.42
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Остеопротегерин (OPG). Той е член на 
семейството на рецептора на тумор-не-
кротизиращия фактор (TNF) и се асоциира 
главно с ролята му в регулацията на кост-
ната обмяна, но е въвлечен и в процеси на 
канцерогенеза. Комбинирането му в панел 
с вътреклетъчната адхезионна молекула 
(ICAM-1) и СА 19-9 показва потенциал за 
разграничаване на ПДАК от здрави контро-
ли с чувствителност 78% и специфичност 
94%.43 В контраст с тези резултати Nolen 
et al. съобщават за проспективно събрани 
данни в голяма скринингова кохорта с ком-
бинирано изследване на панел от маркери, 
включващ OPN, OPG и СА19-9, които не 
показват предимство за дискриминация на 
ПДАК от здрави контроли.44

Галектин-3. Съставлява семейство от 
белтъци с различни функции, които споде-
лят сходен афинитет за свързване към бе-
та-галактозид и съдържат въглехидратен 
компонент в структурата си. До момента 
са идентифицирани 11 галектини, сред кои-
то най-добре проучени са галектин 1, 3 и 9. 
Галектин-3 е химерен по структура и пър-
воначално е описан като белтък, разположен 
по външната мембрана на макрофаги (Mag-2 
антиген), а по-късно е установен и в ендоте-
лни клетки, имунни клетки и фибробласти. 
Има проучвания, че променената експресия 
на галектини при ПДАК може да има роля 
в туморната канцерогенеза, пролиферация, 
прогресия, ангиогенеза, метастазиране и 
имунен отговор. Това се използва като база 
за интензивни проучвания за значението им 
като маркери в диагностиката, прогнозата 
и проследяването на ПДАК.45 Метаанализ, 
публикуван през 2019 г. от Sun et al., обоб-
щава данни от 11 ретроспективни проучва-
ния с общо 1227 участници.46 Резултатите 
показват, че повишената експресия на га-
лектини не е свързана с подобрена ОП при 
ПДАК (HR 1.19; 95%CI 0.67-2.11). Степен-
та на експресия на галектин-3 не корелира 

директно и с прогнозата (HR 0.99; 95%CI 
0.40-2.46). Обобщената чувствителност е 
0.64 (95%CI 0.41-0.82), специфичност 0.76 
(95%CI 0.59-0.88), положителна предсказва-
ща стойност 2.70 (95%CI 1.21-6.1) и отрица-
телна предсказваща стойност 0.47 (95%CI 
0.23-0.98). Показателят AUC за галектин-3 
е изчислена на 0.77. Авторите съобщават 
и за вероятно значение на галектин-3 като 
диагностичен маркер, но тази хипотеза из-
исква бъдещи проспективни проучвания, за 
да бъде доказана.

Муцини. Те са семейство гликопро-
теини, разположени по повърхността на 
епителните клетки на стомашно-чревния 
тракт, и изпълняват разнообразни функции. 
Нормалната панкреасна тъкан експресира 
редица муцини като MUC1, MUC5B, MUC6, 
MUC11, MUC12, MUC17, MUC20 и MUC21, 
докато други членове на семейството ос-
тават неоткриваеми. При ПДАК се счита, 
че муцините имат значение за развитие на 
метастази, химиорезистентност и тумо-
рогенност. Скорошни метаанализи иденти-
фицират MUC1, MUC4, MUC5AC и MUC16 
като ключови биомаркери в диагностиката 
на ПДАК.47, 48 Повишената серумна концен-
трация на MUC5AC се свързва с повишена 
ефективност за разграничаване на резекта-
билен ранен стадий на ПДАК от здрави кон-
троли и пациенти с хроничен панкреатит. 
Диагностичната точност на маркера за от-
диференциране на резектабилен карцином 
от здрави контроли се повишава, когато той 
се ползва в комбинация с СА 19-9. Комбини-
раното определяне на СА 19-9, MUC5AC и 
MUC16 (СА 125) повишава диагностичната 
чувствителност с постигната почти 100% 
специфичност.49

Фукозилиран хаптоглобин (Fuc-
Hpt). Скорошни проучвания възлагат надеж-
ди на този нов биомаркер при ПДАК като 
при ROC-анализи той се показва равностоен 
на утвърдения СА 19-9 и корелира със ста-
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дия на болестта.50 Основно негово предим-
ство се счита способността му да иденти-
фицира чернодробни метастази, които все 
още не могат да се открият с образни ме-
тоди, поради това, че се синтезира в пови-
шени количества от метастатични маси в 
черния дроб.51

Изоформи на аполипопротеин (APOs). 
Синтезират се в черния дроб и тънките 
черва, служат като транспортни белтъци 
за пренос на липиди и по този начин − като 
лиганди за рецепторите на клетъчните мем-
брани, ензимни кофактори и структурни 
компоненти на липопротеините (след свърз-
ването им с липиди).52 Има съобщения за ди-
агностичното и прогностично значение на 
APOA2, APOC1, APOC2 и APOE при ПДАК. 
Налице са доказателства, че APOA2, по-спе-
циално APOA2-ATQ/AT, може да разграничи 
ранен стадий на ПДАК от здрави контроли, 
както и да идентифицира пациенти с пови-
шен риск от развитие на злокачествена бо-
лест на панкреаса. Стойността на AUC за 
APOA2-ATQ/AT е по-висока от тази на СА 
19-9 при откриване на ранен стадий ПДАК.53 
Проспективно проучване публикува през 
2019 г. данни, че комбинация на APOA2 с СА 
19-9 може да установи ПДАК до 18 месеца 
преди диагностицирането му с образен ме-
тод и препоръчва използването ѝ като пър-
ва стъпка още преди образно изследване.54 
Повишени концетрации на APOC1, измерени 
предоперативно, корелират с по-лоша прог-
ноза и се счита, че маркерът има потенциал 
да предсказва агресивност на болестта.55 В 
свое проучване Xue at al. съобщават подобни 
резултати за APOC2, считайки, че може да 
бъде ползван като независим прогностичен 
маркер за преживяемост при пациенти след 
резекция на ПДАК.56

Серумни растежни фактори

Съдов ендотелен растежен фактор 
(VEGF). Има данни, че играе важна роля в 

развитието на ПДАК, а експресията на 
VEGF-A е предсказващ маркер както за на-
личие на далечни метастази, така и за по-
лоша прогноза.57

Серумни цитокини и 

хемокини

Макрофаг-инхибиторен цитокин-1/
растежен диференциращ фактор-15 
(MIC-1/GDF15). Принадлежи към TGF-β су-
персемейството на цитокините, въвлечени 
в процесите на възпаление и канцерогенеза. 
Повишението на концентрацията му в се-
рум се наблюдава при редица патологични 
процеси, включително сърдечна и бъбречна 
недостатъчност.58 Метаанализ, публику-
ван през 2018 г. и обхващащ 14 проучвания с 
2826 пациенти, цели да сравни диагностич-
ното значение на MIC-1/GDF15 спрямо CA 
19-9 за откриване на ПДАК. Докладваната 
чувствителност за MIC-1/GDF15 е 80%, 
специфичността е 88%, a предсказващата 
диагностична стойност (DOR) е 24.57, пре-
възхождайки тази на CA19-9 (DOR 17.76). 
В допълнение към тези резултати AUC на 
MIC-1/GDF15 за диагностициране на ПДАК 
е 0.8945, което умерено превишава AUC за 
CA19-9. Заключението на авторите е, че 
MIC-1/GDF15 има сравнима с CA19-9 диаг-
ностична точност, но поради голямата хе-
терогенност на проучванията резултати-
те следва да се интерпретират с особено 
внимание.59 Друго проучване, публикувано 
през 2020 г., докладва данни от използване 
на MIC-1/GDF15 като скринингов маркер 
при проспективно набрана кохорта от па-
циенти с висок риск (фамилност и гене-
тични фактори) за ПДАК. Резултатите 
показват, че MIC-1/GDF15 има умерен по-
тенциал да отдиференцира пациенти, кои-
то в последствие биват диагностицирани с 
ПДАК посредством ендоскопски ултразвук 
или биопсия.60



52

Веселина Колева

Интерлевкини. Те са цитокини, със-
тавляващи съществена част от цитокини-
те, представени в туморното микрообкръ-
жение. Въпреки многобройните проучвани 
интерлевкини като биомаркери при ПДАК, 
засега резултатите са разнопосочни. Има 
значима хетерогенност между проучвания-
та с несигурни и недостатъчни доказател-
ства, които да подкрепят тяхната употре-
ба в рутинната клинична практика.61

Серумни адхезионни молекули

CEA-свързани клетъчни адхезион-
ни молекули (CEACAM). Това са протеини, 
които принадлежат към семейството на 
имуноглобулините. Най-добре проучените 
CEACAM молекули, имащи отношение към 
карциногенезата, са CEACAM1, CEACAM5 
(широко познат като CEA) и CEACAM6. Две-
те CEACAM5 и CEACAM6 са свързани към 
мембраната посредством гликозил-фосфа-
тидил-инозитол връзка, докато CEACAM1 
се прикрепя към клетъчната мембрана чрез 
трансмембранни домейни. Макар и редица 
проучвания да докладват за повишени концен-
трации на CEACAM1 при редица неопластич-
ни болести, включително ПДАК, недоста-
тъчната чувствителност и специфичност 
препятстват използването му като мар-
кер.62-65 Засега ролята на CEACAM- молеку-
лите, включително CEACAM1, се измества 
от диагностика към терапия − CEACAM1 е 
включен в антитуморната имунотерапия.66, 67

ICAM-1. Той е гликопротеин със зна-
чение за адхезията на клетка към клетка и 
на клетка към извънклетъчен матрикс, но 
действа също и като макрофагеален хемо-
атрактант.68 Въпреки че в предходни проуч-
вания серумната концентрация на ICAM-1 
показва превъзходство над СА 19-9 като ди-
агностичен маркер за ПДАК, неспособност-
та му да разграничи ранен от късен стадий 
на болестта ограничава приложението му в 
клиничната практика.69, 70

Заключение

Заради липса на ранна диагностика и 
заради лошата преживяемост на пациенти 
с ПДАК дори и след хирургично лечение през 
последните две десетилетия интензивно 
се проучват нови възможности за намира-
не на диагностични и прогностични марке-
ри. В литературата са публикувани данни 
за повече от 300 биомаркера, потенциално 
полезни за тази задача. Резултатите обаче 
все още са разнопосочни, с недостатъчно 
доказателства за клиничната им валидност 
и на този етап СА 19-9 остава маркер на 
избор при тази онкологична болест, незави-
симо от ограниченията. За преодоляване на 
тези ограничения проучванията се насочват 
в няколко посоки: (1) търсене на оптимал-
ната биологична проба (серум, урина, слюн-
ка, панкреатичен сок, течност от киста, 
фецес,) в която маркерът да е с максимална 
концентрация, да е стабилен, да бъде въз-
можно надеждното му определяне и да е 
лесна за добиване; (2) откриване на различен 
тип биомаркери – белтъци, гликопротеини, 
микроРНК, екзозоми, циркулиращи тумор-
ни клетки, циркулираща свободна туморна 
ДНК; (3) съставяне на панели от няколко 
биомаркера, определяни едновременно.71 Не-
решени са въпросите за оптималната гра-
нична стойност при употреба на СА 19-9 
като диагностичен и прогностичен маркер, 
оптималното понижение в концентрацията 
на маркера в отговор на лечение, намиране 
на най-подходящ маркер, който да се препо-
ръча за скрининг и ранна диагностика. Не-
обходими са многоцентрови рандомизирани 
проучвания и прилагане на нови аналитични 
методи за намиране на отговор.
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ОБЗОР

Панкреасният дуктален аденокарцином (ПДАК) е един от най-често сре-

щаните карциноми на гастроинтенстиналния тракт, като заболяемостта 

му през последните години рязко нараства. Прогнозата на болестта е песимис-

тична: петгодишната преживяемост не надхвърля 5%. Единствен шанс за де-

финитивно излекуване е радикалната хирургия, но към момента на поставяне 

на диагнозата карциномът обикновено е напреднал, с локална инвазия и далечна 

дисеминация. Това определя значението на първичното стадиране на ПДАК: от 

една страна, при резектабилни тумори да се предложи потенциално куративна 

хирургия, а от друга, да се спести тежка и обречена на неуспех операция на не-

резектабилни лезии. През последните години неоадювантните химиотерапия и 

лъчехимиолечение предоставят възможност за постигане на локална регресия 

на тумора и превръщането на даден нерезектабилен карцином в резектабилен. 

Така при рестадиране на ПДАК след неоадювантно лечение целта е да се иден-

тифицират пациенти с отговор, при които шансът за постигане на радикална 

резекция е добър. Статията е обзор на съвременните доказателства за ефек-

тивност на образните методи за дефиниране на резектабилност.

Увод

Съвременната хирургична техника 
позволява провеждане на интервенции с го-
лям обем и сложност върху панкреаса, при 
относително ниски морбидност и мортали-
тет. Така в центрове с голям опит посто-
перативната заболяемост и смъртност 
след мащабни операции за панкреасен дукта-
лен карцином (ПДАК) е 1-3%.1, 2 Радикална-
та хирургия е единственото лечение, което 

предлага възможност за дефинитивно изле-
куване, но 5-годишната преживяемост на 
пациентите достига 25%.3, 4 Проблем е, че 
към момента на поставяне на диагнозата не 
повече от 20% от пациентите са с резек-
табилна болест5; това е основна причина за 
ниска 5-годишна преживяемост (не повече 
от 5%) в общата популация с ПДАК6. Зато-
ва главна цел на първичното стадиране е да 
определи при кои пациенти може да се раз-
чита на радикална резекция и кои трябва да 
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се насочат за химиотерапия и лъчехимиоле-
чение, включително в неоадювантен аспект 
(Фиг. 1).7

Първоначално стадиране

Критерии за резектабилност при 
ПДАК. Постигането на тотална резекция 
на тумора (наличие на туморни клетки на не 
по-малко от 1 mm от резекционните линии 
при хистологично изследване на резектата 
– R0) подобрява прогнозата при ПДАК.8 Съ-
временните хирургични техники позволяват 
резекция и реконструкция на ангажираните 
съдове (мезентериални, цьолиачни или пор-
тална вена и чернодробна артерия), така че 
сама по себе си съдовата инвазия не изключва 
резектабилност.9 Ред проучвания обаче по-
казват, че рискът от R1-резекция е по-висок, 
когато са ангажирани съдовете и се налага 

съдова реконструкция.10, 11 Това променя па-
радигмата пред образното изследване за пър-
вично стадиране на ПДАК – вместо проста 
оценка на техническата резектабилност на 
тумора, стои задачата да се реши постижи-
ма ли е R0-резекция, най-вече по отношение 
на засягането на съдовете.7, 9

Още от 2006 г. се разработват и из-
питват в клинични условия системи за оцен-
ка на резектабилността на ПДАК с оглед 
ангажиране на съдовете в горния абдомен.7, 

9, 12-14 Повечето от предлаганите системи са 
тристепенни и освен резектабилна и локал-
но адвансирала болест, включват и т.нар. 
гранично резектабилен ПДАК. В най-общи 
линии като гранично резектабилна лезия 
се определя тази, при която резекцията, 
включително със съдова реконструкция, е 
технически възможна; вероятността за 
постигане на R0-резекция обаче е по-мал-

Фигура 1. Стадиране на ПДАК: (А, В) стадий I – първичният тумор е ограничен в панкреаса, заобиколен 
от интактна панкреасна тъкан (съответно Т1 < 2 сm, Т2 > 2 сm), без лимфаденопатия или дистантни 
метастази; (С) стадий IIА – туморът се разпространява извън панкреаса, без засягане на съдове, 
лимфаденопатия или далечни метастази; (E) стадий IIВ – лимфаденопатия; (D) засягане на съдовете; (F) 
далечни метастази (Zins et al, Radiology 2018)
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ка. Понастоящем най-широко се използват 
критериите за резектабилност на National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN), пред-
ставени в Табл. 1.13 Тези критерии са и до-
бре валидирани: Rhee et al. в скорошен обзор 
цитират постигане на R0-резекция при 73% 
от определените като резектабилни, при 
55% от определените като гранично резек-
табилни и при 16% при определените като 
нерезектабилни ПДАК-и.20

Подобни, макар и донякъде по-рестрик-
тивни, са критериите на M.D. Anderson 
(Табл. 2)12, докато критериите на American 
Society of Clinical Oncology (ASCO) са зна-
чително по-консервативни и не допускат 
резектабилност, дори само при контакт на 
масата с портална или горна мезентериална 
вени7, 14.

Белезите на инвазия в прилежащите 
съдове, включени в критериите за резекта-

Съд Резектабилен Гранично резектабилен Нерезектабилен

Портална вена/горна 
мезентериална вена

Няма контакт на тумора с 
вената или контакт с < 180º 
от циркумференцията ѝ, без 
неравност на контура

Контакт > 180º или < 180º 
с неравност на контура или 
тромбоза, но с възможност 
за реконструкция, контакт 
с долна празна вена

Обструкция без възмож-
ност за реконструкция, кон-
такт с най-проксималния 
йеюнален контрибутор

Обща чернодробна ар-
терия Няма контакт

Контакт без достигане до 
трункус целиакус или до би-
фуркацията

Контакт с достигане до 
трункус целиакус или до би-
фуркацията

Трункус целиакус Няма контакт
Няма контакт (карцином на 
глава), контакт < 180º (кар-
цином на тяло/опашка)

Контакт > 180º, всякакъв 
контакт с аортата

Горна мезентериална 
артерия Няма контакт Контакт < 180º

Контакт > 180º, контакт с 
най-проксималния йеюнален 
клон, контакт с аорта

Таблица 1. Критерии за резектабилност на ПДАК с оглед съдовата инвазия (NCCN, V1.2021)

Таблица 2. Критерии за резектабилност на ПДАК спрямо съдова инвазия (M.D. Anderson Cancer Center)

Съд Резектабилен Гранично резектабилен Нерезектабилен

Горна мезентериална 
артерия

Няма ангажиране; свободен 
мастен план между тумор 
и артерия

Контакт на тумора със сте-
ната на съда по не повече от 
1/2 от циркумференцията му 
(180º); уплътняване на пери-
артериалната мастна тъкан 
или конвексно проминиране на 
тумора по посока на съда

Обхващане на съда (> 180º 
от циркумференцията му)

Трункус целиакус/обща 
чернодробна артерия

Няма ангажиране Контакт или обхващане 
на къс сегмент от общата 
чернодробна артерия (типич-
но на нивото на отделяне на 
гастродуоденалната артерия); 
възможно е да се наложи съдова 
реконструкция

Обхваната, без техни-
ческа възможност за ре-
конструкция, обикновено 
поради разпространение 
на тумора до ниво на 
отделяне на лиенална ар-
терия/артерия гастрика 
синистра или до отделяне 
на трункуса от аортата

Горна мезентериална 
вена/портална вена

Проходими Къса сегментна оклузия със 
свободен съд на достатъчно 
протежение за реконструкция

Оклузия без техническа 
възможност за рекон-
струкция
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билност на ПДАК, са обект на проучване 
още от началото на 90-е години на 20. век. 
През 1992 г. Ishikawa et al. установяват, че 
постоперативните резултати, включител-
но 5-годишната преживяемост, след раз-
ширена панкреатектомия, са по-добри при 
пациенти без свързана с тумора промяна в 
калибъра на портална и горна мезентериал-
на вени, при едностранна стеноза поради ан-
гажиране и при ангажиране на по-малко от 
1.2 сm от протежението на тези съдове.9, 15 
Пет години по-късно Lu et al. проучват зна-
чението на контакта на тумора с циркум-
ференцията на съда.16 В това проспективно 
проучване, включващо 25 пациенти с ради-
кална резекция или палиативна хирургия за 
ПДАК, авторите установяват, че контакт 
на тумора с над 50% (180º) от циркумфе-
ренцията на артериален или венозен съд 
има чувствителност 84% и специфичност 
98% по отношение на необходимостта от 
реконструкция в хода на операцията. Дру-
ги автори посочват, че деформацията на 
портална и/или горна мезентериална вени 
(teardrop sign) е силно асоциирана с туморна 
инвазия.17 По-ново проучване свързва проте-
жението на контакта на тумор с портална 
и мезентериална вени с необходимостта от 
съдова резекция и с хистологично верифи-
циране на туморна инвазия, установявай-
ки 97.4% специфичност и 89.5% позитивна 
предиктивна стойност при обхващане на 
повече от 180º от циркумференцията.18; 
чувствителността обаче остава ниска. Ин-
тересно е, че авторите не намират връзка 
между степен на ангажиране на вените и 
успеха на резекция, дефинирана като пости-
гане на R0; преживяемостта без прогресия 
(ПБП) и общата преживяемост (ОП) обаче е 
достоверно по-ниска при пациенти с по-зна-
чимо съдово ангажиране.

Критериите на всички групи са раз-
работени първоначално на базата на мул-
тидетекторна компютърна томография 

(МДКТ), доколкото това е най-широко при-
лаганият метод при стадирането на ПДАК. 
Критериите обаче са напълно приложими 
и към магнитнорезонансната томография 
(МРТ) при условие, че протоколът включва 
динамично контрастно изследване, и са не-
приложими при трансабдоминално ултраз-
вуково изследване (УЗИ), доколкото послед-
ното не позволява сигурна морфологична 
оценка на артериални и венозни съдове из-
вън порта хепатис.

Технически аспекти. Белезите на съ-
дова инвазия обикновено са дискретни и 
могат да се идентифицират сигурно само 
на образи с висока пространствена и конт-
растна разделителна способност. Качест-
вото на образите определя непосредствено 
приложимостта на критериите за резекта-
билност спрямо конкретното изследване, 
така че всички автори обръщат специално 
внимание на техниката на МДКТ и МРТ, 
провеждани за оценка на резектабилност на 
ПДАК. При МДКТ се подчертава значение-
то на изотропните пакети данни с голяма 
пространствена резолюция (малка дебелина 
на среза, за предпочитане под 1 mm, без ин-
тервал между срезовете), на използване на 
позитивен интравенозен контраст с под-
ходящ избор на началния момент на скани-
ране (40-50 sec за панкреасна фаза, 65-70 sec 
за портовенозна фаза) и на негативен (вода) 
перорален контраст и на използване на про-
токоли за съдова реконструкция (MIP) (Фиг. 
2).7, 19, 20 По отношение на МРТ-изследвани-
ята се обръща внимание на включването в 
протокола на DW-образи и динамично кон-
трастно изследване, като част от автори-
те препоръчват и включване на магнитно-
резонансна холангио-панкреатография.7, 19-21

Мултидетекторна компютър-то-
мография, магнитнорезонансна томогра-
фия и ендоскопско ултразвуково изслед-
ване. Първи избор на образно изследване 
за оценка на резектабилността на ПДАК 
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обикновено е МДКТ. Методът е относи-
телно достъпен и е добре валидиран. В ско-
рошен метаанализ, включващ 29 оригинални 
статии, публикувани след 2000 г., Somers and 
Bipat намират сумарна позитивна предик-

тивна стойност на МДКТ-изследванията 
по отношение на резектабилност (R0) от 
81%, като фалшиво позитивните резулта-
ти са следствие предимно на неоткрити 
малки чернодробни метастази, метастази 
в нерегионални лимфни възли или перитоне-
ална карциноматоза. Въпреки значителната 
хетерогенност на данните от проучвания-
та, включени в този метаанализ, резулта-
тите му показват, че броят на пациентите 
с резектабилна болест, на които не е предло-
жена потенциално куративна хирургия, ще 
е малък.22 Правят се директни съпоставки 
между МДКТ и МРТ при оценка на резекта-
билността на ПДАК. Chen et al. в проучване 
от 2016 г. не намират съществена разлика 
между двата метода за идентифициране на 
съдова инвазия и лимфни метастази и за оп-
ределяне на резектабилност на тумора.23 
Rhee et al. цитират близки чувствителност 
и специфичност на МДКТ и МРТ при диагно-
за на ПДАК (съотв. 89-91% срещу 84-93% 
и 85-90% срещу 82-98%); за същите показа-
тели при оценка на резектабилност се по-
сочват съотв. 81% срещу 82% и 82% срещу 
78%.20 До подобен извод стигат и автори 
на други метаанализи и обзорни статии.19, 21 
Несъмнено предимство на МРТ е при откри-
ване на малки чернодробни метастази. От 
118 пациенти с потенциално резектабилен 
ПДАК, включени в проспективно мултицен-
трично проучване от 2018 г., МРТ открива 
чернодробни метастази по-малки от 1 cm 
при 12 (10.2%).24 Чувствителността и спе-
цифичността на метода в това проучване 
са съотв. 73.3% и 100% при типични метас-
тази и 80% и 96.1% при всички (типични и 
атипични) чернодробни лезии. По-старо 
ретроспективно проучване, включващо 54 
пациенти с ПДАК, установява чувствител-
ност на МРТ по отношение на чернодробни 
метастази от 85% срещу 69% на МДКТ25 
при сходна чувствителност по отношение 
на първичен тумор. Предимството на МРТ 

А.

B.

Фигура 2. Нерезектабилен ПДАК: (А) трансверзален 
МДКТ образ (0.6 mm дебелина на среза, 1.5 mm 
дебелина на реконструкцията) в порто-венозната 
фаза от изследването; контакт на масата с 
повече от половината от циркумференцията на 
порталната вена (> 180º); (В) съдова реконструкция 
на образите от същата серия (MIP протокол) – ясно 
се вижда стесняване на порталната вена
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при откриване на малки чернодробни метас-
тази и при характеризиране на лезии с не-
типичен МДКТ-образ е изтъкнато и в ред 
обзорни статии и метаанализи.7, 19, 21

Резултатите от съпоставка на МДКТ 
и МРТ с ендоскопско ултразвуково изследва-
не (ЕУЗИ) са нееднозначни. В обзорна ста-
тия, базирана на 66 оригинални публикации, 
Shrikhande et al. намират сходни чувстви-
телност, специфичност и диагностична 
точност за трите метода при оценка на 
съдова инвазия и лимфни метастази, като 
ЕУЗИ отстъпва значително при иденти-
фициране на чернодробни метастази по-
ради ограничен обхват на изследването.21 
Друг систематичен анализ от 2014 г. обаче 
на базата на 30 проучвания (1554 пациен-
ти) намира, че чувствителнотта на ЕУЗИ 
при оценка на съдова инвазия е достоверно 
по-добра (72%) от тази на МДКТ (63%) при 
сходна специфичност (съотв. 89% и 92%).26 

Подобно е и заключението на Zhang et al. в 
обзор от 2018 г.19 Всички автори обаче по-
сочват като основно предимство на метода 
възможността за потвърдителна биопсия, 
а като основни недостатъци – ограниче-
на достъпност, инвазивности зависимост 
на резултатите от от опита на операто-
ра.7, 19-21 Това дава основание на авторите да 
твърдят, че ролята на ЕУЗИ е основно при 
потвърдителна биопсия за пациенти с нере-
зектабилни лезии и при пациенти с клинич-
ни данни за ПДАК, но без идентифициран с 
МДКТ тумор (Фиг. 3).7

Рестадиране

Към момента са натрупани доста-
тъчно доказателства, че неоадювантната 
терапия (НАТ), особено след въвеждане на 
режимите FOLFIRINOX и mFOLFIRINOX, 
е в състояние да предизвика терапевтичен 

Фигура 3. Стратегия за първоначално стадиране на ПДАК (Zins et al., Radiology 2018)
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отговор и да позволи постигане на R0-резек-
ция при пациенти с гранично резектабилен 
и дори локално адвансирал ПДАК.7 При това 
нивата на постоперативна заболяемост 
и смъртност са сравнително ниски, а пре-
живяемостта е по-добра, отколкото при 
първична резекция. Това поставя въпроса 
за оценка на вторичната резектабилност 
на тумора. Първоначалните резултати с 
МДКТ са разочароващи, макар и донякъде 
неочаквани – методът подценява терапев-
тичния отговор. В голямо проспективно 
проучване от 2001 г. със 133 пациенти (със 
стадираща лапароскопия като верифициращ 
метод) 55% от случаите, определени от 
рестадиращата МДКТ като нерезектабил-
ни, са прекласирани на базата на лапароско-
пия с последстващо постигане на R0-резек-
ция.27 По-късно ретроспективно проучване, 
обхващащо 129 пациенти от MD Anderson 
Cancer Center, потвърждава тези резулта-
ти.28 В друго голямо проучване от 2013 г. 
МДКТ предвижда постигане на R0-резекция 
при 83% от пациентите без НАТ и само при 
58% от пациентите след НАТ.29 Причина за 
слабото представяне на образните методи, 
по-специално на МДКТ, при рестадиране на 
ПДАК след НАТ следва да се търси най-вече 

в типичната за този карцином плътна дес-
мопластична реакция – туморната строма 
не реагира на НАТ, а лечението може дори 
да предизвика допълнителна фиброза. Така 
стандартните критерии за оценка на те-
рапевтичния отговор при солидни тумори 
(RECIST) се оказват неприложими. Нещо 
повече, фиброзата предизвиква уплътня-
ване на периваскуларната мастна тъкан, 
ретракция и деформация на съдовия контур, 
които се интерпретират като персисти-
раща съдова инвазия.7 За да се преодолеят 
тези ограничения, се предлагат нови крите-
рии за оценка на резектабилност на ПДАК 
след НАТ. Проспективно проучване от 2014 
г. демонстрира, че стандартните крите-
рии (максимален размер на тумора и промя-
ната в плътността при МДКТ-изследване) 
не корелират с възможността за радикална 
резекция. Авторите обаче откриват силна 
корелация между контакта на тумора със 
съдовете и постигането на R0-резекция, 
като позитивната предиктивна стойност 
на каквато и да е редукция на контакта с 
който и да е от съдовете на цьолиачната и 
мезентериалната оси е 91%.30 Това предпо-
лага, че дори минимален отговор на терапия, 
идентифициран с образни изследвания, може 

Фигура 4. Стратегия за рестадиране на ПДАК след НАТ (Zins et al., Radiology 2018)
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да индикира добър хистологичен резултат, 
който да оправдае хирургична експлорация.7 

Скорошен метаанализ от 2021 г. косвено 
подкрепя този подход. На базата на 6 про-
учвания Park et al. установяват, че чувст-
вителността и специфичността по отно-
шение на резектабилност са 45% и 85% при 
пациенти с ПДАК, определен като резекта-
билен на базата на МДКТ, проведен за рес-
тадиране след НАТ (обикновен критерий). 
Когато в групата се включат и пациентите 
с болест, определена като гранично резек-
табилна (разширен критерий), чувствител-
ността нараства до 81%, но специфичност-
та намалява до 42%.31

Заключение

Адекватно проведеното образно из-
следване, най-вече МДКТ и МРТ, позволява 
да се предвиди възможността за постигане 
на радикална резекция (R0) на ПДАК с дос-
татъчна степен на сигурност в условията 
на първоначално стадиране. Особености-
те на биологията на този карцином обаче 
ограничават възможностите на образните 
методи и на базираните на тях критерии 
за резектабилност след НАТ. Очевидно се 
налага модифициране и разширяване на кри-
териите за резектабилност на ПДАК след 
НАТ. Междувременно разумна възможност 
е обсъждане на хирургична експлорация при 
всеки пациент с макар и минимален тера-
певтичен отговор.
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Увод

Въпреки съвременните достижения на 
системата лекартвена терапия, имуноте-
рапия, лъчелечение и радиохирургия, основна 
детерминанта на преживяемостта от пан-
креасен дуктален аденокарцином (ПДАК) 
си остава хирургичната резекция. За съжа-
ление, дори след потенциано куративна хи-
рургия голяма част от пациентите реци-
дивират локално или метастазират, което 
прави прогнозата крайно небрагоприятна. 
Рестадирането след потенциално радикал-
на хирургия и доказването на рецидиви при 
ПДАК е широка и неконкретна формули-
ровка, включваща както оценка и търене на 
локорегионална прогресия след потенциално 

куративна R0-резекция, потвърждаване на 
очаквана локорегионална прогресия при R1-
резекция и при позитивен нодален статус, 
така и варианти на детекция на системна 
прогресия и прогресия при персистенция при 
различни варианти на инициално лечение. 
При такава хетерогенност на изходните 
индикации, спрямо които се осъществява 
рестадирането, е логично доказателстве-
ната стойност на литературните данни за 
който и да е метод да не е особено висок. 
Исторически в практиката се е наложило 
образното рестадиране с компютър-то-
мография (КТ) с контраст и изследване на 
серумни нива на СА 19–9 като основни ме-
тоди за рестадиране и следтерапевтичен 
мониторинг. Оценката на диагностичната 

ОБЗОР

Рестадиране след радикална хирургия и доказване на рецидиви при панкре-

асен дуктален аденокарцином (ПДАК) е широка и неконкретна формулировка, 

включваща оценка и търсене на локорегионална прогресия след R0-резекция, 

потвърждаване на локорегионална прогресия при R1-резекция и позитивен но-

дален статус или детекция на системна прогресия при различни варианти на 

инициално лечение. Статията интерпретира хетерогенността на изходните 

индикации, спрямо които методът на PET/CT се употребява за рестадиране и 

терапевтично проследяване. Дискутира се диагностичната точност и на дру-

ги образни методи.
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точност и клиничната употреба на по-нови 
образни методи, включително и FDG PET/
CT включва като компаратор именно КТ. 
В практиката обаче се използват и други 
образни методи като магнотнорезенансна 
томография (МРТ) и контраст-усилено ул-
тразвуково изследване (УЗИ), които са как-
то комплементарни, така и конкуретни на 
останалите, което прави дефинирането на 
диагностичния алгоритъм при резицирани 
пациенти още по-спекулативен.

FDG РЕТ/СТ при 

рестадиране на ПДАК

Като цяло, FDG PET/CT показва добра 
сензитивност и специфичност при детек-
ция на рецидиви след радикална хирургия и 
има съществена прогностична стойност по 
отношение на обща преживяемост (ОП). В 
систематичен обзор на Amone et al се от-
читат специфични ситуации, в които РЕТ/
СТ добавя допълнителни данни към стан-
дартното рестадиране с КТ, без да може 
да се изведе препоръка за рутинно приложе-
ние, най-вече заради крайно хетерогенните 
проучвания, включени в обзора.1 В двуцен-
трово ретроспективно проучване на общо 
33 пациенти с ПДАК Albano et al. отчитат 
достоверна разлика в преживяемостта при 
РЕТ-позитивни и РЕТ-негативни пациенти 
(29% срещу 81%) 12 месеца след провеждане 
на изследването, но при много хетерогенна 
група , включваща както радикално рези-
цирани, така и инициално метастатични 
пациенти, което снижава доказателстве-
ната стойност на проучването.2 Практи-
чески важното в този анализ е процентът 
на промяна в терапевтичното поведение, 
като при 31% се отчита по-обширна дисе-
минация от очакваната, но при 10% от слу-
чаите стадият се променя към локализиран 
и пациентите са насочени към опит за де-
финитивно лечение. Друга важна конста-
тация от проучването е възможността за 

арбитриране на спорни находки от предхож-
дащи образни изследвания, като тук мето-
дът е краен коректор на терапевтичното 
поведение, както и на дефиниране на гранич-
на стойност на SUV 6.0 като дискримина-
тор за малигнени находки/рецидив. Spetti et 
al. в сравнително обемно проучване и много 
селектирана група от пациенти след иници-
ална резекция демонстрират възможност-
та на FDG PET/CT за по-ранна детекция на 
локални или системни рецидиви спрямо КТ.3 
Студията представлява директно сравне-
ние на два образни метода, като интерес-
но е групирането на пациентите – РЕТ- и 
КТ-позитивни срещу ПЕТ-позитивни/КТ-
негативни или недиагностични. Авторите 
отчитат тенденция към по-добра прежи-
вяемост в групата на РЕТ-позитивни/КТ-
некатегорични-недиагностични, което ве-
роятно е заради по-малък туморен товар 
или нискообемни рецидиви. И в двете групи 
са реализирани по две потенциално куратив-
ни R0-резекции на рецидиви. В най-големия 
до момента систематичен обзор на общо 7 
проучвания и 333 пациенти с ПДАК Daamen 
et al. отчитат по-добра сензитивност и 
специфичност на FDG РЕТ/СТ при детекция 
на локален или системен рецидив, съответ-
но 0.88 и 0.89 срещу 0.70 и 0.80 за конвенцио-
нална КТ.4 В същия анализ се отчита най-ви-
сока сензитивност при комбиниране на FDG 
РЕТ с диагностична КТ с контраст от 0.95, 
но при известна загуба на специфичност, 
но последното следва да се приеме по-скоро 
за статистическа вариация, а не за реален 
факт. В практичеки аспект и извън обичай-
но използваните в проучванията дефиниции 
за оценка на рецидив, които в повечето слу-
чаи просто маскират хетерогеността на 
изследваните групи, следва да се прави разли-
ка при детекция на локален рецидив, нодални 
рецидиви или системни рецидиви\прогресия 
към метастатична болест. Друг критичен 
момент е хетерогенността на глюкозната 
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утилизация от панкеасните тумори, които 
могат да варират от силно FDG-позитивни 
до недетектабилни на метаболитните об-
рази, и тази особеност при на практика не 
може надеждно да се предвиди при ПДАК.

FDG РЕТ/СТ за оценка на 

локални рецидиви

При оценка на локални рецидиви разчи-
тащият образното изследване специалист, 
независимо от типа на метода, обичайно 
е поставен в ситуация на силно промене-
на нормална анатомия, насложени инфла-
маторни промени и често пъти загуба на 
естествен контраст на абдоминалната 
мастна тъкан поради изконсумиране (слаби, 
кахектични пациенти). Това важи в еднак-
ва степен както за КТ, така и за РЕТ/СТ и 
МРТ. В този смисъл от критично значение е 
предварителното запознаване с типа на опе-
ративната процедура и оперативния прото-
кол с цел идентифициране на анастомози и 
зони, критични за рецидив, например панкре-
атойеюноаастомозата и меки тъкани около 
стволовете на a. mesenterica sup. и портална 
вена. Това важи в особено голяма степен за 
FDG РЕТ/СТ, където основен фактор, сни-
жаващ специфичността на метода, са имен-
но възпалителните промени. Тук допълни-
телна трудност съдава и тенденцията към 
фистулизиране и образуане на псевдокисти, 
особено при дистална пнкреасна резекция. 
Друга особеност, отново засягаща всички 
образни методи, е честият инфилтративен 
растеж на рецидивите, при който до много 
късен етап липсва реално оформена тумор-
на маса. За избягване на фалшиво позитивни 
резултати като първа стъпка следва да се 
оцени локализацията на промените – как-
то на резицирания първичен тумор, така 
и на формираните анастомози. Например, 
активност в областта на гастройеюнал-
ната анстомоза следва да се приеме за па-
тологична и диагностична за рецидив един-

ствено при наличие на явна туморна маса, 
докато активност в анастомозата е вина-
ги високорисков. При пациенти с R1-резек-
ция следва да се отчете коя е засегнатата 
резекционна линия и съответната зона да 
се счита високорискова за рецидив. Също в 
практически план следва да се има предвид 
възможност за фалшиво позитивни находки 
поради тромбоза на портална вена (такава 
следва да се очаква при дистална резекция 
със спленектомия). Тъй като оценката на 
постоперативния пакреас е многофакторно 
обусловена и е директна функция на експе-
ризата на разчитащия, в голяма степен тя 
е интерпретация, а не просто детекция на 
находки. Затова някои автори препоръчват 
провеждане на късни регистрации за оцeка 
на диференциална ретенция на FDG.5 Въп-
реки че литературните данни за ПДАК са 
доста оскъдни и донякъде екстраполинара-
ни от данни за други туморни локализации, 
в чисто практически аспект визуализация-
та на рецидиви при късни регистрации след 
120-а минута е значително по-добра и недву-
смислена (ниво на доказателственост – екс-
пертно мнение).6

FDG РЕТ СТ за оценка 

на системен рецидив/

метастатична прогресия

По отношение на нодални и далечни 
метстази, като проява на рецидив на ПДАК, 
вече са налице съществени разлики по от-
ношение на диагностичната стойност на 
разичните образни методи. В проучване на 
Nzhiama et al., което принципно е в дизайн за 
стадиране на пациенти с ПДАК, се прави ди-
ректно сравнение между КТ и РЕТ/СТ по ме-
тастаични локализации.7 Отчита се досто-
верно по-висока сензитивност на FDG PET 
срещу КТ – 87% срещу 64%, при идентична 
специфичност от 98%. Типът на метаста-
зиране на ПДАК е сравнително разнопосоен, 
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но рядко е хаотичен и може да бъде предвиден 
в известна степен. Като основна метаста-
тична локализация се явява нодалното и хе-
паталното ангажиране. Нодалното ангажи-
ране, като цяло, е субоптимално оценено с 
всички образни методи, но все пак FDG РЕТ/
СТ има известно предимство пред КТ и МРТ, 
особено по оношение на субсантиметровите 
лимфни възли и в зоните с нарушен естест-
вен контраст. В практически аспект следва 
да се има предвид, че нодалното ангажиране 
обикновено следва логичния ход на лимфния 
дренаж за съответния панкреасен сегмент, 
обаче може и да бъде нарушен при големи хи-
рургични интервенции. И тук критична е 
оценката на типа хирургия и потенциалната 
девиация в лимфния дренаж. Хепаталното 
ангажиране обикновено е оценимо по-добре с 
КТ и МРТ срещу FDG PET/CT, но и тук има 
практически аспекти извън медицината, ос-
нована на доказателства: предимството на 
КТ се реализира единствено при провеждане 
на мултифазно изследване с констраст, а не 
на КТ с контраст “по принцип” със сканира-
не в неидентифицирана фаза. Провеждането 
на КТ без контраст принципно е по-добро 
от физикален преглед, но под никаква форма 
не може да се приеме за приемлива алтерна-
тива, особено при пациенти с ПДАК. Както 
КТ, така и FDG PET и особено МРТ могат да 
пропуснат лезии под диафрагмените куполи. 
В тази локализация е уместна комбинирана 
оценка на КТ с контраст и FDG или FDG 
РЕТ/СТ с фрейм със задържане на дишането 
(това обаче е приложимо само при апарати 
с висока сензитивност). Атернатива е ска-
нирането при синхронизиране с дишането, 
което е изпълнимо и за трите метода. Из-
вън хепаталото ангажиране, за което КТ с 
контраст остава основен метод, FDG PET/
CT значимо надвишава диагностичните въз-
можности на КТ, особено за перитонаелна, 
костно (в повечето случаи е костно-мозъч-
но) и далечно нодално ангажиране. 

Демонстрация на диагностичното 
приложение на всички обсъждани аспекти 
при оценка на редицив на ПДАК може да 
се намери в малкото проучане на Ruf et al., 
което разглежда 31 пациенти след резекция 
и със суспектен рецидив, сравнявайки ги ди-
ректно FDG PET/CT срещу КТ или МРТ.8 За 
разлика от повечето проучвания, тук са по-
сочени изрично критериите за суспекция на 
рецидив – внезапна загуба на тегло, болка или 
елевация на серумен СА 19-9. Друг ценен мо-
мент в проучването е, че на практика всич-
ки пациенти рецидивират при проследяване, 
т.е. не може да се изведе специфичност, то 
пък се избягва размиване на статистически-
те данни. От 25 пациенти с локален рецидив 
при 23 такъв е предположен от образен ме-
тод, като FDG РЕТ го детектира в 96% (22 
от 23), а КТ/МРТ само в 39% (9/23). По от-
ношение на чернодробните метастази ста-
тистиката е обърната –КТ/МРТ детек-
тира в 92% (11/12), докато FDG PET само 
в 42%. От друга страна обаче, FDG детек-
тира 7/9 допълнителни интраабдоминални 
лезии при нито една за КТ/МРТ, както и две 
екстраабдомиални локализации.

FDG РЕТ/СТ при 

следтерапевтичен 

мониторинг/проследяване 

Извън рестадиране и доказване на ре-
цидив остава отворен въпросът за рутин-
ното проследяване на безсимптомни паци-
енти с радикално опериран ПДАК. В голям 
метааанилиз на Halle-Smith et al. от 2021 г. 
се отчита по-голяма вероятност пациенти 
на активно проследяване да се диагностици-
рат с рецидив в безсимптомен стадии и да 
получат лечение, сравнено с пациенти, кои-
то не са системно проследявани до поява на 
симптоматичен рецидив.9 Отчита се съот-
ветно по-голяма ОП при пациенти в групата 
с проследяване. Обаче ролята на FDG PET/
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CT в рамките на рутинното проследяване 
остава неясна. В ерата на изкуствен ин-
телект и търсене на дигитална сигнатура 
на различни видове тумори някои автори 
долавят възможност за предварителна се-
лекция на пациенти с висок риск от рециди-
ви на база специфични образни параметри, 
специално за FDG PET/CT при ПДАК. Това 
обаче е много зависимо от конкретни соф-
туерни продукти и изисква насочена външна 
валидация.10 Засега рутинното проследяване 
на ПДАК все още включва главно КТ с кон-
траст и серумни нива на маркера CА 19-9. 

FDG PET/CT при високи 

мониториращи нива на 

CА 19-9 и негативни 

конвенционални образни 

изследвания

Специфична ситуация при рестадира-
не и проследяване на пациенти с онкологични 
болести е елевация на съответен туморен 
маркер при негативни образни изследва-
ния. Тъй като СА 19-9 е туморени маркер 
на избор при пациенти с ПДАК, клинична-
та ситуация тук обичайно представлява 
нарастване на СА 19-9 при проследяване, 
последвано от рестадиране с КТ. При лип-
са на доказан рецидив или на очевидна при-
чина за нарастване на маркера основна оп-
ция следва да се осъжда провеждане на FDG 
РЕТ/СТ. Въпреки че това се прави рутинно 
в ежедневната клинична практика, парадок-
сална е липсата на конкретни литературни 
данни, оценяващи диагностичнта точност 
на FDG РЕТ/СТ при такава ситуация. Лите-
ратурна подкрепа се открива в цитираното 
по-горе проучване на Ruf et al., където част 
от пациентите попадат в този сценарии.8 
Подобни данни се отчитат и в проучване на 
Rayamajhi еt al., подкрепящо приложение на 
FDG PET/CT както при висок маркер, така 
и в ситуации с нисък/нормален СА 19-9 и 

некатегорични данни от КТ с контраст.11 
Както при цитираните проучвания, така 
и от практически опит при висок маркер и 
негативна КТ най-често отчитаме наличие 
на нискообемни или инфилтративни локални 
рецидиви, перитонеални метастази или (в 
изолирани случаи) далечни метастази, най-
често костномозъчни, белодробни или да-
лечни нодални локализации (Фиг. 1).

Заключение

Методът на FDG РЕТ/СТ достоверно 
превъзхожда конвенционалните образни ме-
тоди (КТ с контраст и МРТ) за детекция на 
локални рецидиви при потенциално радикал-
но опериран ПДАК и на екстрахепатални 
метастази, но отстъпва и на двата метода 
по отношение на оценка на хепатално анга-
жиране (най-честа метастатична локализа-
ция). В този смисъл методът може да бъде 
изведен като втора линия образно изследва-
не след КТ с контраст за насочена оценка 

Фигура 1. Пациент след радикална резекция на ПДАК. 
При проследяване са установени високи стойности 
на СА 19-9 до 213 IU/ml. Проведена КТ с контраст 
е без отчетена патология. На проведена FDG РЕТ/
СТ се отчита метаболитно активна чернодробна 
лезия високо субдиафрагмално (вероятна причината 
за недиагностицирането ѝ на КТ). Находката е 
хистологично верифицирана като метастатична.
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или проследяване на селектирани групи паци-
енти, както следва: за арбитриране на неси-
гурни/неясни находки от КТ; при негативна 
КТ и висок инициален риск от метастази-
ран; при локализирана патология от КТ за 
системно рестадиране, ако това ще проме-
ни терапевтичното поведение; при симпто-
матични пациенти с находки от КТ, некоре-
лиращи с наличната симпоматика; пациети 
с висок серумун маркер СА 19-9 и негативни 
конвенционални образни изследвания.
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Увод

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном (ПДАК) е един от най-агресивните и хе-
терогенни тумори, свързан с висока смърт-
ност. Средната 5-годишна преживяемост 
се установява само при 7% от болните и 
достига до около 26% при пациенти с диа-
гноза в ранен клиничен стадий. Тази ниска 
преживяемост се дължи на безсимптомно-
то развитие на ПДАК, липсата на ефектив-
ни скринингови програми, бързото развитие 
на лекарствена резистентност по отноше-

ние на провежданата медикаментозна тера-
пия и ниска ефективност на лъчелечението. 
Единственото радикално лечение на ПДАК 
е хирургичната резекция в ранен стадий, 
което е възможно да се проведе само при 15-
20 % от болните без далечни метастази.1 

Имунотаргетна 

визуализация

Тези фактори определят важното зна-
чение на съвременните образни методи за 
диагностика и стадиране на ПДАК. Един 
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от авангардните подходи за молекулярно 
визуализиране на неопластичните процеси е 
приложение на радиомаркирани адаптирани 
моноклонални антитела за провеждане на 
SPECT/CT или PET/CT изследвания.2, 3 Тумор-
ната тъкан се различава от нормалната по 
своя морфологичен строеж и функционални 
свойства. Особеното биохимично и гене-
тично състояние на раковата клетка и по-
върхностноклетъчните ѝ мембрани могат 
да бъдат използвани в нуклеарната медици-
на за функционално изобразяване и предик-
тивна информация за последваща индивиду-
ализирана таргетна терапия, основана на 
принципите на тераностиката (theranostics 
= therapy + diagnostics) при ПДАК. 

Революцията в геномиката на рака 
разкри клинично значими промени, които 
биха могли да бъдат интегрирани в бъдещи-
те диагностични и терапевтични онколо-
гични практики. Съвременният иновативен 
диагностичен подход се нарича имунотар-
гетна визуализация.2, 3 Тя комбинира целе-
вата селективност и специфичност на ан-
тителата и техните фрагменти към даден 
повърхостноклетъчен мембранен туморен 
маркер или антиген, от една страна, с въз-
можностите на дадена техника за изобра-
зяване, от друга.2, 3 За да се разработят 
методите за имунотаргетна визуализация, 
трябва да се имат пред вид следните ос-
новни критерии: (1) избор на специфична 
молекулярна мишена за изобразяване или 
епитоп, който трябва да е разположен на 
извънклетъчната повърхост на плазмената 
мембрана; (2) свръхекспресия на таргетния 
антиген – наличност и силна експресия в ту-
морната клетка и много ниска или липсва-
ща концентрация в нормалната тъкан; (3) 
селектираният клетъчен епитоп трябва да 
идентифицира предполагаема тераностич-
на връзка между аплицираната молекула за 
имунотаргетна визуализация с прицелната 
терапевтична молекула срещу една и съща 

мишена в туморната клетка. Според тези 
критерии идеалният имунотаргетен био-
маркер за визуализация ще може да предопре-
деля индивидуалния терапевтичен подход и 
прогноза на болестта.4-6

Исторически данни

Идеята за използване на маркирани мо-
ноклонални антитела за диагностика и те-
рапия на рака не е нова. В обзорна статия на 
S.H.de Bie, et al., 1992, се съобщава, че пър-
вите опити за прилагане на антитела сре-
щу туморно образувание са докладвани през 
1895 г. от Hericourt R. u Richet T., които са 
разработили антисерум срещу остеогенен 
сарком.7 Следващите опити да се третират 
неоплазмените процеси с антисерум имат 
ограничен успех, вероятно защото тези се-
руми не съдържат антитела, реагиращи спе-
цифично със съответните туморни анти-
гени и съдържат множество неспецифични 
имуноглобулини, които се свързват с други 
тъкани. В същата статия се посочва, че през 
1948 г. Pressman u Keighley съобщават за ус-
пешна продукция на антитела от бъбречна 
тъкан на плъхове, които, маркирани със 131I, 
не губят своя афинитет към антигена и да-
ват възможност за специфично натрупване 
in vivo.7 Използвайки тези радиоимунореаген-
ти, изследователите успешно са локализи-
рали бъбреците на тези плъхове при скани-
ране. След това откритие са публикувани 
данни за изолирани антитела, които имат 
относителна специфичност към различни 
тумори (Korngold L, Pressman D, 1954, Wissler 
et al., 1956). След откриването на т.нар. хи-
бридомна технология от Kohler u Milstein 
през 1975 г. започва нов етап в развитието 
на изследванията с маркирани моноклонални 
антитела.8 В резултат на сливането на лим-
фоцит от слезка на мишка, предварително 
имунизирана с даден антиген, с клетка от 
миша миеломна линия се получават хибридо-
ми, които могат да се делят неограничено 
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в клетъчни култури, като същевременно 
могат да синтезират антитела срещу оп-
ределени антигени. По този начин могат да 
се създадат разнообразни по свойства моно-
клонални антитела, взаимодействащи с раз-
лични по локализация, специфичност и био-
химична природа антигени, диференционни 
маркери на туморните клетки.8 Тези анти-
гени не са строго специфични за определен 
вид неопластично образувание, в минимал-
ни концентрации се намират в нормалните 
тъкани и телесни течности, поради което 
са наречени тумор-асоциирани антигени. 
През 1988 г. Goldenberg D, et al. съобщават 
за първата успешна клинична апробация на 
моноклонални антитела, маркирани със 131I, 
при болни с колоректален карцином.9 

Структура и свойства на 

моноклоналните антитела

Молекулите на антителата, или иму-
ноглобулините, са от семейството на гли-
копротеините. Класовете, означени като 
IgG, IgE, IgA, IgD и IgM, съответстват на 
антитела с различни ефекторни функции. 
Повечено от имуноглобулините, използвани 
като таргетни, са от клас IgG, най-често 
от субкласове IgG1 и IgG2a, мономери с мо-
лекулно тегло около 150 000 Dа. Основната 
структурна единица на имуноглобулиновата 
молекула е комплексът от 4 полипептидни 
вериги – две, наречени леки (low molecular 
weight) и две тежки (high molecular weight), 
свързани помежду си с дисулфидни мостове 
(Фиг. 1). 

Завършващите с карбоксилни групи 
краища (С-краища на леката и тежката ве-
рига) са почти еднакви за антителата от 
един и същи клас и се наричат постоянни 
области (constant fraction – Fc). Стволът на 
имуноглобулиновата молекула се образува 
от С-крайните половинки на двете тежки 
вериги, като се сформира една обща Fc-об-
ласт. Завършващият с аминогрупа N-край 

Фигура 1. Основна структурна единица на IgG

на леката и тежката верига има различен 
аминокиселинен състав при различните ви-
дове антитела.10-12 Тази променлива област 
на леките и тежките вериги образува анти-
ген-свързващите участъци на на молекула-
та и антитялото, наречени антигенна де-
терминанта или Fv (variable fraction) област 
(Фиг. 2).3, 10, 11.

Валентността на едно антитяло 
представлява броя на идентичните анти-
ген-свързващи участъци на една молекула. 
Афинитетът на един антиген-свързващ 
участък е мярка за силата му да иденти-
фицира и взаимодейства с една антигенна 
детерминанта. Терминът авидитет се из-
ползва за описване на общата сила на взаи-
модействие на едно антитяло или неговите 
фрагменти в прицелните лезии.11-4 Тези свой-
ства на антителата характеризират ста-
билността на комплекса антиген-антитя-
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ло, която е от съществено значение, за да 
не настъпи преждевременно бързо метабо-
литно разраграждане на радиоимунологичен 
комплекс, което би довело до спадане кон-
центрацията на маркираното моноклонално 
антитяло в тъканта. Устойчивостта на 
комплекса антиген-антитяло играе важна 
роля за качеството на имунотаргетното 
изобразяване.11-14

Концентрацията на въведения ради-
оимунологичен комплекс се обуславя и от 
някои особености от страна на организма – 
състояние на капилярната микроваскулату-
ра, клетъчен пермеабилитет и физиологич-
но сътояние на тъканите.12, 14 Установено е, 
че при панкреасните хетерогенни тумори 
с по-голям размер и с наличие на некроти-
чен център и хипоксия разпределението на 
маркираните моноклонални антитела е не-
равномерно, съсредоточено в периферната 
част на мекотъканната формация. Интра-
туморното проникване на имуноглобулино-
вите молекули зависи от неоваскуларната 
мрежа, степента на експресия на прицел-
ните антигени върху малигнените клетки 
и степента на интернализация в цитозола, 

пропускливостта на повърхностноклетъч-
ните мембрани, стойностите на вътрету-
морното интерстициално налягане и висока 
киселинност на средата.3, 14

Фрагментиране на 

моноклоналните антитела

Въпреки съвременните постижения 
на генното инжинерство, приложението на 
човешки моноклонални антитела се възпре-
пятства от трудности в производството 
на необходимите количества и постигане 
на желаната имуноглобулинова еднотип-
ност. Оптимален вариант е маркираното 
антитяло да бъде човешко моноклонално 
или хуманизирана химерна IgG молекула, за 
да се намали възможната имуногенност. 
Това се постига чрез рекомбинантна ДНК-
технология на свързване на определящата 
комплементарността област от донорско-
то мише антитяло към молекулата на чо-
вешкото антитяло. Свързващите свойства 
на хуманизираните антитела се определят 
чрез измервания на афинитета и авидитета 
към таргетния епитоп, анализира се конку-
рентното неспецифично взаимодействие с 
други циркулиращи антигени и фармакоки-
нетиката след тяхното инжектиране.11-14 
Антителата, които не отговарят на не-
обходимите критерии за специфичност, 
стабилност и имуногенност, се модифици-
рат или елиминират, докато адаптираните 
антителата, които показват непроменени 
свойства на реакция с таргетния антиген, 
се изследват за тяхната биологична актив-
ност.

Целите молекули IgG имат бавна ско-
рост на елиминиране от кръвната плазма, 
протрахиран чернодробен метаболизъм и 
продължително присъствие в организма на 
болния. Интактните антитела функциони-
рат добре като терапевтични агенти поради 
дългия им серумен полуживот (от 2.5 дни за 
IgE до 23 дни за IgG), с максимална конценра-

Фигура 2. Строеж на имуноглобулинова молекула
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ция в тумора между втори и пети ден след 
апликация, което увеличава експозицията на 
засегнатите тъкани към антитялото.13, 14 
Това обуславя и приложението им като ци-
тотоксични радиофармацевтици след свърз-
ването им с терапевтични β/α-излъчващи 
радионуклиди. Въпреки това, дългият полу-
живот на цялата имуноглобулинова молеку-
ла ограничава използването им като образни 
средства, тъй като след маркирането им с 
γ-емитери и тяхното инжектиране са не-
обходими няколко дни за елиминирането им 
от кръвната циркулация с оглед постигане 
на оптимално съотношение таргетна ту-
морна активост/целотелесен фон и получа-
ване на качествен сцинтиграфски образ.11-14 
За предодоляване на тези нежелани ефекти, 
в нуклеарната медицина се предпочитат 
моновалентните Fab- и бивалентните F/
ab/-2фрагменти, получени при обработка-
та на IgG с ензимите папаин и пепсин. Fab-
фрагментите имат молекулно тегло 50000 
Dа, а F/ab/-2фрагментите – 100000 Dа, те 
не притежават Fc-област и се елиминират 
от организма чрез отделителната система. 
Отделни конструирани фрагменти имат 
различна фармакокинетика, без да се наруша-
ва тяхната антигенна специфичност и афи-
нитет.14 Показано е, че Fab се елиминира от 
кръвната циркулация за 0.2 дни, по-бързо от 
F (ab′) 2 фрагментите, за които са необхо-
дими 0.5 дни. Изчистването им от кръвно-
то русло може да бъде повлияно от техния 
размер, заряд и хидрофобност/хидрофил-
ност, както и от конюгирани протеини или 
маркиране с радионуклиди.12, 14 Намаляването 
на общия размер на имуноглобулиновия фраг-
мент води до ускорен кръвен клирънс, а от-
страняването на Fc-областта на антитяло-
то редуцира молекулното тегло под прага за 
бъбречен клирънс (~60kDa) и предотвратява 
нежеланите Fc-медиирани взаимодействия 
с нетаргетни протеини и рецептори, като 
по този начин се редуцира и тяхната имуно-

генност.14 Това рефлектира върху по-ниски 
стойности на кръвния клирънс в сравнение с 
цели IgG молекули, значително по-малко фи-
зиологично натрупване в клетките на чер-
ния дроб, слезка и костен мозък, вследствие 
на което се повишава съотношението на ак-
тивността тумор/околна тъкан в оптимал-
ните граници от 2:1 до 7:1. 

Създадени са комбинации от по-малки 
вариабилни фрагменти от антитела – Fv, 
с ускорен фармакокинетични профили. Те 
включват диатела – двувалентни sc(Fv)2 
или тривалентни [sc (Fv) 2] Fv) минитела, 
които се състоят от два scFv-фрагмента, 
генетично свързани с CH3-домейн, и три ан-
титела, създадени чрез генетично свързване 
на два scFv- с Fc-фрагмент.11, 12, 14 Всеки един 
от тези малки фрагменти от антитела би 
могъл да намери приложение за изследване 
на мозъчни метастази от ПДАК, тъй като 
те имат потенциал по-ефективно да прео-
долеят кръвно-мозъчната бариера, предо-
твратяваща навлизането на повечето голе-
ми молекули в централната нервна система 
(ЦНС).12

Приложение на SPECT/

CT хибридни методи за 

визуализиране на ПДАК

 Навлизането на SPECT/CT хибридни-
те образни методи в клиничната практика 
през последното десетилетие направи зна-
чително по-достъпно съвременното прицел-
но визуализиране със специфични радиофар-
мацевтици при много от злокачествените 
тумори, като невроендокринните неоплаз-
ми с 99мТс/111In-Octreoscan, простатния кар-
цином с 99мТс-PSMA и др., като предиктив-
но базисно изследване с оглед провеждане на 
персонализирано таргетно лечение по прин-
ципите на тераностиката. Необходимост-
та от селективна и високочувствителна 
диагностика на ПДАК и терапевтичен мо-
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ниторинг наложи търсенето на нови образ-
ни методи.3-5 

Един от основните проблеми при 
ПДАК е силно изразената хетерогенност 
и генетично разнообразие на тази болест, 
с наличие на некротични и хипоксични учас-
тъци в туморната тъкан, което прави 
трудно идентифицирането на потенциални 
биомаркери за целите на имунотаргетното 
изобразяване, приложимо при всички пациен-
ти.2, 3, 5 Много от изследваните биомаркери 
се експресират само в част от злокачест-
вените клетки на панкреаса, което ги пра-
ви неподходящи за рутинна диагностика. 
Поради тази причина откриването на био-
маркери, експресирани в повечето дуктални 
аденокарциноми на панкреаса, е критично 
необходимо. Същевременно визуализацията 
на регионални и далечни метастази изисква 
свръхекспресия на повърхностноклетъчни 
туморни антигени, която в много от случа-
ите е различна от тази в първичния тумор. 
Концентрацията на маркирани антитела и 
тяхната клетъчна интернализация могат 
да бъдат възпрепятствани от плътната 
туморна строма, открита в туморите на 
панкреаса, състояща се от увеличени коли-
чества стромални клетки и протеини от 
извънклетъчния матрикс.2, 3, 5

Предварителните резултати от из-
питвания с разработени антитела, марки-
рани с гама-емитиращи радионуклиди, показ-
ват, че те имат клиничен потенциал като 
симултантно приложение за визуализиране 
на първичния ПДАК и за получаване на пре-
диктивна информация за ефекта от имуно-
терапия при тези болни.15-20 Молекулярните 
SPECT/CT изображения биха могли да се из-
ползват за предварителна селекция на паци-
енти, експресиращи специфични туморни 
антигени при панкреасни неоплазии, подхо-
дящи за лечение с прицелни антитела, тъй 
като в клиничната практика за идентифи-
циране се прилагат само инвазивни биопсии. 

Много добре са проучени AXL RTK 
(AXL receptor tyrosine kinase) прицелни анти-
тела, изследвани от Leconet et al. AXL RTK-
антигенът се експресира в 76% от ПДАК и 
е пряко свързан с активната клетъчна про-
лиферация на туморните клетки. Инхиби-
ращият ефект на разработените антитела 
е проучен във фаза I клинично изпитване след 
тяхното маркиране със 125I. Първоначални-
те резултати показват клиничен потенциал 
за развитие на нови терапии на базата на 
взаимодействието на антитела, насочени 
срещу този рецептор, потискащи тумор-
ния растеж.15-17 

Claudin-4 е мембранен протеин, експ-
ресиран при повечето ПДАК-и. Fossi et al. са 
разработили антитяло срещу този антиген, 
маркирано със 123I, за провеждане на SPECT/
CT изображения. Първоначалните резулта-
ти показват инхибиращо въздействие върху 
адхезията на туморните клетки и извънма-
тричните протеини с краен резултат – по-
тискане на туморния растеж и възможност 
за бъдещо приложение като лекарствена мо-
лекула за таргетна терапия.18-21

England CG, et al. публикуват обобщен 
анализ на данни, получени предимно във фаза 
I и II клинични изпитвания, за значението на 
молекулярното изображение на туморите 
със специфични маркирани молекули, като 
съобщават за обнадеждаващи позитивни 
резултати при визуализиране на първичен и 
метастатичен ПДАК със специфични ради-
омаркирани фрагментирани моноклонални 
антитела.15

Заключение

Въвеждането на SPECT/CT хибрид-
ните методите с адаптирани антитела, 
маркирани с гама-емитиращи радионуклиди, 
като 99mTc,111In,123I, и др., позволява визуали-
зиране на молекулярните процеси и взаимо-
действия в туморните клетки, рефлекти-
ращо върху неинвазивната характеристика 
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на експресираните туморни антигени, оцен-
ката на реакцията лекарство/рецептор и 
биоразпределението на различни инжекти-
рани медикаменти в реално време. SPECT/
CT изследванията с маркирани антитела 
биха могли да намерят клинично приложе-
ние за специфична образна диагностика на 
ПДАК в ранен стадий и за изобразяване на 
вторичните лезии при авансирали тумори, 
позволяващо предварителна селекция на па-
циенти, експресиращи специфични туморни 
антигени и подходящи за персонализирана 
терапия с прицелни антитела.
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Увод

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном (ПДАК) остава едно от заболяванията 
с най-лоша прогноза и 5-годишна преживяе-
мост от едва 10.8%.1 Смъртността в Бъл-
гария от ПДАК за 2020 г. според Национал-
ния статистически институт е 18/100000.2 
Въпреки лошата прогноза и обща преживяе-
мост (ОП), радикалната хирургична интер-
венция остава единствен лечебен избор при 
тези пациенти. Това поставя хирурзите пред 
отговорността да открият и развият нови 

хирургични техники и оперативни подходи, 
които могат да подобрят резултатите. За 
съжаление, под 20% от пациентите с ПДАК 
се считат за първично резектабилни.3 С раз-
витието на диагностичните методи, хими-
отерапията (ХТ) и хирургичните техники 
все повече пациенти биват диагностицирани 
в ранен стадий или биват стабилизирани до 
състояние, подходящо за радикална хирургич-
на интервенция. Това, от своя страна, води 
до промяна в критериите за резектабилност 
и извършването на по-високообемни опера-
ции с цел постигане на R0-резекционни линии. 

ОБЗОР

Панкреасният дуктален аденокарцином (ПДАК) все още остава едно от 

най-големите предизвикателства в съвременната хирургия с 5-годишна прежи-

вяемост от едва 10%. Въпреки развитието на системната химиотерапия и до-

брите резултати от прилагане на неоадювантна химиотерапия, хирургичният 

подход остава единствен радикален лечебен избор. В последните години се на-

блюдава прогрес в развитието на хирургичните техники и въвеждането на ино-

вативни методики, чиято цел е постигане на R0-резекция в по-голям процент 

от случаите и подобряване на общата преживяемост. Тези техники включват 

специфични оперативни стъпки (подход към артерия мезентерика супериор 

(АМС), подход към процесус унцинатус), техники за запазване на артериалните 

съдове с постигане на R0-резекция, безопасното извършване на съдови резекции 

и реконструкции. Цел на тази статия е да представи и дискутира тези инова-

тивни хирургични подходи.
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Според анатомичните особености и локал-
ното разпространение на тумора ПДАК се 
дефинира като резектабилен, гранично-ре-
зектабилен и нерезектабилен. Резектабил-
ността се определя главно от ангажирането 
на съседни съдови структури – трункус це-
лиакус (ТЦ), артерия мезентерика супериор 
(АМС), вена порте (ВП) и вена мезентерика 
супериор (ВМС). Карциномът се определя 
като резектабилен, ако няма засегнати съ-
дови структури. За гранично резектабилни 
се считат тумори, които ангажират ВП или 
ВМС, но засегнатите сегменти позволяват 
извършването на резекция и последваща ре-
конструкция. Ако туморът ангажира арте-
риални структури (ТЦ или АМС) или масив-
но венозни съдове, се определя като локално 
авансирал и нерезектабилен, въпреки че са 
описани артериални резекции и реконструк-
ции, приложими в специализирани центрове.4-6 
Според Международния консенсус за дефини-
ция и критерии при гранично резектабилен 
ПДАК (International consensus on definition and 

criteria of borderline resectable pancreatic ductal 
adenocarcinoma, 2017) критериите за резек-
табилност не трябва да се определят само 
от анатомичните особености на тумора, 
но от неговите биологични фактори и от 
общия статус на пациента. Анатомичните 
фактори включват контакт на тумора с ТЦ 
или АМС < 1800, без данни за стеноза или де-
формация на съдовия лумен; тумор, стенодо-
пирен до артерия хепатика комунис (АХК), 
без данни за ангажиране на ТЦ или артерия 
хепатика проприя (АХП), както и данни за 
ангажиране на ВП или ВМС, без да има ту-
морно разпространение под долния ръб на 
дуоденума. Биологичните фактори включват 
резектабилен тумор и съмнение за ангажира-
ни лимфни възли или недоказуеми далечни ме-
тастази, както и нива на серумен маркер CA 
19-9 > 500 U/ml. Общият пърформанс статус 
се определя по система ECOG и бива 2 или по-
вече. Дефиницията за гранично резектабилен 
тумор включва един или повече положителни 
критерии.7 

Таблица 1. Международен консенсус за класификация на гранично резектабилен ПДАК6, 7

Категория Анатомични особености

Резектабилен
ВМС/ВП: без контакт с тумора или наличие на едностранно стесняване

АМС/ТЦ/АХК: без контакт с тумора

Гранично резектабилен Подкласификация според ангажиране на ВМС и ВП или/и ангажиране на 
артериален съд

Гранично резектабилен с ангажи-
ране на вена порте/вена мезен-
терика супериор

Туморен контакт от 1800 или повече или двустранно ангажиране, без ту-
мора да се разпространява под долния ръб на дуоденум

 Без данни за ангажиране на АМС, ТЦ или АХК

Гранично резектабилен с ангажи-
ране на артериален съд

АМС/ТЦ: туморен контакт на протежение по-малко то 1800, без данни 
за деформитет/стеноза

АХК: без данни за туморен контакт с АХП и/или ТЦ

Нерезектабилен Подкласификация според локалното туморно разпространение или нали-
чие на далечни метастази
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Хирургични техники 

Целта на хирургичната интервенция 
е постигане на R0-резекционни линии, тъй 
като е доказано, че чистотата на хирур-
гичния план е от изключителна важност за 
подобряване на дългосрочната преживяе-
мост.10, 11 Честотата на ангажиране на ре-
зекционните линии варира между 20% и 80% 
и е основна причина за развитие на локален 
рецидив.10 Тя зависи от няколко фактора, 
които включват правилна селекция на па-
циенти, опит и техника на хирурга, неоадю-
вантна ХТ, както и техника на патологично 
оценяване.12 Интересен е фактът, че паци-
енти, оперирани във високо специализирани 
центрове, в по-малък процент имат ангажи-
рани резекционни линии, което се счита за 
ефект от извършената обширна оператив-
на интервенция.13 Най-често ангажираната 
от туморния процес зона е медиалният/
ретроперитонеалният резекционен ръб или 
частта, прилежаща към АМС, което, от 
своя страна, води до развитие на иноватив-
ни хирургични подходи.14, 15

Подход първо към артерия мезенте-
рика супериор (АМС). Описан е за първи път 
през 2010 г. от Weitz et al.15 Основният прин-
цип е ранно идентифициране на АМС в ос-
новата на излизането ѝ от абдоминалната 
аорта. По този начин в много ранен етап от 
операцията може да бъде установено анга-

жиране на артерията и съответно да бъде 
прекратена оперативната интервенция 
или да бъде планирана артериална резекция. 
След извършването на Кохер маньовър иден-
тифицирането на предната повърхност на 
вена кава инфериор и лявата бъбречна вена 
се пристъпва към мобилизация на прокси-
малната йеюнална бримка и отварянето на 
ligamentum Treitzi. Идентифицира се напълно 
лявата бъбречна вена и дисекцията продъл-
жава в краниален план по предната повърх-
ност на абдоминалната аорта до достигане 
на основата на АМС. Дисекцията може да 
продължи краниално до идентифицирането 
и на ТЦ. По този начин може да бъде извър-
шена контролирана и радикална резекция по 
десния ръб на АМС.15 Weitz et al. публикуват 
и метаанализ, включващ 1472 пациенти, от 
които при 771 е извършена панкреато-ду-
оденална резекция с подход към АМС, а при 
701 – стандартна процедура. При пациенти 
с АМС-подход резултатите показват по-
малка кръвозагуба и по-нисък процент на 
развитие на постоперативна панкреатич-
на фистула тип B/C (7.4% срещу 12.8%). 
Честотата на R0-резекции е достоверно 
по-голяма при АМС-подхода в сравнение 
със стандартната процедура (75.8% срещу 
67%). Общата преживяемост също е досто-
верно по-висока в сравнение със стандарт-
ния оперативен подход (р < 0.001).16

Категория Анатомични особености

Локално авансирал

ВМС/ВП: ангажиране на цялата циркумференция в обем, преминаващ под 
долния ръб на дуоденум

АМС/ТЦ: инфилтрация на протежение ≥ 1800

АХК: инфилтрация, която ангажира и АХП и/или ТЦ

АА: наличие на контакт или инвазия

Метастатичен Наличие на далечни метастази

Легенда: ВМС – вена мезентерика супериор, ВП – вена порте, АМС – артерия мезентерика супериор, ТЦ – трун-
кус целиакус, АХП – артерия хепатика проприя, АХК – артерия хепатика комунис, АА – аорта абдоминалис
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Подход първо към процесус унцина-
тус. Представлява модифицирана техника 
за ретрограден достъп към главата на пан-
креаса при дуодено-панкреатична резекция, 
описан за първи път през 2010 г. от Hackert 
et al.8, 9 Тази техника включва прекъсване на 
йеюналната бримка и нейната транслокация 
преди останалите стъпки от операцията. 
Дисекцията на главата на панкреаса се из-
вършва каудокраниално преди да се осъщест-
ви панкреасната трансекция. Това позволява 
визуализиране и дисекция на АМС и ВМС в 
ранен етап на операцията и оценка на тях-
ната ангажираност. Друго предимство на 
техниката е ограничаване на кръвозагубата 
чрез директен визуален контрол върху АМС 
и ВМС, както и постигане на R0-резекция в 
по-голям процент от случаите. 

TRIANGLE операция. Описана e за 
първи път през 2017 г. от Hackert et al. и 
представлява иновативен оперативен ме-
тод при пациенти с локално авансирал 
ПДАК след проведена неоадювантна ХТ.17 
Образните методи при тези пациенти не 
могат точно да различат дали е налице анга-

жиране на съдови структури от туморния 
процес, или има фиброзна тъкан, останала 
след ХТ. Поради това техниката има за цел 
да определи дали има туморна инфилтрация 
на АМС, АХ или ТЦ. Стартира се с подход 
първо към АМС, като се изпраща материал 
за експресно хистологично изследване. При 
установяване на наличие на фиброзни тъ-
кани се продължава към извършването на 
радикална оперативна интервенция. След 
пълната дисекция на съдовите структури 
и отстраняване на всички прилежащи меки 
тъкани се визуализира анатомичен триъгъл-
ник, чиито страни се формират от АМС, 
ТЦ и конфлуенса на ВП (Фиг. 1).

Периартериално отпрепариране. Пред-
ставлява субадвентициална дисекция между 
стената на артериален съд и туморния про-
цес/фиброзна тъкан, която позволява радикал-
но отстраняване на тумора без да е необхо-
дима артериална резекция и реконструкция 
(Фиг. 2).18 Тази техника, съчетана с описаните 
по-горе подходи, може да повиши честотата 
на постигнати R0-резекционни линии, ограни-
чавайки нуждата от сложни артериални ре-

Фигура 1. TRIANGLE операция – стените на анатомичния триъгълник се образуват от ВП, АМС, ТЦ; 
(схематично представена вляво и интраоперативна фотография вдясно)
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зекции и реконструкции и снижавайки по този 
начин риска от постоперативни усложнения и 
морталитет.

„No-touch“ техника. Описана е през 
1967 г. от Turnbull et al. при колоректален 
карцином.30 Техниката представлява избяг-
ване на всякаква манипулация на тумора, до-
като не бъдат прекъснати кръвоснабдява-
нето и лимфният му дренаж. Тази техника 
води до подобряване в ОП от 34 до 50 месеца 
вероятно поради факта, че ограничаването 
на допира до туморния процес намалява ри-
ска от разпространение на туморни клетки 
и възникване на далечни метастази.30 Осла-
няйки се на тези резултати, Hirota et al. при-
лагат “no-touch” техниката при 8 пациенти 
с ПДАК и я сравняват с 10 случая с конвен-
ционална операция. Те изследват нивата на 
информационна РНК (иРНК-и) на серумен 
карциноембрионален антиген (CEA) в пор-
талния кръвоток и установяват наличието 
ѝ в 13% (1/8) от случите на “no-touch” тех-

ника срещу 50% (5/10) при стандартна пан-
креато-дуоденална резекция.31 Наблюдаван 
е рецидив при 38% от “no-touch” групата и 
при 90% в стандартната група. Въпреки до-
брите резултати, необходимо е провеждане 
на рандомизирано проспективно проучване, 
за да се докаже предимството на “no-touch” 
техниката при по-голяма група пациенти.

Съдови резекции/

реконструкции

Венозни резекции. Резекцията на ВП и 
ВМС се прилагат често в днешно време при 
селектирани пациенти. За първи път ре-
зекция на ВМС при панкреатодуоденекто-
мия е описана от Moore et al. през 1951 г.19 
В последните години венозните резекции 
са се превърнали в рутинна процедура във 
високоспециализираните центрове. Спо-
ред Френските препоръки за съдови резек-
ции при ПДАК от 2019 г. индикациите са 
следните: (1) наличие на малка латерална 
или циркумферентна инфилтрация, но без 
съдова оклузия и туморен контакт с ТЦ и 
АМС (степен на препоръка B); (2) пациен-
тите да са в добро общо състояние пора-
ди повишен морбидитет и морталитет на 
венозните резекции (степен на препоръка 
B); (3) в случаи на планирана съдова резек-
ция се препоръчва на първи етап неоадю-
вантна ХТ, водеща до подобряване на чес-
тотата на R0-резекции и до повишаване на 
ОП (степен на препоръка B).20 Венозна ре-
зекция може да бъде извършена при всички 
видове панкреасни резекции (дуодено-пан-
креатична, дистална- или тотална панкре-
атектомия). Въпреки високият морбиди-
тет и морталитет след венозна резекция, 
когато тя е съчетана със системни под-
ходи (неоадювантната и адювантна ХТ) 
или бива извършена в планов порядък (не в 
етап на операция, който е необратим), в 
дългосрочен план се счита, че е свързана с 
подобряване на ОП.21 Въпреки това са необ-

Фигура 2. Интраоперативна фотография, показваща 
артерия хепатика, напълно „оголена“ от перирартери-
ална тъкан
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ходими допълнителни проучвания, защото 
при сравняване на стандартна панкреато-
дуоденална резекция и такава, съчетана с 
венозна резекция на първи етап, резулта-
тите показват по-ниска 1-, 3-, 5-годишна 
преживяемост при венозна резекция, по-ви-
сок процент на локален рецидив и по-висока 
честота на R1-резекции.22-24 

Артериални резекции. Първата ар-
териална резекция е описана от Appleby 
през 1953 г. по време на разширена гастре-
ктомия, съчетана с дистална панкреатек-
томия и резекция на трункус целиакус.25 В 
сравнение с венозните, артериалните ре-
зекции все още са обект на дебат поради 
висок морбидитет и морталитет, а реше-
нието за извършването им е при селекти-
рани пациенти по преценка на хирурга.26 
Според Френските препоръки за съдови ре-
зекции при ПДАК от 2019 г. панкреато-ду-
оденална резекция с планирана артериална 
резекция (с изключение на АМС) може да 
бъде извършена при селектирани пациен-
ти със стабилен тумор след неоадювантна 
ХТ, но само след обсъждане от мултидисци-
плинарен екип и във високо специализирани 
центрове.20 Според метаанализ, включващ 
2710 пациенти, извършването на артери-
ална резекция е свързано с по-висок морби-
дитет, морталитет и по-лоша 3-годишна 
преживяемост.27 Chiaro et al. публикуват 
проучване, според което извършването на 
панкреатектомия, съчетана с артериал-
на резекция, е свързано с по-добра 1-, 3- и 
5-годишна преживяемост в сравнение с па-
лиативно лечение при локално авансирал 
ПДАК.28 Loos et al. публикуват през 2020 г. 
проучване, включващо 385 пациенти (195 
след артериална резекция и 190 след т.нар. 
периартериално отпрепариране), и доказ-
ват, че с повишаване на хирургичния опит 
(обучителната крива включва 15 арте-
риални резекции) намалява процентът на 
вътреболничен морталитет.29 

Заключение

Според литературата в днешно време 
неоадювантната терапия, индивидуалният 
подход към пациента и стриктната им се-
лекция, съчетана с радикална оперативна ин-
тервенция, могат да доведат до достоверно 
подобряване на прогнозата и повишаване на 
ОП при пациенти с ПДАК. От изключител-
на важност за избиране на правилен хирур-
гичен подход и извършване на максимално 
радикална оперативна интервенция са как-
то индивидуалният опит на хирурга, така и 
вземането на решения от мултидисциплина-
рен екип. 
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ОБЗОР

Главна цел на проучването е да се представи сравнителен анализ за прежи-

вяемостта, усложненията и основните рискови фактори при пациенти, опери-

рани за панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) на главата, при който е 

извършена съдова резекция и реконструкция.

Материали и методи. Касае се за едноцентрово ретроспективно проучва-

не, при което са анализирани клинични, хирургични и патоанатомични пока-

затели при 467 пациенти, радикално оперирани във връзка с ПДАК на главата 

за периода от септември 2004 г. до октомври 2019 г. В серията влизат 88 па-

циенти (18.8%), при които е извършена панкреато-дуоденална венозна резек-

ция (ПДВР) поради гранично резектабилен ПДАК. Извършен е статистически 

анализ на различни фактори и показатели, като постоперативни усложнения, 

периоперативна смъртност, кратко- и дългосрочна преживяемост и различни 

хистологични характеристики. 

Резултати. Средната преживяемост в месеци е гранично сигнификант-

на, като измежду 88-те случая на ПДВР е 19.3, докато тази при ПДР – 26.9 (p 

= 0.047). От друга страна, 1-, 3- и 5-годишната преживяемост при венозните 

резекции е съотв. 46.6%, 17.6% и 8.3%, а при самостоятелна панкреато-дуоде-

нална резекция (ПДР) са съотв. 53.6%, 20.8% и 14.9% (p = 0.13, 0.50 и 0.11), т.е. не 

са статистически значими. При сравняване на преживяемостта между ПДР, 

ПДВР и палиативна процедура (ПП) по метода на Kaplan-Maier се установи сиг-

нификантна разлика и между трите групи (p < 0.05) в горепосочения ред. Данни-

те сочат, че значимите постоперативни усложнения по Clavien-Dindo (IIIa/IIIb/

IV) не са статистически значими: при венозните резекции са 13.6%, докато при 

ПДР са 14.8% (p = 0.77). Налична е сигнификантна значимост относно периопе-

ративната 30-дневна смъртност: при ПДВР тя е 12.5%, а при стандартните 

процедури е 3.2% (p = 0.0003). При 44.3% от съдовите резекции се е наложила 

интра- или постоперативна хемотрансфузия, докато едва при 19.8% от стан-
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Увод

В последните десетилетия панкреас-
ният дуктален аденокарцином (ПДАК) се 
утвърди като най-злокачественият тумор 
на гастро-интестиналния тракт. Той със-
тавлява 90% от малигнените заболявания 
на задстомашната жлеза, с 5-годишна пре-
живяемост от едва 7-8 %.1 Епидемиологично 
ПДАК е четвърти по смъртност сред он-
кологичните болести в развитите страни, 
като се прогнозира, че до края на 2030 г. ще 
се нареди на второ място.2 В днешно време 
единственият начин за лечение е радикална-
та хирургична резекция на панкреаса и зао-
бикалящите го тъкани.3 Въпреки това, само 
между 15% и 20% от пациентите начално са 
подходящи за радикална оперативна интер-
венция.4, 5 Това се дължи на факта, че при над 
50% от заболелите в момента на диагности-
цирането са налични далечни метастази, а 
при 35% туморът е локално авансирал.6, 7 

Предоперативното стадиране е от из-
ключителна важност с цел да се избегнат не-
нужни хирургични процедури при авансирала 

болест, а от друга страна, да не се пренебрег-
нат операбилните случаи.8 Стандартният 
подход при резектабилна болест е извърш-
ване на оперативна интервенция, последвана 
от адювантна химиотерапия (ХТ). В послед-
ните години все по-голяма популярност наби-
ра и неоадювантният подход. При различен 
процент от предоперативните случаи на ве-
нозна инвазия се касае за възпалителни адхе-
зии, установени след патоанатомичното из-
следване на резектата. Поради този факт е 
трудно да се отграничи истинска венозна ин-
вазия от перитуморна възпалителна реакция. 
Тъй като съвременните образни средства не 
могат да определят предоперативно разли-
ката между тумор-асоциирана дезмоплазия 
и ХТ-индуцирана фиброза или фиброза поради 
регресия на тумора9, трябва да се извършва 
хирургична интервенция както при пациен-
тите с туморна регресия, така и при тези 
със стабилна болест след неоадювантната 
ХТ10. Пациенти с прогресия на болестта на 
фона на неоадювантно лечение не подлежат 
на хирургична експлорация. 

дартните процедури е извършено кръвопреливане (p < 0.0001). За ПДВР е ха-

рактерен сигнификантно по-висок процент на G3-карциноми (p = 0.045), както 

и по-често постигане на R0-резекция (p = 0.039). Освен че са статистически 

значими за двете групи пациенти, постоперативното кървене (p < 0.05) и рео-

перацията (p < 0.05) се явяват и независими прогностични фактори за по-лоша 

преживяемост. Няма сигнификантна разлика за преживяемостта спрямо нали-

чие или отсъствие на съдова инвазия при ПДВР (p = 0.581). 

Заключение. В сравнение със стандартни процедури при венозните резек-

ции се наблюдава по-ниска месечна преживяемост, но сигнификантно по-висока 

от тази при палиативни интервенции. От друга страна, при 1-, 3- и 5-годиш-

ната преживяемост за двете групи липсва статистическа значимост. Това 

се отнася също за общия процент на постоперативните усложнения, както и 

за преживяемостта, установена при липса или наличие на съдова инвазия. От 

това може да заключим, че в опитни ръце панкреато-дуоденалните резекции, 

комбинирани с венозна резекция и реконструкция, са надеждни и сигурни проце-

дури за постигането на чисти резекционни линии, когато се прилагат от опит-

ни хирурзи във високо специализирани центрове с голям обем на дейност. 
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Съвременни проучвания предлагат 
т.нар. „sandwich approach” – неоадювант-
на ХТ/операция/адювантна ХТ (проучване 
ACOSOG). Въпросът с неоадювантната ХТ 
е широко и противоречиво дискутиран.11, 12 
Препоръките на International Study Group of 
Pancreatic Surgery (ISGPS) на този етап не 
препоръчват тоталната неоадювантната 
концепция поради факта, че все още няма 
достатъчно количество надеждни серии, 
които да представят предимствата ѝ спря-
мо радикално хирургично лечение.5 Съглас-
но National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN) неоадювантната терапия прите-
жава качеството да доведе до потенциална 
резектабилност с последваща R0-резекция.13 
От друга страна, френско мултицентрично 
проучване, включващо 1399 пациенти, опис-
ва извършването на начална резекция като 
лош прогностичен фактор за дългосрочна-
та преживяемост.14 

В исторически план първите опити 
за съдова резекция при ПДАК са извършени 
от Moore15 през 1951 г. и Asada16 през 1963 
г., които извършват панкреато-дуоденална 
резекция (ПДР) с резекция и реконструк-
ция на горната мезентериална вена (ГМВ). 
По-късно Fortner17 през 1973 г. използва тер-
мина „регионална панкреатектомия“, за да 
опише процедура, включваща тотална пан-
креатектомия, радикална лимфна дисекция, 
както и венозна резекция и реконструк-
ция на порто-мезентериалната венозна ос 
(ПМВО). Тези, изпреварили времето си ради-
кални оперативни процедури, са изоставени 
десетилетия наред поради лоша преживяе-
мост и висок процент на постоперативни 
усложнения и смъртност. Въпреки това, 
през новия век развитието на хирургичните 
техники и на периоперативните грижи нап-
рави възможно да се редуцира постопера-
тивната смъртност под 5%. Този процент 
е докладван от редица автори като напълно 
сравним на стандартните ПДР-и.18–21 Това 

позволи много по-радикален хирургичен под-
ход при ПДАК, който ангажира порталната 
или ГМВ.21-25 С течение на времето венозна-
та резекция се превърна в надеждна проце-
дура в случаи, когато ПДАК не може да бъде 
отделен от прилежащата мезентериална 
или портална вена.26, 27

По правило ПДАК се класифицира като 
резектабилен, гранично резектабилен и не-
резектабилен.5 При резектабилните тумори 
няма съдово засягане и е налице чист съедини-
телно-тъканен марж покрай горната мезен-
териална артерия (ГМА). Гранично резекта-
билни са тези неоплазми, при които е налична 
компресия или оклузия на ПМВО, но въпреки 
това технически е възможна резекция и ре-
конструкция на ангажирания сегмент. Към 
тях спадат и тези тумори, които ангажи-
рат < 180 градуса от ГМА или са стенодопир-
ни до хепаталната артерия, без да обхващат 
трункус целиакус. Като нерезектабилни или 
локално авансирали се определят тези тумо-
ри, които обхващат повече от половината 
циркумференция или оклузират ГМА, както 
и тези, при които е технически невъзможна 
венозна резекция и реконструкция.

Гранично резектабилните тумори 
(ГРТ) се характеризират с анатомични и 
онкологични фактори. Към първите спадат 
ангажирането на ПМВО, както и на ГМА11, 

13, 28, 29, а към онкологичните спадат наличие-
то на позитивни лимфни възли или завише-
ни стойности на серумен туморен маркер 
CA 19-9. Aнгажирането на магистралните 
перипанкреасни съдове се явява при около 
половината от пациентите с ПДАК.30 С 
развитието на образните методики и хи-
рургичните техники все повече пациенти 
попадат в категорията на ГРТ.5, 31 Тези, при 
които туморът е стенодопирен (< 180°) на 
ГМА, обхваща ГДА или ангажира ПМО, са 
подходящи за резекция и реконструкция.

Концепцията за ГРТ е недобре дефи-
нирана, като съществуват редица меж-
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дународни различия по начина, по който 
се прилага. Трябва внимателно да се вземе 
решението дали да се опита снижение на 
стадия32, 33 чрез неоадювантна ХТ, или да се 
извърши елективна оперативна интервен-
ция с цел радикална резекция5, 34. При първия 
подход са докладвани серии, при които се 
повишава броят на радикалните резекции-
те и същевременно се отчита намален брой 
на позитивни лимфни възли, периневрална 
инвазия и честота на постоперативни ком-
пликации.35-37

По съвременни данни ПДВР дости-
га до 20-25% във високо специализираните 
центрове.3, 38-40 Основната цел при извърш-
ването ѝ е възможността за постигане на 
свободни резекционни линии. Този агресивен 
хирургичен подход чрез извършването на съ-
дова резекция и реконструкция е единстве-
ната надежда за по-продължителна прежи-
вяемост при пациенти с ГРТ-и.3, 41 Когато 
е налице венозна гранична резектабилност, 
не може да се препоръча априори неоадю-
вантна ХТ, а в повечето случаи се прибягва 
до начална хирургична намеса. Ако се уста-
нови интраоперативно венозно ангажиране, 
извършва се ПДР, комбинирана със съдова 
резекция.5, 31, 42 При операбилност радикална 
резекция се извършва поради факта, че ос-
таналите нехирургични терапевтични под-
ходи не предлагат нито комплексно излеку-
ване, нито дългосрочна преживяемост43, а 
се приемат за палиативни процедури44.

Описани са четири варианта на веноз-
на реконструкция: тангенциална резекция с 
директна сутура; тангенциална резекция и 
пластика посредством пач; сегментна резек-
ция с термино-терминална анастомоза и сег-
ментна резекция с използване на графт.45-47 
Порталната венозна инфилтрация с послед-
ваща резекция е технически по-лесно изпъл-
нима поради по-широк съдов лумен. От друга 
страна, дисталната инфилтрация в облас-
тта на ГМВ, далеч от сплено-мезентериал-

ния конфлуенс, е трудна за изпълнение поради 
намален съдов диаметър.5 Тангенциалната 
портална резекция е възможна, когато тумо-
рът инфилтрира венозната циркумференция 
десностранно и може да бъде резецирана ди-
ректно, без да се образуват хемодинамично 
значими стенози.48-50 Може да се извърши ве-
нозна резекция и реконструкция посредством 
автоложен графт, например перитонеален 
пач51, 52 или вена илиака екстерна53. Вариант 
е клампирането на ГМА преди венозната 
резекция с цел да се избегне тънкочревна 
конгестия и едем.50, 54 При невъзможност за 
тангенциална резекция може да се извърши 
мобилизация на мезентериума чрез освобож-
даване на десния колон или Cattell-Braasch ма-
ньовър за по-добър съдов контрол.18, 55 Това 
дава добра експозиция и намалява опъна на 
мезентериалната вена, като по този начин 
се снижава и напрежението върху бъдещата 
венозна анастомоза. 

В случай, че не може да се извърши ди-
ректна реконструкция, се прибягва до из-
ползването на венозен графт. Той може да 
бъде автоложен (вена реналис или вена са-
фена), налагащ приготвяне на присадката 
преди клампиране и резекция.18 Като алтер-
натива може да се използва рингова синте-
тична протеза за „бриджинг“ на венозния 
сегмент. Прилагането на подобен изкуствен 
графт винаги могат да доведат до услож-
нения като инфектиране или „ликидж“.42 
Комбинацията между синтетична протеза 
и постоперативна панкреатична фистула 
(ПОПФ) трябва да се разглежда като висо-
ко рискова констелация за постоперативно 
кървене или протрахирана инфекция на гра-
фта. Директната венозна реконструкция 
без използването на пач или графт има по-
ниска честота на тромботичните услож-
нения56, докато синтетичните протези се 
асоциират с четирикратно повишен риск 
от ранна тромбоза, като при тях се наблю-
дава и по-лоша преживяемост57. 
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Внимание трябва да се обърне и на за-
трудненото венозно оттичане на стомаха 
в случаи, при които се прекъсва коронарната 
вена. В тази ситуация са възможни два сце-
нария. При първия може да се наложи дистал-
на или субтотална стомашна резекция, за 
да се избегнат исхемични усложнения като 
продължителна стомашна дилатация или 
некроза на засегнатите участъци. От друга 
страна, ако прекъснатата коронарна вена 
се запази, технически може да се реимплан-
тира в порто-мезентериалната венозна ос, 
като по този начин да се запази стомашния 
венозен отток и да се избегне нуждата от 
стомашна резекция.58

Рядко се среща ангажиране на ГМА 
без да е налична и венозна инфилтрация. От 
друга страна, сегментната инфилтрация 
на ПМВО без ангажиране на ГМА също не 
се среща често.11 При образни съмнения за 
артериално ангажиране се предлага експло-
ративна лапаротомия, а при установяване 
на гранична артериална резектабилност се 
препоръчва палиативна процедура.5, 31 За по-
вечето хирурзи артериалната инвазия е аб-
солютно противопоказание за резекция59-62, 
докато други посочват, че тя трябва да се 
извършва само при стриктно селектирани 
случаи на фона на внимателна оценка на съ-
отношение полза-риск42, 63-67. Ръководството 
на ISGPS също не препоръчва артериалната 
резекция като рутинна процедура. До под-
хода „artery-first“ трябва да се прибягва с ог-
лед установяване на ретроперитонеалното 
ангажиране на ГМА при суспектни случаи.68 
За целта може да се прибегне до маньовър на 
Кохер, мобилизиране на дуодено-йеюналната 
флексура или чрез инфраколичен достъп.68 
Освен това, при този подход е налице най-
добро представяне на резектата, а веноз-
ната резекция е последна стъпка преди спе-
сименът да бъде премахнат, осигурявайки и 
извършване на адекватен съдов контрол.69

Материали и методи

Касае се за едноцентрово ретроспек-
тивно проучване, при което са анализирани 
клинични, хирургични и патоанатомични по-
казатели при 467 пациенти с извършена ПДР 
за периода от септември 2004 г. до октом-
ври 2019 г. Серията включва случаи, опери-
рани за ПДАК на главата. При 88 пациенти 
(18.8%) е извършена венозна резекция поради 
гранично-резектабилен ПДАК. Извършен е 
статистически анализ на различни фактори 
и показатели, като постоперативни услож-
нения, периоперативна смъртност, крат-
ко- и дългосрочна преживяемост и различни 
хистологични характеристики. За статис-
тическа достоверност е приета p-value < 
0.05. Анализът на показателите е извършен 
чрез SPSS® Statistics версия 26.0 на IBM®. 

Резултати

На Табл. 1, 2 и 3 са представени клинич-
ни, хирургични и патоанатомични показате-
ли, както и усложненията, сравнени между 
двете таргетни групи. При някои от тях 
е налице значима статистическа разлика, 
докато при други е гранична. Средната пре-
живяемост в месеци е сигнификантна, като 
при 88-те случая на ПДВР е 19.3, а при ПДР 
– 26.9 (p = 0.047). От друга страна, 1-, 3- и 
5-годишната преживяемост при венозните 
резекции е съотв. 46.6%, 17.6% и 8.3%, а при 
ПДР е съотв. 53.6%, 20.8% и 14.9% (p = 0.13, 
0.50 и 0.11), т.е. не са статистически зна-
чими. При сравняване на преживяемостта 
между ПДР, ПДВР и палиативна процедура 
(ПП) по метода на Kaplan-Maier се устано-
ви сигнификантна разлика и между трите 
групи (p < 0.05) в горепосочения ред. Налична 
е сигнификантна значимост за периопера-
тивната 30-дневна смъртност: при ПДВР 
тя е 12.5%, докато при стандартните про-
цедури е 3.2% (p = 0.0003). 
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Таблица 1. Клинични параметри и периоперативни резултати

Показател ПДР ПДВР p 95% CI χ2
 test

Пол

 Мъже 246 (64.9%) 47 (53.4%) 0.045 0.295-22.836 4.031

 Жени 133 (35.1%) 41 (46.6%) 0.045 0.295-22.836 4.031

Средна възраст 59.5 60.5 0.362 -1.155-3.155 -

Иктер 331 (82.6%) 63 (71.6%) 0.020 1.669-21.750 5.499

Болка 121 (31.9%) 42 (47.7%) 0.005 4.577-27.047 7.833

Предходни операции за иктер 35 (9.2%) 7 (8.0%) 0.723 -6.783-6.455 0.126

Стентиране на билиарните пътища 245 (64.6%) 52 (59.1%) 0.335 -5.369-16.930 0.931

Вид на операциите

 ПСПДР 306 (80.7%) 57 (64.8%) 0.001 5.785-26.930 10.399

 Whipple 69 (18.2%) 23 (26.1%) 0.094 -1.168-18.549 2.813

 Тотална панкреатектомия 4 (1.1%) 8 (9.1%) 0.000 3.288-15.865 17.960

Хемотрансфузии 75 (19.8%) 39 (44.3%) 0.000 13.682-35.539 23.179

Среден болничен престой (дни) 16.6 17.1 0.576 -1.257-2.257 -

Средна преживяемост (месеци) 26.9 19.3 0.047 -15.094-0.106 -

Годишна преживяемост 

 1-годишна 53.6% 46.6% 0.128 -2.548-20.111 2.312

 3-годишна 20.8% 17.6% 0.501 -6.804-11.074 0.453

 5-годишна 14.9% 8.3% 0.105 -1.705-12.328 2.633

30-дневна смъртност 12 (3.2%) 11 (12.5%) 0.000 3.456-17.919 13.094

Легенда: ПДР – панкреато-дуоденална резекция; ПДВР – панкреато-дуоденална венозна резекция; p – уровен 
на значимост; 95% CI – интервал на доверителност; χ2 test – тест за статистическа хипотеза; ПДПДР – 
пилоро-съхраняваща панкреато-дуоденална резекция; Whipple – панкреато-дуоденална резекция по метода на 
Уипъл 



105

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПАНКРЕАСНИ РЕЗЕКЦИИ ...

Таблица 2. Постоперативни усложнения

Показател ПДР ПДРВР p 95% CI χ2
 test

Dindo-Clavien IIIA/IIIB/IV 56 (14.8%) 12 (13.6%) 0.774 -8.074-8.082 0.082

Кървене 47 (12.4%) 19 (21.6%) 0.026 1.005-19.325 4.970

Реоперация 48 (12.7%) 20 (22.7%) 0.017 5.721-20.229 5.721

ПОПФ 45 (11.9%) 6 (6.8%) 0.168 -2.715-10.260 1.903

ПОБФ 17 (4.5%) 4 (4.5%) 1.000 -3.768-6.760 0.000

Сепсис 10 (2.6%) 8 (9.1%) 0.004 1.594-14.426 8.185

Стомашна дилатация 36 (9.5%) 5 (5.7%) 0.257 -3.600-8.475 1.284

Абсцес/ колекция 25 (6.6%) 9 (10.2%) 0.242 -1.993-11.940 0.119

Легенда: ПДР – панкреато-дуоденална резекция; ПДВР – панкреато-дуоденална венозна резекция; p – уровен 
на значимост; 95% CI – интервал на доверителност; χ2 test – тест за статистическа хипотеза; ПОПФ – 
постоперативна панкреатична фистула; ПОБФ – постоперативна билиарна фистула

Таблица 3. Патологоанатомични характеристики

Показател ПДР ПДВР p 95% CI χ2
 test

Средни размери на тумора (сm) 3.08 3.26 0.193 -0.091-0.451 -

Периневрална инвазия

Pn+ 215 (56.7%) 57 (64.8%) 0.166 -3.401-18.558 1.922

Pn- 71 (18.7%) 10 (11.4%) 0.104 -1.760-13.914 2.651

Pnx 93 (24.5%) 21 (23.9%) 0.906 -10.083 to 9.554 0.014

Степен на диференциация

G1 62 (16.4%) 7 (7.95%) 0.045 0.162-14.183 4.034

G2 231 (60.9%) 52 (59.1%) 0.756 -9.096-13.285 0.097

G3 86 (22.7%) 29(32.95%) 0.045 0.263-21.324 4.033

Лимфни възли

N+ 187 (49.3%) 40 (45.5%) 0.521 -7.717-14.985 0.412

N- 146 (38.5%) 32 (36.4%) 0.715 -9.361-12.644 0.133

Nx 46 (12.1%) 16(18.2%) 0.129 -1.515-15.875 2.307

Резекционни линии

R1 32 (8.4%) 5 (5.7%) 0.398 -4.644-7.272 0.715

R0 274 (72.3%) 73 (83.0%) 0.039 0.573-8.668 4.275

Rx 73 (19.3%) 10 (11.4%) 0.081 -1.181-14.540 3.038

Легенда: ПДР – панкреато-дуоденална резекция; ПДВР – панкреато-дуоденална венозна резекция; p – уровен 
на значимост; 95% CI – интервал на доверителност; χ2 test – тест за статистическа хипотеза
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Сумарно, значимите постоперативни 
компликации по Clavien-Dindo (IIIa+IIIb+IV) 
не са статистически достоверни: при ве-
нозните резекции са 13.6%, а при ПДР са 
14.8% (p = 0.774). От друга страна, наблю-
дава се сигнификантност при някои отдел-
ни усложнения. Освен че са статистически 
значими, показателите за постоперативно 
кървене (p < 0.05) и реоперация (p < 0.05) се 
явяват и независими прогностични факто-
ри за по-лоша преживяемост. При 44.3% от 
съдовите резекции се е наложила интра- или 
постоперативна хемотрансфузия, а едва 
при 19.8% от стандартните процедури е 

Таблица 4. Разпределение на васкуларните резекции

Вид на съдова резекция
Тангенциална 

n=41 (46.6%)

Сегментна

n=47 (53.4%)

ОбщоТермино-терми-

нална 

n=36 (40.9%)

Синтетична 

протеза

n=11 (12.5%)

Портална вена 25 (28.4%) 20 (22.7%) 5 (5.7%) 50 (56.8%)

Горна мезентериална вена 14 (15.9%) 9 (10.2%) 3 (3.4%) 26 (29.5%)

Порто-мезентериален конфлуенс 2 (2.3%) 7 (8.0%) 3 (3.4%) 12 (13.7%)

Долна празна вена 6

Горна мезентериална артерия 5

Фигура 1. Сравняване на преживяемостта между 
ПДР (PDR), ПДВР (PDR+VR) и ПП (PP)

Фигура 2. Сравняване на преживяемостта при 
случаи с постоперативно кървене (POB+) спрямо 
тези без (POB-)

извършено кръвопреливане (p < 0.0001). За 
ПДВР е характерен сигнификантно по-ви-
сок процент на G3-карциноми (p = 0.045) и 
по-честото постигане на R0-резекция (p 
= 0.039), сравнено с ПДР. Липсва сигнифи-
кантна разлика за преживяемостта спрямо 
наличие или отсъствие на съдова инвазия в 
групата на ПДВР (p = 0.581).

Дискусия

Инвазията на ПМВО сама по себе си 
не е противопоказание за оперативно лече-
ние.18, 19, 40, 70, 71 Тя цели постигането на чис-
ти резекционни линии.27 ,46, 72 В опитни ръце 
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вим изводи за терапевтичната им ефектив-
ност.

Редица проучвания не показват разли-
ка за преживяемостта при пациенти с ПДР 
спрямо тези с ПДВР.3, 18, 78–82, 19, 22, 46, 60, 70, 71, 76, 77 
Други автори посочват по-лоша преживяе-
мост при ПДВР, отдавайки го на по-агресив-
ната патологоанатомична характеристика 
на тумора.83-86 При нашето проучване уста-
новихме гранично-сигнификантна разлика за 
преживяемостта, проследена в месеци, в пол-
за на ПДР – 26.9 срещу 19.3 месеца при ПДВР 
(p = 0.047) (Табл. 1). Въпреки това, при 1-, 3- 
и 5-годишната преживяемост не се устано-

Фигура 3. Сравняване на преживяемостта при 
реоперираните пациенти (ROP+) спрямо тези, които 
не са претърпели ревизия (ROP-).

Фигура 4. Сравняване на преживяемостта при 
случаите с високо- и умерено диференциран карцином 
(G1/G2) спрямо нискодиференциран тумор (G3)

Фигура 5. Сравняване на преживяемостта при 
пациентите, при които са установени чисти 
резекционни линии (R-), съпоставени с тези при които 
е установенa R1-резекция (R+)

Фигура 6. Сравняване на преживяемостта спрямо 
наличието (V+) или отсъствието (V-) на съдова 
инвазия

ПДВР се превръща в стандартна процедура 
с цел радикално отстраняване на тумора.73-75 
Решението дали да се прибегне до съдова ре-
зекция е важно и зависи най-вече от предопе-
ративната мултидисциплинарна оценка. Все 
още няма единно становище, което да пре-
поръчва начална резекция и реконструкция, 
от една страна, или неоадювантен терапев-
тичен подход, от друга. При болшинството 
от нашите случаи сме прибегнали директно 
към хирургична резекция при ГРТ, като само 
при единични пациенти e извършена неоадю-
вантна ХТ с последваща резекция, но поради 
малкият им брой все още не можем да напра-
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вява статистическа значимост (p = 0.128, 
0.501 и 0.105). За подобна корелация относ-
но 5-годишната преживяемост съобщава и 
Siriwardana през 2006 г.20 От друга страна, 
30-дневната смъртност е значимо по-висо-
ка в групата на съдовите резекции, отколко-
то при ПДР (p = 0.0003). Това се докладва и 
от Peng в скорошен метаанализ.87 При срав-
няването на преживяемостта между ПДР, 
ПДРСР и ПП се вижда, че ПП-и са със сиг-
нификантно по-лоша преживяемост спрямо 
съдовите резекции (p < 0.05) (Фиг. 1). Това 
ни дава основание да заключим, че извърш-
ването на ПДВР при гранично резектабил-
ни тумори е оправдано в опитни ръце с цел 
постигане на по-добра преживяемост при 
пациенти, които при други обстоятелства 
биха били класифицирани като неоперабил-
ни. Тази зависимост с течение на годините е 
установена и от други автори.22, 46, 82, 88 

Значимите постоперативни усложне-
ния, систематизирани по класификацията 
на Clavien-Dindo89 и ISGPS90, са представени 
в Табл. 2 и се вижда, че липдса сигнификант-
на значимост при компликациите в стадий 
IIIа, IIIb и IV (р = 0.082). Подобна корелация 
за постоперативни усложнения е установе-
на и при редица други проучвания.18, 19, 80, 81, 91, 21, 

22, 38-40, 64 ,70, 71 От друга страна, при по-детай-
лен преглед установяваме по-висок процент 
на постоперативно кървене и реоперации 
в групата на ПДВР (съотв. p = 0.026 и p = 
0.017). Тези два показателя се явяват и не-
зависими прогностични фактори за по-лоша 
преживяемост (p < 0.05) (Фиг. 2 и 3). Уста-
новява се и повишен процент на септични 
усложнения при съдови резекции (p = 0.004), 
което най-вероятно се дължи на голямата 
ранева повърхност и хирургичната травма 
от обема на процедурата. Не е налична сиг-
нификантност при сравняване на ПОПФ-и (p 
= 0.168) и постоперативни билиарни фисту-
ли (ПОБФ) (p = 1.0) при двете групи. Мета-
анализ на Peng установява повишена често-

та на ПОБФ-и при ПДВР, което е възможно 
да се дължи на нарушено кръвоснабдяване в 
хепато-дуоденалния лигамент в хода на съ-
довите резекции.87 Въпреки че много серии 
докладват съпоставими постоперативни 
компликации при ПДР спрямо ПДВР, редица 
други автори посочват, че усложненията са 
сигнификантно завишени в полза на съдови-
те резекции.24, 84-86

Сигнификантно по-голяма честота 
на хемотрансфузии се наблюдава при ПДВР 
(44.3%) спрямо конвенционалните процедури 
(19.8%) (p < 0.0001). Това се обяснява с по-голя-
ма честота на реоперации и постоперативно 
кървене при съдовите резекции. При серият 
на Ravikumar от 2014 г. едно от най-честите 
усложнения е нуждата от хемотрансфузия в 
ранния следоперативен период.22

От гледна точка на вида на хирургични-
те процедури, сравнени между двете групи, 
при ПДР са по-чести пилоро-съхраняващите 
подходи (p = 0.001), докато при ПДВР са из-
вършени повече тотални панкреатектомии 
(p < 0.0001). Това се дължи на по-екстензив-
на резекция при васкуларните процедури. 

Средният болничен престой е с поло-
вин ден по-продължителен при ПДВР, от-
колкото при ПДР (16.6 срещу 17.1), но без 
статистическа значимост (p = 0.576). Тази 
корелация е докладвана и от други автори.22 
В метаанализа на Peng87 при съдовите резек-
ции се наблюдава по-продължителен болни-
чен престой.

При ПДВР се отчита по-голям среден 
размер на туморите с 16 mm, но това е без 
сигнификантна значимост (p = 0.193) (Табл. 
3). Ravikumar също установява, че средната 
големина на туморите при съдови резекции 
е незначително по-голяма от тази при стан-
дартни ПДР-и22, докато опонентите на 
ПДВР изказват мнение, че ГРТ са по-големи 
и с по-лоша прогноза поради съдовата инва-
зия64, 92-94. Peng докладва, че средният размер 
на туморите в групата на съдовите резек-
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ции е по-голям, отколкото при стандартни 
панкреато-дуоденални процедури.87 Освен 
това, редица серии посочват, че липсата на 
сигнификантни патологоанатомични разли-
чия между двете групи доказва, че венозната 
инвазия се дължи по-скоро на топографски 
фактори, а не на хистологична агресивност 
на тумора.85, 95, 96

Не се установяват сигнификантно 
значими разлики за лимфния и периневралния 
статус (p > 0.05). Според степента на дифе-
ренциация се наблюдава известна корелация: 
G1-карциномите се срещат по-често при 
ПДР (p = 0.045), докато при ПДВР се наблю-
дава по-голям процент на G3-тумори (p = 
0.045). При умерено диференцирани бласто-
ми не се наблюдава статистическа значи-
мост между двете групи. Michalski докладва, 
че пациенти, претърпели съдова резекция с 
G1- и G2-тумори, преживяват по-дълго от 
тези с G3-диференцирани неоплазии.97 Съ-
щата сигнификантна корелация е установе-
на и в нашето проучване (p = 0.006) (Фиг. 4). 

При съдовите процедури се наблюдава 
сигнификантно по-голям процент на R0-ре-
зекции (83%) отколкото при ПДР (72.3%) 
(p = 0.039). Относно R1-резекциите между 
двете групи не се установи статистиче-
ска значимост (p = 0.398). В проучване на 
Peng R0-резекциите са по-малко в групата 
на ПДВР87, докато Ravikumar съобщава за 
повече R1-резекции в същата група22. Ос-
вен това, ние свързваме R0-резекциите със 
сигнификантно по-висока преживяемост в 
сравнение с R1 (p = 0.011) (Фиг. 5). Carrere 
потвърждава, че основен прогностичен фак-
тор е постигането на R0-резекция, поради 
което засягането на ПМВО не е контраин-
дикация за панкреато-дуоденална резекция.98 
Други серии също представят R0-резекци-
ята като благоприятен прогностичен по-
казател за дългосрочна преживяемост.99-102 
От друга страна обаче, няколко проучвания 
от последната декада показват, че R1-ста-

тусът не е от значение за дългосрочна пре-
живяемост.18, 64, 79, 103

При ПДР се наблюдава по-висока чес-
тота на иктер, отколкото при ПДВР (p = 
0.02), докато, от друга страна, при съдовите 
резекции се наблюдава по-висок процент на 
дебют наболестта с болка (p = 0.005). Това 
се обяснява с топографската локализация на 
тумора и инфилтрирането към жлъчните 
пътища, от една страна, или от локализаци-
ята му по-дорзално към ретроперитонеал-
ните нервни сплетения и ПМВО.

Освен 88 резекции на ПМВО, извър-
шени са и 5 резекции на ГМА, както и 6 на 
вена кава инфериор (Табл. 4). Най-честа ло-
кализация на венозни резекции е порталната 
вена (n = 50, 56.8%), последвана от ГМВ (n 
= 26, 29.5%). Извършени са 41 тангенциални 
(46.6%) и 47 сегментни (53.4%) резекции; от 
тях 36 завършват с т-т съдова анастомо-
за (40.9%), а при 11 реконструкцията е из-
вършена посредством синтетичен графт 
(12.5%). Не се установява статистическа 
зависимост за вида на резекцията и налич-
ните постоперативни усложнения дори и в 
случаите на реконструкция с протеза (p > 
0.05). В серия на Hackert, Schneider и Büchler 
авторите съветват, че прилагане на подоб-
ни синтетични протези могат по-често да 
доведат до усложнения, като инфектиране 
или „ликидж“.42 Особено комбинацията меж-
ду изкуствен графт и ПОПФ трябва да се 
разглежда като високо рискова констелация 
за постоперативно кървене и протрахирана 
инфекция на протезата. 

Според различните автори наличието 
на хистологично потвърдена съдова инвазия 
се установява между 21% и 70% от пациен-
тите.98, 104-106 В нашата серия при 43.2% от 
пациентите, претърпели съдова резекция, 
е установена хистологична инфилтрация 
на венозната стена (V+), докато при 26.1% 
такава не е била налична (V-). Останалите 
30.7% са класифицирани като Vx, т.е. при 
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тях не е било възможно да се определи съ-
довия статус поради патологоанатомични 
лимитиращи причини. При сравняване на 
преживяемостта между V+ и V- не се ус-
тановява сигнификантна разлика (p = 0.581) 
(Фиг. 6). До същия извод достигат и реди-
ца други автори.18, 38, 46, 64 От друга страна, 
Nakagohri посочва, че негативното хистоло-
гично ангажиране на венозната стена (V-) се 
асоциира с по-добра преживяемост.107 Като 
важна закономерност Mierke установява, че 
пациенти с хистологично-потвърдена веноз-
на инфилтрация (V+) имат по-голяма чес-
тота на метахронни чернодробни метас-
тази.108 При тях средната преживяемост е 
11.9 месеца срещу 16.1 при пациентите без 
реално венозно ангажиране. В нашето про-
учване средната преживяемост е 18 месеца 
при V- и 16 месеца при V+ (p > 0.05).

Поради малкия брой случаи на резекция 
на вена кава инфериор (n = 6) и ГМА (n = 5) не 
може да направим заключения за евентуални 
ползи и недостатъци на този тип процедури. 
Mollberg посочва сигнификантно по-висок 
процент на усложнения (53.6%) и периопе-
ративна смъртност (11.8%) при пациенти, 
претърпели артериална резекция, сравнени 
със стандартни ПДР-и.63 Също така те се 
асоциират с по-лоша едногодишна и средна 
преживяемост.57 Въпреки това, изказва се и 
мнението, че артериалната резекция в оп-
итни ръце е технически постижима, но на 
този етап не може да се препоръча като 
стандартна процедура.40 Del Chiaro дори по-
сочва по-добра преживяемост при артери-
ални резекции, сравнена с тази при ПП-и.109 

Обобщено, може да заключим, че при 
ПДВР установяваме по-ниска месечна пре-
живяемост, отколкото при ПДР. Въпреки 
това, 1-, 3- и 5-годишната преживяемост е 
статистически напълно сравнима. Наблю-
дава се и значима периоперативна смърт-
ност в групата на съдовите резекции. При 
сравняване на дългосрочните резултати 

при ПДР, ПДВР и ПП се установява, че съдо-
вите резекции имат по-лоша преживяемост, 
сравнени с стандартни процедури, но сигни-
фикатно по-висока спрямо палиативните. 
Общият процент на значими усложнения при 
двете групи е напълно сравним, но при ПДВР 
се наблюдава по-висока честота на посто-
перативно кървене и реоперации, като те 
се явяват и независими прогностични фак-
тори за преживяемост. Като следствие на 
това се наблюдава и много по-висок процент 
на хемотрансфузии при венозни резекции. 
Средната големина на туморите при ПДВР 
е малко по-голяма от тази при стандарти 
процедури, но без статистически значима 
разлика. За сметка на това при съдови ре-
зекции се наблюдават сигнификантно по-
голям процент на ниско диференцирани ту-
мори. R0-резекции се постигат по-често 
в групата на ПДВР, като се асоциират и с 
по-добри дългосрочни резултати спрямо R1. 
При ПДР се наблюдава по-често дебютира-
не на болестта с иктер, докато при съдови 
резекции по-често манифестиране е с болка. 
За наличие или отсъствие на съдова инфил-
трация в групата на венозните резекции се 
установява, че тя няма сигнификантна зна-
чимост за преживяемостта. 

Недостатъците на нашето проучва-
не са в неговата ретроспективност. Освен 
това, не беше възможно дългосрочно про-
следяването на пациентите за качество на 
живот. Друг недостатък е невъзможност в 
определен процент от случаите за опреде-
ляне на резекционен, съдов и периневрален 
статус при патологоанатомично изследване 
на спесимените. Това се дължи на лимитира-
щи причини от способността и обучител-
ната крива на специалистите по патология. 
Също така не са използвани еднакви крите-
рии за определяне на резекционните линии: 
в едни случаи са използвани критериите на 
AJCC (0 mm) за R1-резекция110, а в друг – 
тези на Verbeke (≤ 1 mm).111
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Заключение

Съдовите резекции при ПДАК все още 
са голямо предизвикателство за всеки един 
хирург. До тях не бива да се прибягва прибър-
зано, а трябва да бъдат мултидисциплинар-
но обсъдени и селектирани, като се сравнят 
ползите и рисковете за всеки един пациент. 
Те водят до по-добра преживяемост спрямо 
палиативните процедури и до почти сравни-
ма с тази при стандартните. Освен това, 
постигането на R0-резекция e фактор, до-
принасящ за по-добри дългосрочни резулта-
ти. С малки изключения усложненията при 
тях са също статистически сравними. От 
всичко това можем да заключим, че панкре-
ато-дуоденалните процедури, комбинирани 
със съдова резекция, са надеждни и безопас-
ни, но само тогава, когато се извършват от 
хирурзи с дългогодишен опит в специализи-
рани високообемни центрове.
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ОБЗОР

Статията е литературен обзор на техническите и клинични параме-

три за приложение на ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография 

(ЕРХП) и перкутанния трансхепателен билиарен дренаж (ПТХД) при пациенти 

с панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК). Детайлно се разглеждат всички 

разновидности на дренажните процедури, терапевтичната им ефективност, 

свързаните с тях усложнения и предимствата им пред традиционните подхо-

ди. Правят се изводи за стандартизирането на двете интервенции в палиатив-

ните алгоритми при ПДАК.

Увод

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном (ПДАК) е заболяване с висок летали-
тет. Хирургичната резекция е единтстве-
ното потенциално куративно лечение. За 
съжаление, поради закъсняла диагностика и 
късната проява на клинична симптоматика 
само 15-20% от пациентите са кандидати 
за оперативна интервенция при дебюта на 
заболяването, a след радикално извърше-
на хирургична интервенция петгодишната 
преживяемост е в диапазона 30%. Напредна-
лата клинична изява и липсата на надеждна 
профилактика остават основен проблем за 

ранното диагностициране и своевременно 
лечение.

I. Ендоскопска ретроградна 

холангиопанкреатография 

(ЕРХПГ)

Процедурата е извършена за първи път 
през 1968 г. Оттогава до наши дни методика-
та се налага като „златен стандарт“ за диаг-
ностика и лечение на множество заболявания 
на хепатобилиарната система и панкреаса. В 
съвременната ендоскопска ера ЕРХПГ е пре-
димно терапевтична процедура, главно пора-
ди риска от развитие на усложнения. 
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Индикации

Индикации за извършване на проце-
дурата са: (1) палиативен билиарен дренаж 
– извършва се при иноперабилни пациенти 
с цел билиарна дезобструкция, лечение на 
наличен холангит и оптимизиране на черно-
дробните показатели за последваща химио-
терапия (ХТ); (2) предоперативен билиарен 
дренаж – стентиране при резектабилни па-
циенти поради наличие на холангит, прури-
тус или планирана операция, отложена пове-
че от две седмици. 

ЕРХПГ и стентиране 

Пластмасови стентове. Тези стенто-
ве се използват още от 80-е години на ми-
налия век. Изработват се от различни ма-
териали – тефлон, полиуретан, полиетилен. 
Те имат разнообразни форми и перки в двата 
края, който спомагат за превенция на мигра-
цията им. Също така се предлагат в различ-
ни диаметри – от 5 до 11.5 F и размери от 
5 до 15 сm. Недостатък на пластмасовите 
стентове е високата честота на оклузия 
поради малкия им диаметър. Докладваното 
време за оклузия от самите производители 
варира в рамките на 60 до 200 дни. По този 
въпрос са направени множество проучвания. 
В рандомизирано проучване, включващо 134 
пациенти, на който са поставени различни 
по материал за изработка (тефлон и полиу-
ретан) 10 F пластмасови стентове, показ-
ва, че честотата на обструкция е еднаква 
и при двата материала.1 Профилактичната 
антибиотична терапия не доказва полза за 
превенция на оклузия при пластмасови сте-
нотве. 

Метални саморазширяващи се стенто-
ве. Биват непокрити, полупокрити и изцяло 
покрити. Покритието служи за превенция 
на прорастване на туморната тъкан през 
оплетката на стента. Самите стентове са 
компресирани и поставени в система за дос-

тавка с размер 8.5 F с цел улесняване пре-
минаването им през работния канал на апа-
рата. След позиционирането им постепенно 
се разширяват до крайния си диаметър (от-
там и името им саморазширяващи се). Ме-
талната част на стента е изработена от 
нитинол (комбинация от никел и титан), а 
покритието им може да бъде разнообразно 
(силикон, полиуретан, полипропилен и др.) 
Размерите биват различни по дължина (от 4 
до 10 сm) и в диаметър (8 mm и 10 mm). 

Непокрити метални стентове. Пре-
димствата на тези стентове са възмож-
ността за използването им във всяка част 
на билиарното дърво. Ниската им честота 
на миграция се обяснява с липсата на покри-
тие и вкопаване в стената на жлъчното 
дърво. Недостатъците са затрудненото им 
отстраняване при нужда (поради вкопава-
не в стената на жлъчния канал) и повише-
на честота на прорастване на туморната 
формация през оплетката на стента. 

Покрити метални стентове. Основ-
ни предимства на металните стентове е 
намаляване на честотата на прорастване 
от туморната тъкан и възможност за по-
лесното им отстраняване поради липсата 
на вкопаване в стената на жлъчния канал. 
Проспективно проучване в подкрепа на тези 
факти, включващо 80 пациенти, показва, че 
няма нито един случай на обструкция в ре-
зултат от прорастване.2 Недостатъците 
са невъзможност за използването им в хилу-
са на жлъчното дърво и възможност за об-
струкция на дуктус цистикус и последващ 
холецистит. 

Покрити срещу непокрити метални 
стентове. Множество проучвания оценяват 
разликите при поставяне на покрити и не-
покрити стентове за дистална малигнена 
стеноза на жлъчните пътища. Метаанализ, 
включващ 11 проучвания и 1272 пациенти 
с малигнена дистална стеноза на жлъчния 
канал, показва, че няма статистически зна-
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чима разлика в издръжливостта на двата 
стента.3 Покритите стентове имат по-
висока честота на миграция, формиране на 
утайка (слъдж) и по-ниска честота на про-
растване от туморната формация. Няма 
статистически значима разлика в често-
тата на развитие на панкреатит, холецис-
тит, перфорация и холангит. 

Пластмасови срещу метални стенто-
ве. Основно предимство на металните пред 
пластмасовите стентове е намаленият 
риск за обструкция, който според повечето 
проучвания е минимум 270 дни.4 Рандомизи-
рано проучване с две рамена, включващо 105 
пациенти, сравнява метални и пластмасови 
протези и доказва по-дълго медианно време 
за функциониране на металните стенотве, 
без да е налична обструкция – 273 срещу 126 
дни. Липсва статистически значима разли-
ка в средната обща преживяемост (ОП).4 В 
друго рандомизирано проучване по същия мо-
дел, включващо 118 пациенти с едногодиш-
но проследяване, се потвърждават същите 
данни: честотата на обструкция е 70% за 
пластмасовите срещу 46% за металните 
стентове. Пролежаните леглодни и продъл-
жителността на антибиотично лечение са 
достоверно по-дълги в групата с пластмасо-
во стентиране.

Усложнения при различните видове 
стентове. Основните усложнения след по-
ставянето на стенотве са оклузия и мигра-
ция. По-редки усложнения са панкреатит, хо-
лангит, холецистит, перфорация и кървене. 

Оклузията на билиарните стентове 
е често срещано усложнение при малигнена 
обструкция на жлъчните пътища. Пациен-
тите често се представят с абнормни чер-
нодробни и холестазни ензими и/или холан-
гит. По-често се запушват пластмасовите 
стентове поради малкия им диаметър. В 
едно проучване средната продължителност 
без запушване на пластмасови стенотве е 
126 дни.4 Въпреки че са рестентирани, в 48% 

от случаите оклузират и вторите поставе-
ни стентове. Оклузията от натрупване на 
жлъчен и бактериален биофилм по стената 
на стента е основната причина за оклузия. 
Този вид запушване се наблюдава и при ме-
тални протези, но значително по-рядко. 
В случаи на запушване може да се постави 
пластмасов стент в наличния метален или 
да се пробва изчистване с дормия бримка.

Прорастването се наблюдава главно 
при непокрити стентове и се разделя на 
прорастване през оплетката на стента и 
прорастване над поставения стент. В едно 
проучване, включващо 241 пациенти с непо-
крит стент, обструкция е регистрирана 
при 65 случаи (27%), а най-честа причина е 
прорастване (52%).5

Подобно на обструкцията, при мигра-
ция на стентовете се наблюдават завишени 
чернодробни и холестазни ензими, със или без 
холангит. По-често мигрират покритите 
метални и пластмасови стентове, за разли-
ка от металните непокрити стентове, при 
които честотата на миграция се докладва в 
1-2%.5 Според някои автори сфинктерото-
мията се явява рисков фактор за миграция 
на стенответе, поради което рутинното ѝ 
изпълнение преди поставянето на стент не 
се препоръчва. 

Холецистит след стентиране на-
стъпва главно при поставяне на покрити 
метални стентове, предизвикващи запуш-
ване на косо вливащия се дуктус цистикус. 
Теоретично честотата му при стентиране 
за малигнени дистални стенози трябва да е 
висока, но въпреки това, множество проуч-
вания докладват едва за 0-4%.4 Проучване, 
включващо 457 пациенти с малигнена сте-
ноза на главния жлъчен канал, стентирани с 
покрити или непокрити метални стенотве, 
показва по-висока честота на холецистит 
при покрити (8%) срещу непокрити (1%) 
стенотве.6 При такива литературни данни 
е уместно поставянето на покрит метален 
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стент да се позиционира под вливането на 
дуктус цистикус (когато това е възможно).

Усложнения при ЕРХПГ

По правило ЕРХПГ е една от най-слож-
ните ендоскопски техники в съвременната 
ендоскопия, която изисква дълга крива на 
обучение за усвояване и увереност на ра-
ботещия ендоскопист. Задължително се 
извършва в специализирана гастроентеро-
логична клиника при строги индикации и 
подбор на пациентите. Поради тежките 
усложнения, които могат да настъпят, се-
лектирането на пациенти, показани за ма-
нипулацията, е от първостепенна важност.

Четири са основните усложнения, 
свързани с процедурата: ятрогенен пан-
креатит, кървене, перфорация и холангит. 
Според времето на настъпване те се делят 
на ранни и късни спрямо 30 дни след извърш-
ване на манипулацията. Ранните, от своя 
страна, се делят на настъпващи по време на 
манипулацията, няколко часа след нея или за-
бавени във времето до 24 часа. Според един 
метаанализ, включващ 21 проучвания и 16855 
пациенти, гореизброените специфични ус-
ложнения се случват при общо 1154 (6.9%) 
пациенти с 55 смъртни случая (0.33%).7

Най-често срещаното усложнение е 
ятрогенният панкреатит, който според 
различни проучвания се движи в диапазо-
на от 1.6% до 15%; в повечето проучвания 
стойността е в рамките на 3-5%.8, 9 Основ-
ните рискови фактори за това усложнение 
са неопитност на ендоскописта, дисфунк-
ция на сфинктера на Oddi, трудна канюла-
ция и терапевтична ЕРХГ. 

Кървенето, като усложнение на ЕРХГ, 
се свързва с извършване на папилосфинкте-
ротомия. Според различни проучвания чес-
тотата му е 1-2%. Обзор на 21 проучвания 
с включени 16000 пациенти съобщава за 226 
(1.3%) случая с това усложнение и 8 (0.05%) 
смъртни случаи.7 Като рискови фактори се 

определят нарушен коагулационен статус, 
антикоагуланта терапия, медикаменти, по-
влияващи тормбоцитната агрегация, паци-
енти с цироза, бъбречна недостатъчност, 
хемодиализа. Причини, свързани със самата 
техника на папилосфинктеротомията, са 
използване на нож-игла и големина на разреза.

Перфорацията, като усложнение, се 
дели на четири типа: перфорация на кух ко-
ремен орган, ретроперитонеална перипапи-
ларна перфорация (най-честа), перфорация 
на панкреатичния канал и наличие само на 
ретроперитонеален газ. Според метаана-
лиз, включващ 21 проучвания и общо 16855 
пациенти, перфорация е настъпила при 101 
случая (0.6%) с 10 смъртни случай (0.06%).7

Холангит след ЕРХГ най-често се раз-
вива след контрастиране на чернодробни 
сегменти с последваща техническа невъз-
можност за поставяне на стент и дрени-
рането им. Този вид холангит се нарича ас-
цендентен и е най-чест. Според цитирания 
по-горе метаанализ това усложнение е с чес-
тота 1.4% и смъртност от 0.1%.7 

Въпреки технологичното развитие и 
спазването на препоръките на различните 
ендоскопски дружества за намаляване на 
усложненията, в докладваните данни не се 
наблюдава съществена тенденция за сниже-
ние. Въпреки мерките, процентът на услож-
нения остава стандартна величина. В под-
крепа на това са множество проучвания в 
различни европейски държави, които докла-
дват честота на усложнения и смъртност 
съответно в 10-12% и 0.1-1.4%.13

II. Перкутанен 

трансхепатален билиарен 

дренаж (ПТХД)

Тази процедура е техническо предизви-
кателство, но може да бъде животоспася-
ваща. Основна индикация за извършването 
ѝ е малигнена обструкция на жлъчното дър-
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во от разнообразни етиологични фактори, 
включително и ПДАК. Въпреки че резулта-
тите за дезобструкция са сравними с тези 
от ЕРХПГ, ендоскопският достъп остава 
предпочитан поради предоставяното ка-
чеството на живот. Все пак, канюлиране 
на папилата на Vater е непостижимо в око-
ло 8% от случаите.14 Така в съвременната 
практика ПТХД остава алтернатива при 
невъзможност за ендоскопско стентиране. 
Също така манипулацията е показана при 
променена анатомия – хирургия по Билрот II 
или хепатико-йеюно-анастомоза, при които 
е невъзможно ендоскопски достъп. 

Индикации, контраиндикации и под-

готовка на пациента

Индикациите за ПТХД са следните: 
(1) за дезобструкция на жлъчното дърво 
след неуспешно ЕРХПГ; (2) холангит; (3) 
променена анатомия – Билрот II или хепа-
тико-йеюн-анастомоза. Контраиндикации 
включват: (1) масивен асцит; (2) множест-
вени метастатични чернодробни лезии; (3) 
нарушения в хемостазата.

Във връзка с подготовката на пациен-
та Асоциацията по интервенционална ра-
диология определя ПТХД като манипулация 
със значителен риск от кървене и препо-
ръчва да се извършван при индивиди с INR < 
1.5 и тромбоцити > 50 G.L.15 При прием на 
clopidogrel и aspirin манипулацията трябва 
да се отложи за 5 дни, защото тези медика-
менти увеличава двойно риска от кървене. 
Когато клиничното състояние не позволява 
петдневно изчакване, е показана инфузията 
на тромбоцитна маса или приложение на 
desmopressin. От гледна точка на техниче-
ското изпълнение рискови фактори за ус-
ложнения са използване на по-голям калибър 
игла (18 срещу 22 G), недилатирани жлъчни 
пътища, множествени убождания с цел по-
падане в жлъчен канал, цироза и напреднала 
възраст. 

Техника на изпълнение

Манипулацията се извършва под крат-
котрайна венозна анестезия с diprivan и при 
непрекъснато мониториране на витални-
те показатели. Първоначалното навигира-
не на перкутанната игла е под ултразвуков 
контрол. След попадане на иглата в жлъчен 
съд се подава контраст и манипулацията 
продължава под флуороскопски контрол. 
Отстранява се мандрена на иглата и през 
лумена се прокарва водач, които попада в 
жлъчните пътища. Тунелизира се тракта, 
направен от иглата, с различни по калибър 
дилататори и по така позиционирания во-
дач може да се постави различен диаметър 
дренажен катетър за билиарна дезобструк-
ция. Манипулацията завършва със зашиване 
на дрена към кожата (за по-голяма стабил-
ност) и стерилна превръзка. 

Усложнения при ПТХБД

Интервенцията е свързана с развитие 
на усложнения в около 10% от случайте. Раз-
делят се на леки (болка на мястото на дре-
нажа) и тежки, несвързани с кървене (пнев-
моторакс, плеврален излив/емпием, теч на 
жлъчен сок в коремната кухина и панкреа-
тит). Кървенето е основно усложнение на 
процедурата и се докладва в 2-2.5%.19-20 Най-
често е резултат от засягане на портален 
клон или клонче на артерия хепатика, кои-
то са най-податливите структури на увре-
да поради разположението им в порталните 
тиради. 

III. Комбинация между 

ЕРХПГ и ПТХД (рандеву 

методика)

При извършване на ПТХД и кон-
трастиране на дуоденума чрез флуороскоп-
ската сериография се прави опит за прокар-
ване на водача през стенозата и попадането 
му в дуоденума. При успех се преминава към 
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методика, наречена Rendez-Vous (от фр. сре-
ща). При нейното изпълнение след попадане 
на водача в дуоденума се извършва конверсия 
към ЕРХПГ: водачът се улавя с помощта 
на полипектомична примка, прокарва се в 
работния канал на ендоскопа и по него рет-
роградно преминава избраният ендоскопски 
стент.
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ОБЗОР

Статията е литературен обзор на техническите и клинични параметри 

за приложение на ехоендоскопския билиарен дренаж и дуоденалното стентира-

не при пациенти с панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК). Детайлно се 

разглеждат всички разновидности на дренажните процедури, терапевтичната 

им ефективност, свързаните с тях усложнения и предимствата им пред тра-

диционните подходи. Правят се изводи за стандартизирането на двете интер-

венции в палиативните алгоритми при ПДАК.

I. Ехоендоскопски билиарен 

дренаж

Eндоскопската ретроградна холанги-
опанкреатография (ЕРХПГ) със стентира-
не е интервенция на избор при пациенти с 
билиарна обструкция, осигурявайки успешен 
дренаж при 90-97% от случаите. Усложнени-
ята не надвишават 10%1-3 В някои ситуации 
(дуоденална стеноза, туморна инфилтрация 
на папила на Vater, хирургично променена ана-
томия, високостепенна стеноза на общия 
жлъчен канал) ЕРХПГ е неуспешна или тех-
нически невъзможна. Алтернативи в тези 
случаи са хирургичен дренаж или перкутанен 
билиарен дренаж (ПТБД). Въпреки високия 
технически успех (над 95%), ПТБД е свърза-

на с висок морталитет. Усложненията дос-
тигат 30%: кървене, инфекции, дислокация 
на дренажа, билиарен перитонит, външни 
фистули, хидро/пневмоторакс, метастази-
ране по хода на тракта и др.3, 4 Освен това, 
при множествени чернодробни метастази, 
асцит и екстремен обезитет процедурата е 
контраиндицирана или технически не може 
да бъде извършена. По правило ПТБД е свър-
зана с влошаване на качеството на живот 
(КнЖ).5 Хирургичният билиарен дренаж 
при палиативни ситуации, от своя страна, 
е свързан с неприемливо висок морбидитет 
и морталитет (съотв. 35-50% и 10-15%).6 
Въвеждането на линеарния ехоендоскоп 
направи възможно извършването на редица 
интервенции, една от които е ехоендоскоп-
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ският билиарен дренаж (EUS-BD). Процеду-
рата е осъществена за пръв път през 2001 
г., описана е от Giovannini7 и дава начало на 
нова ера за миниинвазивния билиарен дренаж. 
Понастоящем съществуват три EUS-бази-
рани техники: ехоендоскопска рандеву-тех-
ника (EUS-RV), ехоендоскопско антеград-
но стентиране (EUS-AS) и ехоендоскопско 
трансмурално стентиране (холедоходуоде-
ностомия-CDS и хепатикогастростомия-
HGS). Техниките осигуряват възможност 
за едноетапен вътрешен билиарен дренаж в 
случаите, когато ЕРХПГ е невъзможна или 
технически неуспешна.

Техники за EUS-BD

Ехоендоскопска хепатикогастрос-
томия (EUS-HGS). Техниката е описана за 
пръв път от Burmester et al.8 и Giovannini et 
al.9 през 2003 г. Представлява едноетапна 
процедура и включва трансхепатална пунк-
ция на жлъчната система и създаване на 
стабилна фистула между гастроинтести-
налния лумен и жлъчните пътища. Предпо-
чита се, когато папилата не може да бъде 
достигната ендоскопски (при дуоденална 
обструкция, след дуоденално стентиране 
или хирургично променена анатомия). За 
провеждането ѝ е необходима достатъчна 
дилатация на интрахепаталните жлъчни 

пътища. Противопоказана е при масивен 
асцит, туморна инфилтрация на стомаш-
ната стена или некоригирана коагулопатия. 
Техниката не е стандартизирана. Обикно-
вено върхът на ехоендоскопа се позициони-
ра по малката кривина в стомаха, пунктира 
се най-често клонът за сегмент III на левия 
дуктус хепатикус със 19 G игла. Сегмент II 
се избягва поради риск от трансезофагеал-
на пункция и медиастинални компликации. 
Процедурата се извършва с комбиниран 
ехоендоскопски и флуороскопски контрол: 
след аспириране на жлъчка последва кон-
трастиране, въвеждане и манипулиране на 
хидрофилен водач (Фиг. 1 и 2). Най-важен 
етап е създаването на стабилна фистула за 
редуциране на риска от усложнения, като 
хеморагия, перфорация, билиарен перито-
нит. За дилатация на тракта обикновено 
се използва 6 F кистотом, билиарни дила-
тационни катетри или балон (Фиг. 3). Пос-
ледва поставяне на стент (Фиг. 4), като се 
предпочитат специално създадени за целта 
метални частично покрити протези.

Ехоендоскопско антеградно стенти-
ране (EUS-AS). Tехниката е описана за пръв 
път от Nguyen-Tang et al. през 2010 г.10 и дава 
възможност за физиологичен жлъчен дренаж 
в случаите на недостъпна папила или неус-
пешна ретроградна канюлация. Началните 

Фигура 1. Пункция на дуктус хепатикус синистер и контрастиране. A: холангиография; В: ехоендоскопски образ
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Фигура 2. Въвеждане на хидрофилен водач. A: в дуктус хепатикус синистер; B: дистално в общия жлъчен канал

Фигура 3. Дилатация на тракта. A: билиарен дилатационен катетър; B: 4 mm балон- дилататор

Фигура 4. Поставяне на стент (SEMS). A: холангиограма; B: ендоскопски образ;
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етапи на процедурата са същите, както 
при EUS-HGS: пункция на жлъчен съд, кон-
трастиране, въвеждане и манипулиране на 
водач, дилатация на тракта. Въведеният 
през иглата водач се прекарва през стено-
зата в дуоденума транспапиларно или през 
стенотична билиарна анастомоза. Процеду-
рата завършва с антеградно позициониране 
на стент на нивото на стенозата, най-чес-
то транспапиларно (Фиг. 5).

Ехоендоскопска холедоходуоденосто-
мия (EUS-CDS). Процедурата се извършва 
най-често в случаи на малигнена дистална би-
лиарна обструкция след неуспешна ретрог-
радна канюлация или невъзможен ендоскоп-
ски доспът до папилата на Vater. За пръв 
път е описана от Giovannini et al. през 2001 
г.7 Върхът на ехоендоскопа се позиционира 
в булбус дуодени, където дуктус холедохус 
е анатомично много близо до дуоденалната 
стена. Пунктира се общият жлъчен канал, 

като посоката на иглата се ориентира към 
чернодробния хилус. Последва аспирация на 
жлъчка, контрастиране, въвеждане на во-
дач, дилатация на тракта и стентиране. 
Най-често се използват напълно или частич-
но покрити метални билиарни стентове или 
наскоро създадени т.нар. LAMS (Фиг. 6).

Ехоендоскопска рандеву техника 
(EUS-RV). Процедурата е описана за пръв 
път от Mallery et al. през 2004 г.11 Прилага 
се в случаи, когато папилата е ендоскопски 
достъпна, но ретроградната канюлация на 
общия жлъчен канал е неуспешна. Състои се 
в пунктиране на интра- или екстрахепата-
лен жлъчен съд под ехоендоскопски и флуо-
роскопски контрол. След контрастиране и 
въвеждане на водач последва манипулиране 
на водача и транспапиларното му позицио-
ниране в дуоденума. Впоследствие ехоендос-
копът се заменя с дуоденоскоп и се канюлира 
ретроградно по или покрай водача (Фиг. 7).

Фигура 5. Ехоендоскопско антеградно стентиране. A: пункция на дуктус хепатикус синистер с 19G игла; B: 
въвеждане на водач; C: дилатация на тракта и въвеждане върха на катетъра транспапиларно в дуоденума; D: 
поставяне на протеза

Фигура 6. Ехоендоскопска холедоходуоденостомия A: пункция на общия жлъчен канал и контрастиране;  
B: въвеждане на водач; C: флуороскопски образ на метален стент; D: ендоскопски образ на метален стент
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Ефективност и безопасност 

на EUS-BD

Според наскоро публикуван система-
тичен анализ, включващ 42 проучвания с 
1192 пациенти, техническият успех дос-
тига 94.7% при 91.7% клиничен успех.12 Ус-
ложнения и нежелани реакции се докладват 
при 23.3%. Тези данни доказват, че EUS-BD 
e приемлива алтернативна техника за били-
арен дренаж в случаи, когато ЕРХПГ е невъз-
можна или неуспешна. Въпреки сравнително 
високия процент усложнения, важно е да се 
отбележи, че по-голямата част от тях са 
леки и подлежат на консервативно лечение. 
Най-често докладваните усложнения са кър-
вене (4%), изтичане на жлъчка в коремната 
кухина (4%), пневмоперитонеум (3%), миг-
рация на стента (2.7%), холангит (2.4%), 
перитонит (1.3%), коремна болка (1.5%).

Алгоритъм за EUS-BD

Tyberg et al. предлагат алгоритъм за из-
бор на техника за ехоендоскопски билиарен 
дренаж в случай на неуспешна или невъзмож-
на ЕРХПГ.13 При пациенти с образни данни 
за дилатация на интрахепаталните жлъчни 
пътища се предпочита интрахепатален дос-
тъп и опит за антеградно стентиране. При 
невъзможност авторите препоръчват пре-
минаване към хепатикогастростомия. При 
неуспех на интрахепаталния достъп се пре-
поръчва екстрахепатален. В случаите без 
достатъчна дилатация на интрахепатал-
ните жлъчни пътища се препоръчва екстра-
хепатален достъп. При трансантрална или 
трансбулбарна пункция на общия жлъчен ка-
нал авторите съветват опит за „рандеву“-
процедура, когато папилата е достъпна. В 

Фигура 7. Ехоендоскопска „рандеву“-техника. A: трансгастрална пункция на дуктус хепатикус синистер; B: 
въвеждане на водач; C: позициониране на водача транспапиларно в дуоденума; 
D: Захващане на водача с форцепс; E: ендоскопски образ на две метални протези; F: флуороскопски образ на две 
метални протези
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случай на неуспех или ендоскопски недостъп-
на папила се преминава към холедоходуоде-
ностомия. Следвайки този алгоритъм, ав-
торите докладват 96% технически успех и 
10% усложнения, което е съизмеримо с кон-
венционална ЕРХПГ.14

Ехоендоскопски дренаж или ЕРХПГ 
на първи избор. Понастоящем EUS-BD се 
използва като алтернативна техника в слу-
чаите, когато ЕРХПГ е неуспешна или тех-
нически невъзможна. Нарастващият опит 
с методиката и подобряване на инструмен-
тариума довеждат до непрекъснато подо-
бряване на клиничните резултати: успева-
емост над 90% при сравнима честота на 
усложнения.15,16 От една страна, множество 
клинични ситуации (туморна инфилтрация 
на папилата, дивертикули, наличие на дуоде-
нален стент) предполагат продължителни 
процедури с множество опити за канюла-
ция, което повишава риска от усложнения, 
особено пост-ЕРХПГ панкреатит. От дру-
га страна, туморната инфилтрация или 
оклузия на стентовете предполага необхо-
димост от чести реинтервенции. И двете 
ситуации се преодоляват с EUS-BD. 

Няколко систематични и метаанализа, 
сравняващи EUS-BD с ЕРХПГ, демонстри-
рат сходен технически и клиничен успех на 
двете методики, но по-ниска честота на 
постпроцедурен панкреатит, дисфункция 
на стентовете и необходимост от повтор-
ни интервенции при пациентите, лекувани 
с EUS-BD.17-21 Имайки предвид данните за 
идентичен технически и клиничен успех при 
сходна честота на усложнения, EUS-BD би 
могла да е разумна алтернатива на ЕРХПГ в 
някои клинични ситуации и да бъде метод на 
първи избор.

Ехоендоскопски срещу перкутанен 
билиарен дренаж. През последното десети-
летие са събрани достатъчно данни, позво-
ляващи сравнителен анализ между EUS-BD 
и ПТБД. Установяват се няколко безспорни 

предимства на ехоендоскопския билиарен 
дренаж: осигурява дренаж както на интра-, 
така и на екстрахепаталните жлъчни пъти-
ща според нивото на обструкция, по-малко 
инвазивен е, липсва външен дренажен кате-
тър и свързаните с него усложнения (кърве-
не, дислокации фистули, кожни мацерации). 
Според метаанализ от 2017 г., включващ 9 
проучвания и 483 пациенти, ехоендоскопски-
ят дренаж има по-добър клиничен успех, по-
малко усложнения, по-ниска честота на ре-
интервенции и е икономически по-изгоден в 
сравнение с ПТБД.22

Заключение

Ехоендоскопският билиарен дренаж е 
нова и обещаваща миниинвазивна техника 
за жлъчна декомпресия с много предимства 
пред традиционните интервенционални ме-
тоди и хирургията. Приети индикации са 
неуспешна ЕРХПГ, дуоденална обструкция 
или хирургично променена анатомия. Ехо-
ендоскопският билиарен дренаж включва 
няколко техники и позволява адаптация към 
конкретната анатомия на пациента. Има 
достатъчно данни, доказващи, че EUS-BD е 
предпочитана пред ПТБД и при налична екс-
пертиза е процедура на избор при неуспешен 
или невъзможен дренаж чрез ЕРХПГ. В пали-
ативни ситуации се изтъкват и предимства 
на EUS-BD пред ЕРХПГ: избягване на стен-
тиране през тумора, което елиминира ри-
ска от инфилтрация или оклузия на стента, 
доказано по-нисък риск от постпроцедурен 
панкреатит и по-рядка необходимост от 
реинтервенции.

II. Дуоденално стентиране

Туморната инфилтрация и стеноза на 
дуоденума е късна проява при локално аван-
сирал ПДАК, проявяваща се при 10-20% от 
пациентите, като при тези с тумор, раз-
положен в главата на панкреаса, достига до 
38%. Основният метод на лечение при този 
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вид пациенти е хирургичен байпас- гастро-
ентероанастомоза. Поради висок периопе-
ративен риск ендоскоското протезиране 
на доуденума е предпочитан метод при на-
преднало онкологично заболяване и очаквана 
преживяемост до 6 месеца. Степента на 
постигнат клиничен успех при провеждане 
на ендоскопската интервенция достига 86-
89%.23, 24

Ендоскопското протезиране на ду-
оденума се извършва с метални протези 
Self-Expanding Metal Stent (SEMS). Те са с ци-
линдрична форма, съставени са от тъкана, 
плетена или изрязана с лазер мрежа, която 
упражнява саморазширяваща се сила върху 
околната тъкан до достигане на максимал-
ния си диаметър. Интервенцията е извър-
шена за пръв път през 1992 г. и оттогава са 
натрупани сериозни доказателства от мно-
го проучвания за предимствата на метода 
пред хирургичното лечение. 

Използват се непокрити, напълнопок-
рити и полупокрити SEMS.24, 25 Най-често 
се използват непокрити метални протези 
(ucSEMS) с дължина от 6-9-12 сm и диаме-
тър 27/22 mm. Тяхното предимство, е че са 
по гъвкави и са с по-малък риск от миграция 
(до 3%). Недостатъкът им е по-голямата 
честота на прорастване на тумора в луме-
на на протезата, т.нар. „ingrowght“ (Фиг. 
8).23,24 Покритите стентове се използват 
все по-често в Европа, защото осигуряват 
предимството на ниска честота на тумор-
но прорастване (до 6.9%). Предпочитани са 
при наличие на хеморагия от доуденална ин-
филтрация. Те обаче са по-податливи на миг-
рация (28%) и по-малко гъвкави в сравнение с 
непокритите протези.23, 24

Частично покритите стентове се ха-
рактеризират с ниски нива на миграция и 
ingrowght. Според систематичен анализ не се 
установяват достоверни разлики в степента 
на техническия или клиничен успех, както и 
в усложненията между покрити или непокри-

ти SEMS.26 Продължава разработването на 
стентове, компенсиращи недостатъците 
на съществуващите до момента.

Техника на дуоденално 

стентиране

Ендоскопското доуденално стенти-
ране се извършва под обща анестезия. Ин-
тервенцията започва с провеждане на горна 
ендоскопия с цел установяване на локализа-
цията и дължината на стенозата. При не-
възможност за преминаване на апарата през 
стенотичния участък в него се инжектира 
контрастно вещество, с помощта на което 
под флоуроскопски контрол се изобразява 
доуденалната стеноза. Следващата стъпка 
е поставяне на водач в работния канал на 
апарата, чрез който се въвежда системата 
за протезиране. Необходимо е проксимална-
та част на стента да бъде поставена 2-3 сm 
над стенотичния участък. Освобождаване-
то и разширяването на стента се извършва 
в посока от дисталната към проксималната 
му част. Тази стъпка от ендоскопската ин-

Фигура 8. Рентгенологичен образ на дуоденален и 
билиарен метален стент при пациент с локално 
авансирал ПДАК
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тервенция се извършва под постоянен флуо-
роскопски контрол с цел правилна позиция на 
стента в стенотичния участък.24 Послед-
ната стъпка от интервенцията е проверка 
на позицията на стента чрез впръскване на 
контрастна материя в лумена на протезата 
под флоуроскопски контрол (Фиг. 8 и 9).24

За да се определи проходимостта на 
доуденалният стент след проведената ен-
доскопска интервенция се извършва рент-
геноскопия водноразтворим контраст 
(Фиг. 10). При доказване на проходимост 
на протезата пациентът може незабавно 
да започне да приема течности. Препоръ-
чително е прием на течно-кашава храна в 
продължение на 1-2 седмици – време, позво-
ляващо на стента да достигне максимал-
ния си диаметър.

Усложненията от процедурата са из-
ключително редки и включват миграция на 
протезата, обструкция, кървене, разязвява-
не на лигавицата на доуденума и перфорация.

Дуоденално стентиране 

срещу хирургичен байпас

Сравнение между ефектите и безо-
пасността при палиативното хирургично 

лечение и ендоскопското доуденално стен-
тиране са представени в голям брой проуч-
вания. В сравнение с оперативния метод на 
лечение ендоскопското доуденално стенти-
ране има следните предимства: по-кратко 
време на извършване на процедурата, по-
кратък период на хоспитализация, по-ниска 
смъртност, по-ранно захранване. Недос-
татък на метода е по-високата честота 
на повторно рестентиране, поради което 
е предпочитан при пациенти с по-кратко-
трайна продължителност на живота (2-6 
месеца).27

Заключение

Ендоскопското доуденално стентира-
не е предпочитан палиативен метод на ле-
чение пред хирургичния байпас при пациенти 
с авансирал ПДАК и доуденална стеноза. Ме-
тодът се характеризира с висок технически 
и клиничен успех, ниска смъртност и нисък 
процент на усложнения. Интервенцията е 
свързана с бързо подобрение на симптомите 
и подобряване на качеството на живот, кое-
то я прави процедура на избор при пациенти 
с авансирал ПДАК и очаквана ниска прежи-
вяемост.

Фигура 9. Ендоскопски образ на доуденална 
непокрита метална протеза (ucSEMS)

Фигура 10. Рентгеноскопия след провеждане на 
доуденално стентиране при пациент с ПДАК на 
главата 
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ОБЗОР

В около 30% от диагностицирани пациенти с панкрeасен дуктален адено-

карцином (ПДАК) се налага преценка от високо специализиран онококомитет 

за целесъбразност от неоадювантна химитерапия (НАХТ) преди оперативно 

лечение. За определяне на този първи избор се имат предвид анатомични, био-

логични и клинични характеристики на болестта. В около 80% се постига ре-

зектабилност, а 4.6% от първично нерезектабилните случаи се конвертират в 

резектабилни и се покачва статистически значимо общата преживяемост на 

отговорилите на лечение пациенти. Въпреки много усилия за въвеждане на раз-

лични химични и биологични агенти, за момента най-активен се счита режи-

мът FOLFIRINOX. При неподходящи за този режим пациенти се предпочита 

схема с gemcitabine/nab-paclitaxel (G-nP), а при данни за мутации в BRCA първи 

избор е платина-базиран режим.

При кого

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном (ПДАК) понастоящем е на четвърто 
място по смъртност, свързана с рак. По вре-
ме на поставяне на диагнозата само около 
15-20% се считат за резектабилни и около 
30% – за гранично резектабилни, а 50-60% се 
диагностицират в нерезектабилен стадий.1

Хирургичният подход, единствен ле-
чебен метод, е ограничен при локално аван-
сирали тумори поради ангажиране на окол-
ни структури. При гранично резектабилен 

ПДАК са въведени неоадювантни схеми с цел 
намаляване на туморния обем и последваща 
резекция, предлага се възможност и за елими-
ниране на окултни далечни метастази.2

Определянето на пациенти с гранично 
резектабилен ПДАК става според три раз-
лични изменения: анатомично (A), биологич-
но (B) и клинично (C). Анатомичните фак-
тори включват: плътен туморен контакт с 
обща чернодробна артерия, без разпростра-
нение към целиачна артериална ос или чер-
нодробна артериална бифуркация; плътен 
туморен контакт с горна мезентериална 
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артерия ≤ 180° обхващане; плътен туморен 
контакт с различни артериални варианти, 
например акцесорна чернодробна артерия 
вдясно; солиден туморен контакт с горна 
мезентериална артерия > 180° обхващане, 
но без участие на аорта и с незасегната гас-
тродуоденална артерия; плътен туморен 
контакт с горна мезентериална или пор-
тална вена > 180° обхващане или контакт 
≤ 180° обхващане плюс нарушен контур на 
вената или венозна тромбоза, но с подходящ 
съд проксимално и дистално от мястото 
на въвличане, позволяващ безопасна и пълна 
резекция и венозна реконструкция; плътен 
туморен контакт с долна празна вена.

Биологичните фактори включват: по-
тенциално резектабилна болест въз основа 
на анатомични критерии, но с подозрителни 
клинични находки (но недоказани визуално) за 
далечни метастази, или метастази в реги-
онални лимфни възли, диагностицирани чрез 
биопсия или компютър-томография (КТ) 
или с позитронноемисионна томография 
(МРТ), включително и СА 19-9 над 500 U/mL 
или друг туморен маркер. 

Клиничните фактори включват: паци-
енти с потенциално резектабилна болест 
въз основа на анатомични и биологични кри-
терии и ECOG 0-2.

Определението на ПДАК за гранично 
резектабилен изисква едно или повече от по-
сочените изменения (например A, B, C, AB, 
AC, BC или ABC).3

В случай на оценка за гранична резекта-
билност единствено въз основа венозна ин-
вазия обикновено се препоръчва начална ре-
зекция, когато това е технически възможно 
и при пациенти, годни за операция, без данни 
за метастази в лимфните възли. За разли-
ка от това, в случай на артериална инвазия 
неоадювантната химиотерапия терапия 
(НАХТ) се разглежда като избор на лечение. 
Също трябва да се отчитат високите нива 
на CA 19-9, както и суспектно или доказано 

засягане на лимфните възли и лош пърфор-
манс статус. При локално авансирал ПДАК 
системната НАХТ представлява стан-
дартна грижа, която води до пропорцио-
нално по-високи нива на вторична резекция. 
Тази тактика за „конверсия“ предлага шанс 
за подобряване на общата преживяемост 
(ОП) в иначе палиативна ситуация.4

Какъв режим 

Централна част от съвременната те-
рапия на локално авансирал или предимно гра-
нично резектабилен ПДАК е НАХТ. Химио-
терапията по протокол FOLFIRINOX води 
до високи нива на резекция на първоначално 
нерезектабилни пациенти. Освен това, от-
говор на лечението с FOLFIRINOX се оказва 
независим предиктор за подобрена прогно-
за, а резекция след неоадювантно лечение с 
FOLFIRINOX се свързва и с подобрена пре-
живяемост. Неадювантното лечение успява 
да увеличи чесотатата на R0-резекция, кое-
то, от своя страна, прави режима независим 
прогностичен фактор и FOLFIRINOX пре-
възхожда други режими на лечение (например 
лъчехимиолечение на базата на gemcitabine) 
по отношение на постигането на чисти ре-
зекционни линии. Докато повечето доказа-
телства за неоадювантно лечение на ПДАК 
се предоставят чрез ретроспективен ана-
лиз, има нарастващи данни от рандомизира-
ни контролирани проучвания, потвърждава-
щи благоприятните ефекти на НАХТ върху 
прогнозата. По тази причина пациентите 
с гранично резектабилен и локално аванси-
рал ПДАК задължително трябва да бъдат 
оценени за неоадювантно лечение. Ако няма 
прогресия на болестта по време на НАХТ, 
трябва да се извърши преоценка за опера-
тивно лечение с цел R0-резекция.5

Стандартният подход към неоадю-
вантното лечение включва избор между 
двата най-активни комбинирани режима – 
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модифициран FOLFIRNOX и gemcitabine/nab-
paclitaxel (G-nP). Нерандомизирани данни по-
казват, че тези режими могат да доведат 
до честота на резекция при гранично резек-
табилна и локално авансирала болест съот-
ветно от 68% и 36%. Освен това, рандоми-
зирани данни при пациенти с резектабилен 
ПДАК, лекувани с неоадювантна терапия на 
базата на gemcitabine, предполагат досто-
верно подобрение в средната обща прежи-
вяемост (ОП).6 Средната ОП (34.5/28.0/22.0 
месеца) и преживяемостта без болест 
(ПББ) (15.0/14.0/13.0 месеца) са по-добри 
за FOLFIRINOX в сравнение с gemcitabine/
capecitabine и gemcitabine. FOLFIRINOX се 
очертава като оптималната стратегия на 
границата на ефективността, което води 
до допълнителни 0.35 години живот.7 

При оценка на профила на пациенти, 
подходящи за НАХТ, регистрираните случаи 
са имали по-ниски предоперативни нива на CA 
19-9 (21 срещу 40 U/mL, p = 0.03), по-малки 
тумори при предоперативно сканиране с КТ 
(2.3 срещу 3.0 cm, p = 0.03) и не са имали пре-
диктори за резектабилност, описани по-горе. 
Средната ОП е 34.2 месеца от поставяне на 
диагноза за всички пациенти с FOLFIRINOX 
и 37.7 месеца за резецираните пациенти. 
При резецирани пациенти предоперативен 
CA 19-9 над 100 U/mL и интервал между ди-
агноза и операция над 8 месеца прогнозират 
по-кратка ПББ. Периодът без рецидив и ОП 
са значимо по-добри за пациенти с локално 
авансирал ПДАК, лекувани с неоадювантен 
FOLFIRINOX, сравнение с начално резецирани 
пациенти (ПББ – 29.1 срещу 13.7 месеца, p < 
0.001; OП – 37.7 срещу 25.1 месеца, p = 0.01).8 
Средната ОП е 38.7 месеца за FOLFIRINOX 
срещу 28.6 месеца за G-nP (p = 0.214). Паци-
ентите, получавали FOLFIRINOX, са по-мла-
ди и са с по-малко придружаващи болести, с 
по-честа гранично резектабилна болест и по-
големи тумори от тези, лекувани с G-nP (p 
< 0.05). Двата режима са еднакво ефективни 

за постигане на снижение на CA19-9 с 80% (p 
= 0.8). Честотите на R0-резекция са сходни 
(80%), но FOLFIRINOX е свързан с намаля-
ване на pN1-болестта (56% срещу 72%, p = 
0.028). Сходен е делът на получавалите адю-
вантна терапия (74% срещу 75%, p = 0,79). 
Заключението е, че FOLFIRINOX и G-nP са 
със съпоставими възможности за неоадю-
вантно лечение на ПДАК. В две проучвания 
неоадювантният FOLFIRINOX се свързва с 
4.9-месечно подобрение на преживяемостта 
в сравнение с G-nP.9

Правен е опит да се характеризират 
пациентите, претърпели ранно премина-
ване от FOLFIRINOX към G-nP в съста-
ва на НАХТ за ПДАК.10 Отговорилите на 
превключването снижават достоверно 
нивата на СА 19-9 от предварителното 
изследване (p = 0.036). След превключване 
от FOLFIRINOX изследваните респондери 
значимо снижават CA 19-9 в сравнение със 
стойностите преди превключването и след 
G-nP (p = 0.048). Единствен предиктор за 
отговор към G-nP е стойност на CA 19-9 
преди химотерапия по-малка от 1000 U/
mL (p = 0.021). Предиктори за постигане на 
резекция са тумор на главата/процесус ун-
цинатус (p = 0.010) и по-малък обем на ло-
кално авансирал тумор (p = 0.041). Когато 
пациентите не реагират на неоадювантен 
FOLFIRINOX, трябва да се обмисли ранно 
преминаване към G-nP. Бъдещите усилия 
трябва да бъдат насочени към идентифи-
циране на маркери, които ще позволят пра-
вилен избор на начална терапия.11 Частични 
отговор по RECIST са по-чести при паци-
енти, лекувани с FOLFIRINOX (19%), от-
колкото с G-nP (6%) (p = 0.001); по-често е 
приложено химиолъчение (50% срещу 34%; p 
= .0001) и впоследствие по-често е извърше-
на панкреатектомия (27% срещу 16%; p = 
0.01). Продължителността на ОП при паци-
ентите, лекувани с двата режима, е сходна 
(HR 1.48; 95%CI 0.97-2.26, p = 0.07).12 
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Каква продължителност 

При пациенти, избрани за НАХТ с 
FOLFIRINOX, е прилагано: oxaliplatin – 85 mg/
m2, irinotecan – 150-180 mg/m2, 5-fluorouracile 
болус – 400 mg/m2, leucovorin – 400 mg/m2 и 
2400 mg/m2 инфузионен 5-fluorouracile в про-
дължение на 48 часа, в двуседмичен цикъл. 
В типичната практика броят на получени-
те цикли изисква да се дадат 4 апликации на 
FOLFIRINOX, след което да се направи рес-
тадиране с КТ и лабораторни показатели. 
Ако пациентът понася режима и е отговорил 
при двумесечното лечение, третирането се 
продължава за още 4 цикъла преди локална-
та терапия.14 При гранично резектабилен и 
локално авансирал ПДАК приложението на 
НАХТ с FOLFIRINOX, сравнен с gemcitabine/
nab-paclitaxel, демонстрира клинична полза с 
над 83% дял на R0-резекция и преживяемост 
до 34.2 месеца. При пациенти, които не по-
казват прогресия на болестта по време на 
НАХТ, трябва да се предложи хирургично 
лечение, тъй като при голям процент е ве-
роятно да бъде постигната резекция с чис-
ти граници (R0) и по този начин да се подо-
бри ОП. Въпреки обещаващите нови подходи 
на режимите за неадювантно лечение през 
последните две десетилетия, хирургията 
остава първи избор, ако туморът изглежда 
първично резектабилен.15/

Селектирани пациенти могат да се 
възползват от режим gemcitabine/cisplatin, 
подобно на пациенти с карцином на гърда/
овариален карцином, носители на BRCA-му-
тация. По правило избрани пациенти с на-
следствени форми на ПДАК могат да имат 
тумор, който е особено чувствително към 
платинов агент. Ретроспективно проучване 
на случаи с метастатичен ПДАК и фамил-
на анамнеза за карцином на гърда/овариален 
карцином или на панкреас доказва, че отгово-
рът на gemcitabine/cisplatin е по-добър дори 
при един засегнат роднина. Въобще, ПДАК 
демонстрира голямо предимство за ОП, ко-

гато се лекува с платина-базирана химиоте-
рапия (6.3 срещу 22.9 месеца; HR 0.34; 95%CI 
0.15-0.74, p < 0.01).17 Освен това, доклад за па-
циенти с известни BRCA-мутации и метас-
татичен ПДАК, лекувани с платина-базиран 
режим, показат рентгенографски частичен 
отговор. Заключението е, че gemcitabine/
cisplatin може да бъде добър избор при селек-
тирани пациенти с наследствени рискови 
фактори (напр. BRCA- или PALB2-мутации). 
Панелът на NCCN препоръчва gemcitabine/
cisplatin за пациенти с метастатична или 
локално авансирала болест само за известни 
мутации в BRCA1/2 или PALB2. Режимите 
FOLFIRINOX и mFOLFIRINOX също са въз-
можности за пациенти с BRCA1/2- и PALB2-
мутации.16 

Заключение

Изборът на кандидати за НАХТ при 
ПДАК се прави от специализиран онкокоми-
тет, а режимът и продължителността се 
основат на анатомични, биологични и кли-
нични фактори в сътрудничество с паци-
ента. Продължителността на системното 
лечение се определя след около двумесечно 
прилагане на избраната схема. При правилен 
подбор на пациент, на режим и продължи-
телност за прилагане на НАХТ се постига 
статистически значимо подобрение на ОП, 
без влошаване на качеството на живот и 
без добавена токсичност.
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ОБЗОР

При пациенти с панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) патоморфо-

логичната оценка на туморна регресия/резидуален туморен обем при изследване 

на хирургични материали след проведена неоадювантна химио/лъчелечение има 

доказано прогностично значение за прогноза на преживяемостта. Основните 

хистологични характеристики са свързани с промени в туморните клетки и 

туморната строма, без специфичност по отношение вида на неоадювантния 

терапевтичен избор. Понастоящем са приети множество системи за оценка на 

туморна регресия, всяка от които има различни критерии и това създава труд-

ности по отношение сравнимостта на резултатите. Най-често използвани схе-

ми за оценка на туморната регресия са тези на College of American Pathologists 

(CAP) и Evans’ system. CAP-стадиращата система не е специфична за оценка 

при ПДАК, тъй като е адаптирана за колоректален карцином и карцином на 

жлъчни пътища. Нововъдедени системи включват проучвания на University of 

Texas, Anderson Cancer Center и Japan Pancreas Society (JPS). 
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Увод

Независимо от усилията за определяне 
на по-добър терапевтичен подход при пан-
креасен дуктален аденокарцином (ПДАК), 
болестта остава фатална за повечето па-
циенти. Това основно се дължи на липса на 
диагностични маркери и специфични кли-
нични симптоми в ранните фази на разви-
тие. Във връзка с агресивния биологичен ход 
и туморен растеж на ПДАК около 50-80% 
от пациентите биват диагностицирани в 
неоперабилен или метастатичен стадий.1 
В случаите, когато ПДАК клинично бива 

определен като резектабилен, хирургич-
ната резекция е първостепенен метод за 
лечение. Въпреки това, средно в 85% се на-
блюдават рецидиви, представени главно от 
чернодробни метастази. Средната продъл-
жителност на периода без болест (ПББ) 
е 6.7 месеца.2, 3 Множество контролирани 
рандомизирани проучвания, включващи ран-
на системна неоадювантна терапия (НАТ) 
при гранично резектабилен ПДАК, показ-
ват добър ефект спрямо преживяемостта. 
Приема се, че има потенциално добър ефект 
и при резектабилни карциноми с оглед лока-
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лен туморен контрол и ранно повлияване на 
окултни микрометастази.4, 5 В този аспект 
патологичната оценка на резидуален тумор 
и/или обем на туморна регресия върху мате-
риали от хирургична резекция след НАТ има 
прогностично значение за определяне на кли-
ничния изход.6

Хистологични промени на 

ПДАК след неоадювантана 

терапия

В туморният паренхим се наблюда-
ват цитоморфологични алтерации, най-
често представени от дегенеративни 
промени в туморните клетки по типа на 
ядрена пикноза, кариорексис, включително 
терапевтично иницирана некроза, вакуоли-
зация или еозинофилия на цитоплазмата, 
онкоцитоподобни или рабдоидни промени 
(Фиг. 1).6-8 

Вторият важен компонент при оценка 
на ефекта от НАТ е съотношението между 
лекарствено-асоциираните промени в стро-
мата на туморното ложе и резидуалния 
карцином. Най-честата находка е различно 
изразена по степен фиброза, сред която се 
откриват инфилтрати от туморни клет-

ки. Морфологичната оценка на посттера-
певтичната туморна фиброза е несигурна 
и значително затруднена поради факта, че 
при ПДАК по правило се наблюдава изразе-
на дезмопластична стромна реакция.8 Рези-
дуални структури от ПДАК хистологично 
могат да бъдат представени от муцинозни 
безклетъчни колекции, асоциирани с огнищ-
на инфилтрация от пенести макрофаги или 
гигантски многоядрени клетки тип „чуждо 
тяло” (Фиг. 2).7 Често се наблюдава исхемич-
на коагулационна туморна некроза и изразе-
на в различна степен хронична възпалителна 
реакция, представена от перитуморни лим-
фо-плазмоцитни инфилтрати.8, 9

Паралелно с основния тумор, след НАТ 
се наблюдават промени и в околните нор-
мални структури на панкреаса. Те са пред-
ставени от лобуларна атрофия, придружена 
от фиброза, огнищна хиперплазия на Лан-
герхансови острови по типа на хроничен 
панкреатит. Епителът на резидуалните 
нормални канали може да показва терапев-
тично индуцирана лекостепенна атипия или 
плоскоклетъчна метаплазия. Предимно в пе-
риферните тъкани се откриват неправил-
но разпределени огнища от хипертрофични 
нервни влакна. 8, 9

Фигура 1. Клетъчни туморни промени при ПАДАК след неоадювантна терапия – вауколизация (А) и 
еозинофилия на цитоплазмите (Б) (х200)7
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Схеми на патоморфологична 

оценка на туморна регресия 

след НАТ 

Съществуват множество системи за 
оценка и степенуване на туморната регре-
сия след НАТ. Всяка една от тях включва 
различни критерии (Табл. 1). Най-често из-
ползвани са схемите на CAP и Evans. CAP 
градиращата схема се прилага при различни 
органни локализации, главно дебело черво, 

ректум и жлъчни пътища. Като специфич-
ни за ПДАК се приемат системите на JPS 
и Evans, тъй като отчитат обем на на-
лични (жизнени) туморни клетки, както и 
процент на туморна деструкция. От друга 
страна, JPS, CAP и MDA градиращите схеми 
изискват задължителна оценка на тумор-
ното ложе по отношение постнекротична 
терапевтично индуцирана фиброза и про-
порция на резидуален тумор.6, 10-13 

Фигура 2. Резидуални туморни структури: (А) лакуни от слуз; (Б) фиброза, сред която се откриват единични 
туморни клетки7

Таблица 1. Схеми за морфологична оценка и степенуване на ефекта от неоадювантна терапия при ПДАК

Оценка по College of American Pathologists (CAP)
10

Score 0 Не се установяват „жизнени” туморни клетки

Score 1 Наличие на единични или малки групи от туморни клетки

Score 2 Резидуален тумор сред фиброзна тъкан

Score 3 Добре представен туморен обем с минимална редукция

Оценка по DB Evans
11

Grade I Минимална (˂ 10%) или липсваща туморна клетъчна деструкция

Grade IIa Туморна клетъчна деструкция в обем 10-50% 

Grade IIb Туморна клетъчна деструкция в обем 51-90%

Grade III Единични жизнени туморни клетки ˂ 10%

Grade IV Не се установяват туморни клетки
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Резултатите от сравнителни проуч-
вания за репродуктивност на схемите за 
морфологична оценка на туморна регресия 
при ПДАК показват добро разграничаване 
между групите с нисък и добър терапевти-
чен отговор. При дефиниране степента на 
регресия статистическият анализ показва 

корелация между оценките по отношение 
прогноза за обща преживяемост (ОП), ПББ 
и рецидиви. Повечето проучвания, проведени 
върху различни по брой кохорти от пациен-
ти, установяват статистически значима 
корелация между съществуващите схеми 
(Фиг. 3).6, 13, 14 

Оценка по Anderson Cancer Center – MD Anderson (MDA)
12

Score 0 Не се установяват „жизнени” туморни клетки

Score 1 „Жизнени” туморни клетки в ˂ 5%

Score 2 „Жизнени” туморни клетки в ≥ 5%

Оценка по Japanese Pancreas Society (JPS)
13

Grade 1а Резидуален туморен обем ≥ 90%

Grade 1b Резидуален туморен обем ≥ 50 до ˂ 90%

Grade 2 Резидуален туморен обем ≥ 10% < 50%

Grade 3 Резидуален туморен обем < 10% 

Grade 4 Не се установяват жизнени туморни клетки

Фигура 3. Средна преживяемост при пациенти с НАТ и хирургична резекция спрямо морфологична оценка и 
степенуване на туморна регресия според схемите на Evans, CAP, MDA и JPS. (по Y Matsuda et al. 2020)6
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Заключение

Множество проучвания потвържда-
ват ефикасността на НАТ при резектабилен, 
гранично резектабилен и локално авансирал 
ПДАК. Установено е, че редукцията на ту-
морния обем увеличава честотата на случа-
ите с радикална хирургична резекция, вклю-
чително и намаляване на усложненията и 
подобряване на прогнозата. Независимо че 
хистологичната оценка на туморната регре-
сия на ПДАК след НАТ все още не е напълно 
стандартизирана процедура, тя е задължител-
на част от изследването на оперативните ма-
териали и е с доказано прогностично клинич-
но значение.15, 16 
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Увод

Панкреасният дуктален аденокарцином 
(ПДАК) се характеризира с лоша прогноза и с 
едни от най-ниските нива на преживяемост 
от всички често срещани злокачествени бо-
лести, с очаквана петодишна преживяемост 
под 5%.1, 3 Това се дължи в голям степен на 
забавената диагноза, като приблизително по-
ловината от случаите са диагностицирани 
в авансирал стадий. Дори когато се диагно-
стицира рано (20% от случаите) и е резек-
табилен, петгодишната преживяемост не 
надвишава 25%.2 По данни на Globocan за 2020 
г. ПДАК има годишна честота в световен 
мащаб над 490 000 случая и годишна смърт-
ност над 460 000 случая.5 В България ПДАК е 
на седмо място по брой нови случаи годишно 
(1353) и на четвърто място по смъртност 

за година (1239) сред раковите заболявания.6 
Хирургичната резекция остава единствено 
лечение, което предлага потенциална въз-
можност за дългосрочна преживяемост. Са-
мата хирургия обаче е с медиана на време на 
преживяемост от около 8-10 месеца и ранен 
рецидив на тумора при около 80% от пациен-
тите.1, 3 Освен това само 15-20% от пациен-
тите са кандидати за незабавна резекция, до-
като по-голямата част са диагностицирани 
с напреднала болест, което налага да се об-
мисли палиативно лечение. През последните 
три десетилетия бе постигнат огромен на-
предък в онкохирургичното лечение на резек-
табилния ПДАК. Въз основа на резултати от 
многоцентрови, рандомизирани, контролира-
ни изпитвания адювантната химиотерапия 
(АХТ) се превърна в „златен стандарт“ след 
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предварителна резекция, докато адювантно 
лъчелечение (АЛЛ) не се препоръчва. Въпре-
ки подобреното време на преживяемост след 
резекция, последвано от АХТ, все още се на-
блюдава рецидив при повече от 75% от паци-
ентите през първите 2 години след резекция.1 

Адювантни 

химиотерапевтични режими 

Комбинираните схеми показват пре-
възходство над монотерапията при АХТ на 
резециран ПДАК, но няма данни, подкрепящи 
определяне на най-добрата терапевтична 
схема. За съжаление, до 50% от пациентите 
развиват големи следоперативни усложнения, 
които засягат степента на завършване на 
АХТ (около 54-79% при високо подбрани паци-
енти от рандомизирани изпитвания). Освен 
това, ранният рецидив засяга около една тре-
та от пациентите, което възпрепятства 
прилагането на превантивна химиотерапия.2 

Понастоящем АХТ се прилага при 
всички пациенти с резециран ПДАК, които 
са в състояние да започнат лечение в рам-
ките на три месеца след операция. Поради 
наличен риск от токсичност приложението 
на АХТ може да е ограничено при определени 
пациенти.4 Времето за започване на химио-
терапия не повлиява общата преживяемост 
(ОП) при пациентите, лекувани в проучване 
ESPAC-3. Завършването на всичките 6 ци-
къла на АХТ, а не ранното време на започ-
ване е от решаващо значение за постопе-
ративната преживяемост. Следователно 
отлагането на химиотерапията до 12 сед-
мици с цел да се осигури достатъчно време 
за възстановяване и да се увеличи шансът за 
завършване на всичките 6 цикъла може да 
бъде от по-голяма полза. Това трябва да се 
има предвид в ежедневната практика.1

Проучване фаза III ESPAC-1, включва-
що 289 пациенти, за първи път показа полза 
от АХТ, използвайки 5-fluorouracil (5-FU).4 
Общата преживяемост е 20.1 месеца (95%CI 
16.5-22.7) при 147 пациенти, получили химио-

терапия, и 15.5 месеца (95%CI 13.0-17.7) при 
142 пациенти без АХT (HR 0.71; 95%CI 0.55-
0.92, p = 0.009); петгодишните нива на OП са 
съответно 21% и 8%. 

Проучване CONKO-001, включващо 
368 пациенти, установява ефикасността 
на gemcitabine като адювантно лечение при 
ПДАК. Медианата на преживяемостта без 
болест (ПББ) е 13.4 месеца с gemcitabine 
срещу 6.7 месеца в контролното рамо (p < 
0.001). Ползата остава достоверна в анали-
за на OП – 22.8 срещу 20.2 месеца (HR 0.76; 
95%CI 0.61-0.95, p = 0.01) и за пегодишна OП 
– 20.7% срещу 10.4%, въпреки че gemcitabine 
е можело да бъде получаван от рецидивирали 
пациенти в контролното рамо. 

Проучване ESPAC-3 не показва разлика 
в ефикасността между 5-FU и gemcitabine. 
Общо 1088 пациенти са рандомизирани 
постоперативно за 5-FU или gemcitabine. Не 
е постигната статистически значима раз-
лика както за OП, така и за преживяемост 
без прогресия (ПБП) между терапевтичните 
рамена: OП е 23.0 с 5-FU (95%CI 21.1-25.0) 
срещу 23.6 месеца с gemcitabine (95%CI 21.4-
26.4) и ПБП съответно 14.1 (95%CI 12.5-15.3) 
срещу 14.3 месеца (95%CI 13.5-15.6). Сериоз-
ните нежелани събития обаче са достовер-
но по-рядко срещани в рамото с gemcitabine 
(7.5%), отколкото в рамото с 5-FU (14%) (p < 
0.001). Въз основа на по-добрия профил на без-
опасност gemcitabine се превърна в стандарт 
за АХТ на хирургично резециран ПДАК.3 

Проучване ESPAC-4, включващо 730 
пациенти, докладва, че комбинацията от 
gemcitabine и capecitabine превъзхожда моно-
терапия с gemcitabine: медиана на ОП – 28.0 
(95%CI 23.5-31.5) срещу 25.5 месеца (22.7-
27.9) (HR 0.82; 95%CI 0.68-0.98, p = 0.032). 

След публикуване на проучване 
PRODIGE 24 модифицираният FOLFIRINOX 
(mFOLFIRINOX), за който беше установено, 
че е достоверно по-ефективен от референт-
ната схема с gemcitabine, стана стандарт при 
пациенти, които не са от азиатски произход. 
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След медиана на проследяване от 33.6 месе-
ца изпитването достига основната си цел за 
удължаване на ПББ с медиана ат 21.6 месеца 
в групата на mFOLFIRINOX срещу 12.8 месе-
ца в групата на gemcitabine (HR 0.58; 95%CI 
0.46-0.73, p < 0.001). Освен това, вторична-
та цел за OП е значимо по-добра в рамото 
на mFOLFIRINOX с медиана 54.4 срещу 35.0 
месеца за gemcitabine (HR 0.64; 95%CI 0.48-
0.86, p = 0.003). Резултатите за ПБП към 3 
години или преживяемост без метастази 
(ПБМ) са значими и варират по същия начин 
в полза на mFOLFIRINOX. В това проучване 
популацията от пациенти е добре подбрана 
и в добър пърформанс статус (PS 0 – 1), с 
централизиран преглед на хирургични и пато-
логични доклади, нормално следоперативно 
компютърно сканиране и ниски серумни нива 
на CА 19-9 (< 180 U/ml). Тези строги крите-
рии не са изисквани при предишни изпитвания 
(като ESPAC-4) и предполагат, че проучване 
PRODIGE 24 може да включва пациенти в по-
добър PS и с по-малък ранен метастатичен 
рецидив. Независимо от това, превъзход-
ството на mFOLFIRINOX над gemcitabine е 
потвърдено, особено защото тази разлика е 
постигната, а резултатите за gemcitabine 
(OП от 30 месеца) са били най-добрите, съоб-
щавани до момента. Освен това ПББ от 12.8 
месеца в рамото с gemcitabine е подобна на 
наблюдаваната в изпитванията CONKO-001, 
ESPAC-4 и други, което не подкрепя наличие 
на пристрастие при селекция. 

Проучване APACT установява, че ПБП 
не е по-добра с комбинация gemcitabine/nab-
paclitaxel (GemNab), отколкото с референт-
ната схема на gemcitabine. След медиана на 
проследяване от 38.5 месеца изчислената 
ПБП е 19.4 месеца в рамото на GemNab чрез 
независим преглед и 18.8 месеца в референт-
ното рамо (HR 0.88; 95%CI 0.729-1.063, p = 
0.1824). Показателят за OП при междинния 
анализ е съответно 40.5 и 36.2 месеца в ра-
мената на GemNab и gemcitabine (HR 0.82; 
95%CI 0.680-0.996, p = 0.045). Тези адювантни 

полихимиотерапии трябва да бъдат ограни-
чени до пациенти в приемлив PS и със задо-
волителни биологични параметри. Алтерна-
тива при пациенти, които не отговарят на 
условията за mFOLFIRINOX, е комбинация 
GemCap (gemcitabine/capecitabine), изпитвана 
в ESPAC-4. В това проучване 60% от паци-
ентите са с позитивни хирургически грани-
ци, а 80% са със засягане на лимфни възли, 
което е по-високо, отколкото в което и да е 
друго проучване за АХТ. Показателят за OП 
е по-добра с GemCap в популацията с нега-
тивни хирургически граници (медиана на OП 
– 39.5 срещу 27.9 месеца, p < 0.001). Медиа-
ната на ПББ е сходна в групите на GemCap и 
gemcitabine и няма увеличение на свързаните 
с лечението нежелани събития от степен 3/4 
при добавяне на capecitabine (24% с комбина-
ция срещу 26% с gemcitabine; p > 0.05).4

Проучванията CONKO-005 и 
CONKO-006 целят да изследват ползата от 
адювантен gemcitabine, комбиниран с тар-
гетни терапии (erlotinib или sorafenib) срещу 
монотерапия с gemcitabine при пациенти с 
резециран ПДАК. Нито един от добавените 
таргетни агенти не водят до подобряване 
на преживяемостта.1

Сравнителни анализи 

на адювантните 

химиотерапевтични режими

Надеждността и приложимостта на 
данните за АХТ често се повлияват отри-
цателно от хетерогенността между раз-
личните популации в проучванията, стра-
тификацията на прогностичните фактори 
и възможностите за лечение. Недостатъч-
ният размер на извадката е често срещано 
ограничение сред публикуваните проучвания. 
При липса на пряко сравнение между различ-
ните адювантни стратегии с помощта на 
метаанализи се прави опит да се преодолеят 
тези ограничения и да се изяснят неедно-
значните резултати, възникващи от рандо-
мизираните изпитвания.3 
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Първата оценка на ролята на АХТ и 
АЛЛ включва данни от 5 рандомизирани из-
питвания, от които ESPAC-1 представлява 
по-голямата част от извадката (63% от об-
щия брой). След изключване на случаите, ди-
агностицирани като периампуларен рак, да-
нните от 875 случаи са анализирани на ниво 
пациенти, с изключение на тези от проуч-
ване GITSG. Показателят за OП достига 19 
месеца с АХT (95%CI 16.4-21.1) срещу 13.5 
месеца (95%CI 12.2-15-8) със самостоятел-
на хирургия (HR 0.65-0.75) според избрани-
те проучвания; 2- и 5-годишната OП са съ-
ответно 38% и 19% за пациенти, получили 
АХT, и 28% и 12% за пациенти без терапия. 
За да се определи ползата от адювантно лъ-
чехимиолечение (АЛХЛ), данните от проуч-
вания ESPAC-1 и EORTC са обединени с цел 
маргинална хетерогенност (p = 0.05). Резул-
татите показват, че АЛХЛ не дава никак-
во предимство за OП (HR 1.09, p = 0.43), със 
сходни средни стойности (15.8 срещу 15.2 
месеца) и 5-годишни резултати (12% срещу 
17%). Дори включването на пациенти от 
проучване GITSG, характеризиращи се с по-
висока честота на R1-резекции, води само 
до повишена хетерогенност (p = 0.02), без да 
се наблюдава благоприятен ефект на АЛХЛ 
(HR 1.02, p = 0.81). В подгруповия анализ е на-
блюдавана статистически незначима тен-
денция за по-висока OП с АЛХЛ срещу АХT 
за тумори от грейд 3 (G3) и за R1-резекции.3

Ефектът на 5-FU-базирана АХT или 
АЛХЛ е изследван с цел да се установи абсо-
лютният размер на ползата за OП. В анализа 
са включени 5 рандомизирани или нерандоми-
зирани проспективни изпитвания (с общо 
670 пациенти): GITSG, EORTC, ESPAC-1, 
Норвежко изпитване за ПДАК (NPCT) и не-
рандомизиран опит от САЩ, докладван от 
Yeo et al. Други серии, съдържащи метаста-
тични пациенти, са изключени. Статисти-
чески значима разлика за 2-годишна OП меж-
ду пациенти, получили адювантна терапия, и 

случаи със самостоятелнасамо хирургия не 
е постигната в нито едно от включените 
изпитвания. В метаанализа не е установена 
значима хетерогенност между различните 
проучвания (p = 0.459), а адювантната тера-
пия е свързана с достоверно повишаване на 
2-годишната OП с 12% (p = 0.011) – ефект, 
независим от добавянето на АЛЛ.3

Друг метаанализ включва данни от про-
учване CONKO-001 и изпитване на Kosuge et 
al., освен резултатите от ESPAC-1 и изпит-
вания на Bakkevold et al. и Takada et al. Ста-
тистически значимо 3-месечно удължаване на 
OП (95%CI 0.3-57, p = 0.03) е свързано с АХT, 
но увеличението на 5-годишната OП е марги-
нално и незначимо (3.1%, p = ns). Мрежов ме-
таанализ от 9 изпитвания успява да извърши 
директно сравнение между самостоятелно 
приложение на АХT и комбинирани стратегии. 
Подобрението на OП, постигнато чрез АХT с 
gemcitabine или 5-FU (HR 0.68; 95%CI 0.44-1.07 
срещу HR 0.62; 95%CI 0.42-0.88), достига пъл-
на статистическа значимост след корекция 
за нодална позитивност (HR 0.59 и 0.65). Доба-
вяне на ЛХЛ към която и да е схема на АХT не 
подобрява ефикасността с възможно по-лоши 
резултати от самостоятелната АХT. Освен 
това, АЛХЛ причинява повишаване на токсич-
ността в по-голяма степен при приложение на 
gemcitabine, отколкото на 5-FU. Друг мрежов 
метаанализ оценява 9 различни схеми, описани 
в 13 изпитвания. S-1 и gemcitabine/capecitabine 
се явяват най-ефективни средства за АХT и 
отново се потвърждава, че добавяне на АЛХЛ 
към АХT не успява да окаже значимо подобре-
ние на OП.3

Заключение

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном продължава да бъде с неблагоприятна 
прогноза, дори ако се диагностицира на ра-
нен етап. Тази неблагоприятна тенденция 
се допълва от късното диагностициране и 
ранното развитие на метастази.2 Въпреки 
отбелязаният напредък в приложението на 
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АХТ и свързаното с това подобрение на ОП, 
все още голяма част от пациентите имат 
кратък туморен отговор на приложения 
химиотерапевтичен протокол, същевре-
менно изпитвайки редица нежелани реакции 
от приложеното лечение.1 Освен това, само 
около половината от пациентите се подла-
гат на адювантно лечение поради постопе-
ративно клинично състояние и лош PS.2 Едно 
от основните предизвикателства на адю-
вантната терапия е да се подобри процен-
тът на пациенти, отговарящи на условията 
за химиотерапия. Колкото по-агресивно е 
периоперативното лечение и хирургичните 
процедури, толкова по-важна става поддър-
жащата грижа. В допълнение, около 30% от 
пациентите не успяват да завършат целия 
курс на АХТ.4 Следователно основна цел на 
адювантното лечение е постигане на бла-
гоприятно съотношение между клинични 
ползи (намаляване на честотата на реци-
диви, удължаване на ОП) и възможни вреди 
(лекарствена токсичност, липса на ефикас-
ност). Понастоящем липсват достатъчно 
убедителни данни от преки сравнителни 
изпитвания между различните режими или 
международни насоки, които да предполагат 
ефективен критерий за избор на оптимал-
ната адювантна стратегия за всеки отде-
лен случай.2 Една потенциална възможност 
за подобрение на онкологичните резултати 
представлява стратифицирането на паци-
ентите въз основа на специфични за лече-
нието признаци към настоящите схеми на 
химиотерапия. 1 Това включва идентифици-
ране на подгрупи, при които ефикасността 
на АХТ може да бъде повишена или намале-
на.3 Принципите на такава стратификация 
трябва да бъдат валидирани, преди да се из-
ползват рутинно в ежедневната практика.1 

Като се има предвид, че с адювантен 
mFOLFIRINOX може да се постигне най-
дълга ОП, съобщена досега при ПДАК, тази 
схема трябва да се предлага на избрани па-

циенти с добър PS.1 Комбинацията на база-
та на gemcitabine с добавяне на capecitabine 
е валидна терапевтична алтернатива при 
пациенти, оценени като неподходящи за 
mFOLFIRINOX. При случаи с неблагоприятен 
PS, които не отговарят на условията за ком-
бинирана терапия, лечението с gemcitabine 
или с 5-FU в продължение на 6 месеца може 
да се счита за възможен вариант.2 Въпреки че 
се препоръчва старт на адювантно лечение 
в рамките на 3 месеца след операция, предпо-
лага се, че времето на започване на АХТ е по-
малко важно от прилагането на целия курс на 
лечение, т.е. 6 месеца.1

Предстои да се оптимизира ролята, 
както и времето, видът и продължител-
ността на АХТ за постигане на максимални 
клинични резултати със запазване на качест-
вото на живот.4 Постигнатият значителен 
напредък в разработването на адювантни 
стратегии и протоколи при ПДАК дава оп-
тимизъм за лечението на това силно смър-
тоносно и често рецидивиращо заболяване.3
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ОБЗОР

Статията е литературен обзор върху медицината, основана на доказа-

телства, и интерпретира избора и терапевтичните ползи на различни видо-

ве системни лекарствени режими при пациенти с авансирал и метастатичен 

панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК). Детайлно се разглеждат всички 

фармакологични и клинични специфики на стандартните химиотерапевтични 

схеми (FOLFIRINOX, G-nP и други) и възможностите на някои таргетни аген-

ти. Дискутират се стратегии за избор на секвенции след първа линия.

Увод 

Авансиралият или метастатичен пан-
креасен дуктален аденокарцином (ПДАК) е 
четвърта водеща причина за смърт, свърза-
на с рак, в световен мащаб.1 Честотата на 
това заболяване варира от 1 до 10 случая на 
100000 души, по-висока е в развитите стра-
ни и това е свързано с т.нар. „западен начин 
на живот“.2 По-често се среща при мъже, 
отколкото при жени, и средната възраст 
на диагнозата е 71 години. Като цяло, 5-го-
дишната преживяемост е 3-5%, при средна 
преживяемост от 6 месеца.3 Поради предиз-
викателствата, свързани с ранната диаг-
ностика, почти 90% от случаите се диагно-
стицират в напреднал стадий. 

Скорошни проучвания демонстри-
рират предимство на комбинираната хи-
миотерапия (ХТ) по отношение на пре-

живяемост и клинична полза в сравнение с 
единични агенти. Най-ефективните режи-
ми са FOLFIRINOX (5-fluorouracil, irinotecan 
и oxaliplatin), дублети на основата на 
gemcitabin, oxaliplatin, 5-fluorouracil или nab-
paclitaxel. Освен това, резултати от ско-
рошен метаанализ потвърждава ролята на 
комбинирана ХТ в първа линия на лечение и 
подчертава спорната полза на таргетната 
терапия в комбинация с gemcitabine.12 Дока-
то стандартът за първа линия е добре ус-
тановен, досега нито един от оценяваните 
терапевтични режими не демонстрира пол-
зи в следващите терапевтични линии.4 Ня-
колко рандомизирани клинични проучвания 
(РСП-я) изследват ролята на таргетната 
терапия при авансирал или метастатичен 
ПДАК, но не успяват да покажат подобрен 
клиничен резултат, въпреки статистиче-
ски значимите показатели.16 Сред тях би 
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трябвало да се спомене проучването, срав-
няващо еrlotinib (селективен инхибитор на 
EGFR тирозин-киназа) плюс gemcitabine 
спрямо самостоятелeн gemcitabine, което 
демонстрира минимално, но статистически 
значимо двуседмично подобрение на средна-
та обща преживяемост (OП)5, и клиничното 
изпитване POLO при пациенти с носител-
ство на патогенни герминативни BRCA1/2-
мутации и поддържащо лечение с olaparib13. 
Следователно ролята на таргетната тера-
пия в лечението на авансирал или метаста-
тичен ПДАК все още е несигурна. 

Литературен обзор

По правило ПДАК има лоша прогноза 
и малко възможности за избор на терапия. 
За адекватно клинично поведение се разчи-
та изключително на мултидисциплинарния 
подход. Настоящият обзор разглежда съвре-
менните възможности и последователно-
сти за лечение на ПДАК. Съществуват го-
лям брой РСП-я, включващи ХТ. Метаанализ 
изследва различни терапевтични подходи6; 
сравнени са, както следва: (1) ХТ срещу най-
добри поддържащи грижи (НДПГ); (2) моно-
терапия с 5-fluorouracil (5-FU) срещу 5-FU-
комбинирана химиотерапия; 5-FU срещу 
gemcitabine; (3) монотерапия с gemcitabine 
срещу комбинирана ХТ с gemcitabine. Основ-
на цел е оценка на ОП. Идентифицирани са 
113 РКП-я, от които 51 (9970 пациенти) от-
говарят на критериите за включване. На-
правени са следните основни изводи: (1) хи-
миотерапията подобрява ОП в сравнение с 
НДПГ; рискът от смърт е снижен с 36% при 
пациенти, получили ХТ (HR 0.64; 95%CI 0.42-
0.98); (2) комбинираната ХТ, базирана на 
5-FU, не води до по-добра ОП в сравнение със 
самостоятелен 5-FU (HR 0.94; 95%CI 0.82-
1.08); (3) няма достатъчно доказателства 
за разлика в преживяемостта между ХТ с 
gemcitabine и 5-FU, но показателят за 95%CI 

включва клинично важни разлики двупосоч-
но и не дава възможност за ясни изводи (HR 
0.75; 95%CI 0.42-1.31); (4) преживяемоста се 
подобрява при комбинирана ХТ с gemcitabine 
в сравнение с монотерапия с gemcitabine (HR 
0.91; 95%CI 0.85-0.97). При подгрупов ана-
лиза за ОП oxaliplatin-базираните режими 
(1077 пациенти; HR 0.85; 95%CI 0.74-0.96) 
и capecitabine/gemcitabine (935 пациенти; 
HR 0.83; 95%CI 0.72-0.96) демонстрират 
по-добри резултати от монотерапия с 
gemcitabine, за разлика от irinotecan- (486 па-
циенти; HR 1.01; 95%CI 0.84-1.22) и 5-FU-ба-
зирани комбинации (879 пациенти; HR 0.98; 
95%CI 0.86-1,11). Има само едно РКП, което 
директно сравнява различни комбинации на 
gemcitabine. Установено е, че три режима 
(capecitabin/gemcitabine срещу gemcitabine и 
oxaliplatin срещу capecitabine/oxaliplatin) са 
сравними по отношение на ОП, ефикасност 
и данни за поносимост.

Друг систематичен и метаанализ7 из-
следва ефикасност и безопасност на комби-
нирана ХТ, базирана на gemcitabine, в сравне-
ние с монотерапия с gemcitabine при първа 
линия на нерезектабилен локално авансирал 
или метастичен ПДАК. Идентифицирани 
са 27 РКП-я с общо 7343 пациенти. Мета-
анализът покзва, че комбинираната тера-
пия, базирана на gemcitabine, достоверно 
подобрява ОП (HR 0.89; 95%CI 0.85-0.94, p < 
0.0001), преживяемост без прогресия (ПБП) 
(HR 0.80; 95%CI 0.73-0.88, p < 0.0001) и обща 
степен на отговор (OСО) (RR 1.83; 95%CI 
1.62-2.07, p < 0.0001) в сравнение с моноте-
раипя с gemcitabine. Анализът на подгрупи 
предполага, че противотуморната актив-
ност се различава между комбинираните 
схеми с gemcitabine: дублетните схеми на 
gemcitabine плюс таксан или флуоропири-
мидин, по-специално с перорален флуоро-
пиримидин, водят до значима полза за ОП. 
Въпреки това, комбинацията на gemcitabine 
с други цитотоксични агенти, като плати-
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нови комплекси или инхибитори на топоизо-
мераза, не успява да снижи риска от смърт. 
Допълнително комбинираната терапия води 
до по голяма токсичност от степен 3/4, 
включително неутропения, тромбоцитопе-
ния, повръщане, диария и умора.

Подобен извод се формулира и от 
систематичен анализ8, включващ пациен-
ти с авансирал или метастатичен ПДАК, 
лекувани с режим GemCap (gemcitabine/
capecitabine). Анализирани са данни за ОП, 
ПБП, едногодишна преживяемост, ОСО, 
степен на контрол на болестта (СКБ) и 
нежелани събития. Идентифицирани са 15 
проучвания, от които 13 са включени в ме-
таанализа. В сравнение с монотерапията 
с gemcitabine показателят HR при режим 
GemCap за ОП и ПБП са съотв. 0.85 (95%CI 
0.75-0.95, p = 0.007) и 0.80 (95%CI 0.72-1.04, 
p = 0.0002). Eдногодишнната преживяемост, 
OСО и СКБ при режим GemCap са съотв. 
33.1% (95%CI 28.7-37.5), 22.9% (95%CI 17.6-
28.3) и 65.7% (95%CI 56.7- 74.8). Комбинира-
ната терапия с GemCap показва достоверно 
по-високи ОСО (OR 1.98; 95%CI 1.34-2.67, p 
= 0.0003) и СКБ (OR 1.41; 95%CI 1.05-1.88, 
p = 0.02) в сравнение с монотерапията с 
gemcitabine. Най-чести хематологични ток-
сичности от степен ≥ 3 при комбинирана 
терапия с GemCap са неутропения (19.7%), 
левкоцитопения (7.9%) и анемия (4.9%), а 
най-чести нехематологични токсичности 
от степен ≥ 3 са синдром ръка-крак (6.3%), 
умора (5.7%) и гадене (4.8%).

На въпроса, кои комбинирани химиоте-
рапевтични режими имат най-добра ефикас-
ност и приемлива токсичност при начално ле-
чение на авансирал или метастатичен ПДАК, 
дава отговор метаанализ9, в който са включе-
ни 20 РКП-я с 12 химиотерапевтични режи-
ма: gemcitabine, S-1 (Tegafur), gemcitabine/cispl-
atin, gemcitabine/capecitabine, gemcitabine/S-1, 
gemcitabine/5-FU, gemcitabine/exatecan, gem-
citabine/irinotecan, gemcitabine/nab-paclitaxel, 

FOLFIRINOX (oxaliplatin + irinotecan + 5-fluo-
rouracil + leucovorin), gemcitabine/oxaliplatin и 
gemcitabinе/pemetrexed. По-висока ОСО се на-
блюдава при пациенти с режими gemcitabine/S-1 
и FOLFIRINOХ. Тези две схеми демонстрират 
по-добра краткосрочна и дългосрочна ефи-
касност в сравнение с другите химиотера-
певтични режими: приложението на S-1 има 
най-ниска хематологична токсичност, дока-
то режимите на gemcitabine/nab-paclitaxel, 
FOLFIRINOX и gemcitabinе/pemetrexed имат 
по-висока честота на нехематологична ток-
сичност сред 12 цикъла на ХТ. Ефикасността 
на схемите с gemcitabine/S-1 и FOLFIRINOX 
е по-добра при пациенти с авансирал или ме-
тастатичен ПДАК, докато FOLFIRINOX и 
gemcitabinе/pemetrexed има относително по-
висока честота на токсичност в сравнение 
с други режими. Въпреки че FOLFIRINOX се 
счита за стандарт при начално лечение на 
авансирал или метастатичен ПДАК, той не 
може да се прилага при всички пациенти пора-
ди високата си токсичност. Допълнителните 
доказателства показват, че краткосрочна-
та ефикасност на gemcitabine/cisplatin (ОСО 
– 11-26.4%, медиана на ОП – 7.1-8.2 месеца) и 
gemcitabine/capecitabine са сравнително по-до-
бри. 

Все още е налице дилемата какво да 
бъде поведението след прогресия на първа 
линия ХТ. Проведен е систематичен и ме-
таанализ10 за безопасност и ефикасност на 
FOLFOX при метастатичен ПДАК след 
предшестваща gemcitabinе-базирана тера-
пия при корекция на ефективността спо-
ред пърформанс статуса (PS), оценка на ОП 
и сравнение с комбинирана терапия с nal-
rinotecan. От идентифицираните 282 проуч-
вания в метаанализа са включени 11 РКП-я с 
454 пациенти. Резултатите показват сред-
на ОП от 6.3 месеца (95%CI 5.4-7.4). След ко-
рекция по PS режимът FOLFOX има подобен 
лечебен ефект (медиана на OП – 2.6-6.7 месе-
ца) като 5-FU/leucovorin плюс nal-irinotecan 
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(медиана на OП – 6.1 месеца; 95%CI 4.8-8.9). 
Неутропения и умора са най-често докла-
дваните нежелани лекарствени реакции от 
степен 3/4, свързани с FOLFOX. Изводът е, 
че изходният PS е силен прогностичен фак-
тор при интерпретиране на ефикасност 
на 5-FU- и oxaliplatin-базирана терапия след 
прогресия на първа линия gemcitabin-съдър-
жаща ХТ. Когато се разглежда изходен PS, 
режимът FOLFOX демонстрира терапев-
тичен ефект, сходен на 5-FU и nal-Irinotecan 
и със сравним профил на безопасност. Това 
предполага, че терапии, базирани на 5-FU и 
oxaliplatin, остават приемлива алтернатив-
на възможност за втора линия при ПДАК 
и адекватен PS (ECOG 0-1) след лечение с 
gemcitabine.

Проведен е систематичен и метаана-
лиз11 на проучвания, използващи gemcitabine-
базирана ХТ след FOLFIRINOX, за оценка 
на ефикасност и токсичност при аванси-
рал ПДАК. Първичните резултати са за 
ОСО, СКБ, ПБП и токсичност от степен 
3/4. Идентифицирани са 16 проучвания, кои-
то отговарят на критериите за допусти-
мост. Резултатите показват OСО – 10.8%, 
СКБ – 41.1% и всяка токсичност от степен 
3/4 – 28.6%. В подгрупов анализ режимът 
gemcitabine/nab-paclitaxel се свързва с по-
добри ОСО (14.4% срещу 8.4%, p = 0.038) и 
СКБ (53.5% срещу 30.5%, p < 0.001) в срав-
нение с монотерапия с gemcitabine. Медиана-
та на ПБП варира от 1.9 до 6.4 месеца и е 
доминантна при комбинацията gemcitabine/
nab-paclitaxel.

Въпросът за ефективност на таргет-
на тераипя при локално авансирал и метас-
татичен ПДАК е оценен в систематичен и 
метаанализ12 на различни литературни база-
данни. Идентифицирани са 27 РКП-я с общо 
8205 пациенти, включени в крайния анализ. 
При 23 от проучванията има данни за ОП: 8 
с антиангиогенен агент, 4 с анти-EGFR аг-
ент, 3 с анти-IGFR1 агент, 2 със стратегия 

за имуномодулация и 6 съотв. за анти-PI3K 
агент, FTASE-инхибитор, анти-MEK агент, 
анти-PI3K агент, c-KIT-инхибитор и инхи-
битор на апоптоза). Предварително дефи-
нираните крайни точки са ОП, ПБП и ОСО. 
Резултатите показват полза върху ОП в 
подгрупата с анти-EGFR агенти (HR 0.880; 
95%CI 0.797-0.972, p = 0.011). В сборния 
анализ обаче липсва полза за ОП (HR 0.957; 
95%CI 0.900-1.017, p = 0.153) или за ПБП (HR 
0.908; 95%CI 0.817-1.010, p = 0.075) в срав-
нение с конвенционалните лечения. Не се 
съобщава за предимство и в ОСО (RR 1.210; 
95%CI 0.990-1.478, p = 0.063) с изключение 
на лечение с урокиназен таргетен агент. 
Направен е извод, че включването на тар-
гетна терапия не трябва да бъде избор при 
неоадювантна, втора линия и поддържаща 
системна терапия, за разлика от ефектив-
ността при други видове карциноми.

Последни данни от фаза III рандомизи-
рано клинично изпитване POLO, включващо 
154 пациенти с носителство на патогенни 
герминативни мутации в BRCA1/2 и под-
държащо лечение с olaparib, съобщават за 
статистически значимо удължаване на ПБП 
с 3.6 месеца (7.4 срещу 3.8 месеца; HR 0.53; 
95%CI 0.35-0.82, p = 0.004) при липса на вло-
шаване на качеството на живот.13 В меж-
динен анализ липсва полза за удължаване на 
ОП – 18.9 срещу 18.1 месеца (HR 0.91; 95%CI 
0.56-1.46, p = 0.68)13, а при средно проследява-
не от 31.3 месеца се отчита недостоверна 
промяна – 19.0 срещу 19.2 месеца (HR 0.83; 
95%CI 0.56-1.22, p = 0.3487). Тригодишната 
ОП е 33.9% срещу 17.8%. При пациенти на 
оlaparib е регистрирано числово, но статис-
тически недостоверно удължение на ПБП2 
(16.9 срещу 9.3 месеца) и време до прекъсва-
не на лечение – 24.3% срещу 3.3% на 24-ти 
месец и 17.2% срещу 3.3% на 36-и месец.14 
Честотата на странични явления от сте-
пен ≥ 3 е по-висока в рамото с olaparib (49% 
срещу 25%).
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Заключение

Налице е достоверна полза за прежи-
вяемост от ХТ с комбинирани режими с 
gemcitabine в сравнение съответно с НДПГ 
и самостоятелен gemcitabine. Няма доста-
тъчно доказателства за разлика в преживяе-
мостта между терапия с gemcitabine и 5-FU. 
Различните gemcitabine-базирани комбина-
ции показват различна антитуморна актив-
ност, а дублетните схеми на gemcitabine в 
комбинация с таксан или флуоропиримидин, 
по-специално с орален флуоропиримидин, оси-
гуряват значима полза за преживяемост при 
лечение на първа линия, но са свързани с по-
вишена токсичност. Комбинираният режим 
GemCap притежава висока терапевтична 
активност и може да бъде по-добра стра-
тегия за лечение на първа линия в сравнение 
с монотерапия с gemcitabine. За пациенти с 
добър пърформанс статус FOLFIRINOX или 
gemcitabin-комбинирани режими са предпо-
читани терапии на първа линия. Комбинаци-
ята gemcitabine/capecitabine показва забеле-
жителна тенденция за подобряване на ОП 
и може да се разглежда като стандартна 
първа линия за пациенти, неподходящи за 
FOLFIRINOX. Изходният пърформанс ста-
тус е силен прогностичен фактор при схе-
ми, базирани на 5-FU (FOLFIRI или FOLFOX), 
които показват терапевтичен ефект, подо-
бен на 5-FU/nal-irinotecan, и сравним профил 
на безопасност. Затова те остават при-
емлива алтернативна възможност за вто-
ра линия при авансирал или метастатичен 
ПДАК, третиран преди това с gemcitabine и 
с адекватен пърформанс статус (ECOG 0-1). 
Gemcitabine-базирана ХТ след FOLFIRINOX 
вероятно превъзхожда НДПГ, а комбина-
цията gemcitabine/nab-paclitaxe изглежда е 
по-активна от монотерапия с gemcitabine. 
Употребата на таргетни агенти не води до 
клинична полза, с изключение на пациенти с 
метастатичен ПДАК, носители на герми-
нативна мутация в BRCA1/2 и без прогресия 

след първа линия системна платина-базира-
на терапия; при тях може да се обсъжда под-
държащо лечение с olaparib. 

Всички изводи доказват необходимост 
от идентифициране на допълнителни пре-
диктивни фактори за селектиране на паци-
енти и за рационално проектиране на кли-
нични изпитвания.
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ОБЗОР

Панкреасният дуктален аденокарцином (ПДАК) е летална болест, като 

по-малко от 7% от пациентите оцеляват до 5 години след поставяне на диагно-

зата. Динамичното взаимодействие между раковите клетки и имунните клет-

ки в туморната микросреда (TMС) може не само да бъде повлияно от различни 

туморни характеристики, но може да доведе и до разнообразни механизми на 

имунно избягване. Установено е, че Т-клетъчната инфилтрация в туморите е 

най-добрата прогностична променлива за отговор на терапия с чекпойнт-ин-

хибитори (ЧПИ-и), подчертавайки значението на изследването на тумор-ин-

филтриращите лимфоцити (ТИЛ-и) при ПДАК и специално на CD8+ T-клетки. 

Имунно-базираните стратегии за лечение на ПДАК, като ЧПИ-и, терапевтич-

ни ваксини и комбинирани имунотерапии, изглеждат обещаващи, когато други 

подходи са неуспешни. Терапевтичните ваксини, прилагани заедно с имуномоду-

лиращи агенти, са от особен интерес, тъй като са най-ефективен начин за пре-

дизвикване на противотуморни Т-клетъчни отговори, необходими за успешни 

имунотерапии.

Увод

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном (ПДАК) е агресивно заболяване, което 
най-често се представя в напреднал стадий. 
Честотата на ПДАК се увеличава и се очак-
ва да стане втора водеща причина за смърт, 
свързана с карцином, до 2030 г.1

Тъй като е известно, че имунната 
система има решаваща роля при карциноми-
те, проучването и характеризирането на 
имунния компонент на туморната микро-

средата (ТМС) може да предостави ценна 
информация относно начините, по които 
взаимодейства имунният отговор с ракови-
те клетки.2 Динамичното взаимодействие 
между ракови и имунни клетки в рамките на 
ТМС във връзка с морфологичните и гене-
тични особености на туморния тип може да 
се разглежда на фона на сложния и хетероге-
нен имунологичен пейзаж на ПДАК. В насто-
ящата статия се търсят отговори на три 
клинични въпроса, свързани с имунологични-
те механизни на възникване на ПДАК и иму-
нологичните подходи в лечението му.
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Клинични въпроси

1. Влияе ли ТМС върху протичането на 
ПДАК?

2. Възможно ли е тумор-инфилтрира-
щите лимфоцити (TИЛ-и) да се разглеждат 
като надежден прогностичен/предиктивен 
биомаркер при ПДАК?

3. Очаква ли се клинична полза от ле-
чение на ПДАК с имунотерапия и какви са 
настоящите терапевтични имунологични 
стратегии?

Влияе ли ТМС върху 

протичането на ПДАК

Строма на ПДАК и карцином-свър-
зани фибробласти (КСФ-и). Микросреда-
та на ПДАК се характеризира с плътна 
десмопластична строма и КСФ-и, които 
са важна стромална клетъчна популация. 
Всъщност стромалната реакция предста-
влява до 50-80% от туморен обем.3 Ролята 
на КСФ-и в прогресията на ПДАК, особено 
в индуцирането на имуносупресия, е про-
тиворечиво обсъждани в литературата. 
Въпреки че десмоплазията се смята за обу-
славяща биологичната агресивност и допри-
насяща за потискане на имунитета и инду-
циране на по-нататъшен тумор растеж4-6, 
две скорошни проучвания показват, че при 
миши модели с ПДАК подтискането на раз-
витие на строма води до развитие на ниско 
диференциран и агресивен ПДАК, което, от 
своя страна, разкрива потенциална защит-
на роля от строма7, 8. Наскоро Puleo et al. 
идентифицираха класификационна система, 
базирана за анализ на генната експресия на 
проби от ПДАК, фиксирани във формалин.9

 

В допълнение към туморните компоненти 
(базалноподобни и класически), които са ут-
върдени от съществуващи класификации, 
те идентифицират четири различни стро-
мални компоненти (структурно васкулари-
зирана, активирана, възпалителна и имунна), 

отразяваща хетерогенността на микросре-
дата на ПДАК. Потвърждавайки предишни 
резултати от Moffitt et al.10, те съобщават, 
че стромално-активираните (с по-високи 
нива на фибробласти) и чистите базалоидни 
туморни подтипове имат ниски имунни ин-
филтрати и по-лоша прогноза в сравнение с 
другите подтипове.9 По този начин изглеж-
да съществува комплексно взаимодейст-
вие между инфилтрация на имунни клетки, 
стромални фибробласти и туморни клет-
ки, водещо до тумор-стимулиращи или ту-
морно-потискащи функции, при активиране 
или отмяна на определени сигнални пътища 
(Фиг. 1).11

Имунен пейзаж при ПДАК. Ролята на 
имунната микросреда отскоро започва да се 
разпознава като важна прогностична/пре-
диктивна характеристика при ПДАК. Тра-
диционно ПДАК се счита за „неимуногенен“ 
тумор, и предклинични модели показват, че 
той може да използва множество средства 
за избягване на имунната реакция. Такива 
механизми включват влиянието върху ре-
гулаторни имунни клетки, секрецията на 
имуносупресивни хемокини (като предоста-
веният от стромални клетки фактор 1, из-
вестен също като CXC motif chemokine 12) 
и различните цитокини (интерлевкин (IL) 
-1, IL-6, IL-10, TGFβ, тумор-некротизиращ 
фактор-α и гранулоцитно-макрофагиален 
колонистимулиращ фактор), както и екс-
пресията на протеини на клетъчната по-
върхност, например лиганд на програмирана 
смърт-1 (PD-L1), цитотоксичен Т-лимфо-
цит-свързан протеин 4 (CTLA4) и рецептор 
на колонистимулиращ фактор 1 (CSF1R). 
По правило PD-L1 и CTLA4 са инхибитори 
на молекули, потискащи имунни контролни 
точки (чекпойнт), които предават инхиби-
ращи сигнали на имунната клетки.12, 13 Вече 
е установено, че PD-L1 се свръхекспресира в 
ПДАК и това корелира с по-лоша прогноза.14 
От друга страна, CSF1R се намира предимно 
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върху миелоидни клетки и участва в набира-
нето на макрофаги; значението му е подчер-
тано от факта, че макрофагите са доми-
нираща левкоцитна популация в стромата 
на ПДАК и са с важен функционален принос 
най-вече към плоскоклетъчният подтип.15

Тумор-свързани макрофаги (TСМ-и). 
Що се отнася до вродения имунитет, макро-
фагите са най-доминираща имунна клетъчна 
популация при много тумори, включително 
и при ПДАК, и увеличеният брой макрофа-
ги корелира с лоша прогноза.4-6 В автохтон-

Фигура 1. Роля на: (А) КСФ-и могат да произхождат от няколко различни типа клетки и следователно 
да проявяват редица състояния на активиране, които могат да бъдат допълнително стимулирани, за да 
променят развитието на рака; (В) молекулярната хетерогенност на карциномните клетки води до различия 
в КСФ-субпопулациите чрез директна, къса и далечна паракринна сигнализация; (В) карциномните клетки 
отделят фактори, които могат да препрограмират епигенома на КСФ-и, което води до по-агресивни 
фенотипове; (Г) разнообразната локализация на КСФ-и в TME води до различия в сигналите, които КСФ-и 
получават, и до функционално и пространствено различни КСФ-субпопулации; (Д) специфични популации на 
КСФ-и могат да насърчават силно една пластична популация от ракови клетки, подобна на стволови клетки, 
която може да допринесе за химиорезистентност; (F) метаболитното свързване между КСФ-и и туморните 
клетки се осъществява чрез манипулиране на туморни клетки с различни КСФ-субпопулации, където КСФ-и 
произвеждат богати на енергия метаболити за хранене на туморните клетки. Съкращения: α-SMA – алфа 
гладки мускулни актини; BMDSC – стволови клетки, получени от костен мозък; ECM – извънклетъчен 
матрикс; iCAF – възпалителен CAF; IL-6/8 – интерлевкин 6/8; MSC – мезенхимни стволови клетки; myCAF 
– миофибробластичен CAF; PSC – звездовидни клетки на панкреаса; ROS – реактивни кислородни видове; 
източник: Trends Cancer 2019; 5724-5741; doi: 10.1016/j.trecan.2019.09.010
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ния миши модел на ПДАК (K-RASLSL.G12D/+; 
Trp53R172H/+; Pdx-1-Cre) загубата на макрофа-
ги в TME чрез инхибиране на CSF1R е свър-
зано с туморна регресия и активиране на 
Т-клетки, независимо от инхибирането на 
PD-1. Интересно е, че това е свързано с об-
ратна регулация на експресията на гена за 
сквамозни клетки и с активиране на имуно-
генни генни програми, водещи до превключ-
ване на подтиповете на ПДАК.15, 17

Т-клетъчна хетерогенност. Въпреки 
че Т-клетките са в изобилие в стромата на 
ПДАК и пациенти с по-високи нива на CD4+ 
и/или CD8+ Т-клетки имат достоверно 
удължена преживяемост, повечето ПДАК 
развиват имуносупресивна микросреда, коя-
то ограничава инфилтрацията на анти-
туморни Т-клетки.14, 18 В това отношение 
диференцираното набиране на имунни клет-
ки може да е белег за възникване на имуно-
супресорни механизми. Например имунната 
микросреда при голям брой ПДАК показва 
увеличени инфилтрати на Т-регулаторни 
клетки (Tregs) и ТАМ с М2 поляризация, как-
то и миелоидно-предоставени супресорни 
клетки, които блокират антитуморната 
активност на ефекторните CD4+ и CD8+ Т-
клетки (Фиг. 2).18-20 Освен това, промените 
в имуногенността на карциномните клетки 
(т.нар. „имуноредактиране“) може да дове-
дат до имунорезистентни клонове. От дру-
га страна, изглежда съществува подгрупа 
от имуногенен ПДАК с TMС, не само богата 
на ефекторни CD4+ и CD8+ Т-клетки, но и 
бедна на имуносупресивни имунни клетъчни 
популации; този клетъчен състав е свързан 
с по-добър резултат за пациента.18, 21 По-
дгрупа от тези ПДАК-и показват увеличен 
брой перитуморни В-лимфоцити; известно 
е, че инфилтрати от CD20+ и CD3+ стро-
мални имунни клетки могат да дадат нача-
ло на третична лимфоидна тъкан (ТЛТ).22 
Присъствието на ТЛТ изглежда има силен 
антитуморен ефект, което води до благо-

приятни характеристики и предимство за 
оцеляване на ПДАК.21, 22 Скорошно проучване 
показва, че не само относителното изобилие 
на Т-клетки, но също и разпределението и 
пространствената връзка между Т-клетъч-
ните субпопулации и карциномните клетки 
могат да дадат по-точна картина на биоло-
гичните им взаимодействия. По този начин 
антитуморната активността на цитоток-
сичните Т-клетки е особено значима, когато 
те са открити в непосредствена близост до 
карциномни клетки.18 Въпреки че десмоплас-
тичната строма на ПДАК хипотетично 
възпрепятства антитуморния Т-клетъчен 
отговор чрез отдалечаване на Т-клетки-
те от карциномните клетки23, скорошни 
наблюдения показват, че ПДАК-и, различава-
щи се по своето изобилие от периклетъчни 

Фигура 2. Множество ключови компоненти на 
микросредата в ПДАК модулират биологията 
му. КСФ-и участват в отлагането на плътния 
екстрацелуларен матрикс (ЕЦМ), типичен за 
десмопластичната реакция. Плътните компоненти 
на ЕЦМ придават повишено вътретуморно налягане 
и солиден стрес, което води до съдова компресия 
и намалена дифузия в туморния интерстициум. 
Имуносупресивен възпалителен инфилтрат, 
състоящ се от регулаторни карцином-свързани 
макрофаги (КСМ-и), Т-клетки (Treg) и TH17-клетки, 
се набира в микросредата ПДАК и играе ключова 
роля в промоцията на тумора и потискането на 
цитотоксичния Т-лимфоцитен отговор24
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цитотоксични Т-клетъчни инфилтрати, 
не се различават по нивата на отлагане на 
α-гладкомускулен актин или колаген; така се 
поставя под въпрос влиянието на десмопла-
зията върху инфилтрацията на цитоток-
сични Т-клетки18.

Неоантигени. Някои скорошни проучва-
ния свързват имунната инфилтрация с нива 
на неоантигени в карциномните клетки.25, 

26 Това най-вече са случаи при злокачестве-
ни тумори, характеризиращи се с повта-
рящи се мутации, и не важи за карциномни 
болести, водени от повтарящи се проме-
ни в броя на копията, както е при ПДАК.27 
Balachandran et al. показват, че качеството, 
а не количеството на неоантигени може да 
модулира имуногенността на ПДАК.26 Това 
предполага, че силният имуннен отговор 
срещу специфични неоантигени, генерирани 
по време на еволюцията на болестта, като 
неоантигените в муцин-16, може да доведе 
до удължена преживяемост.

Взети заедно, доказателства от мно-
го проучвания подкрепят представата, че 
имунността на ПДАК има сложен характер 
и включва предимно хетерогенна Т-клетъч-
на популация, докато взаимодействието 
между имунни и карциномни клетки създа-
ва динамично равновесие, което влияе върху 
прогресията на болестта. Това подчерта-
ва нарастващата нужда от диагностични 
подходи за справяне с тези микроекологични 
процеси, позволяващи чувствителна и спе-
цифична оценка на имунната клетъчна ак-
тивност в ПДАК.

Възможно ли е ТИЛ-и да се 

разглеждат като надежден 

прогностичен/предиктивен 

биомаркер при ПДАК

Туморната микросреда играе важна 
роля в биологията на карцинома. Сред ком-
понентите на ТМС е доказано, че ТИЛ-и 

имат прогностична стойност при пациенти 
с голямо разнообразие от карциномни лока-
лизации.28-33 По правило ТИЛ-и са хетероген-
на популация от лимфоцити, които повлия-
ват, от една страна, имуния отговор срещу 
тумора, но от друга, могат да участват 
в туморната патогенеза.34, 35 Дендритни 
клетки, М1 макрофаги, Th1 CD4+ Т-клетки, 
цитотоксични CD8+ Т-клетки и NK-клетки 
са склонни да инхибират растежа на тумо-
ра, докато М2 макрофаги, супресорни клет-
ки, получени от миелоиди, неутрофили, Th2 
и Th17 CD4+ Т-клетки, FOXP3+ CD4+ регу-
латорни Т-клетки (Tregs) се предполага, че 
стимулират туморния растеж според вида 
на тумора.34-36 Така може да се допусне, че 
за оценката на поведението и прогнозата 
на тумора от значение е както съставът, 
така и броят на ТИЛ-и.

Няколко проучвания показват, че ТИЛ-и 
имат прогностична стойност при пациенти 
с ПДАК. Fukunaga et al. съобщават, че паци-
енти с ПДАК и с голям брой CD8+ и CD4+ 
ТИЛ-и имат достоверно по-дълъг процент 
на обща преживяемост (OП) спрямо тези с 
нисък брой.37 Други проучвания показват, че 
при пациенти с ПДАК високата плътност 
на FOXP3+ Tregs, за които се счита, че пома-
гат за потискане на Т-медиираните имунни 
реакции и ефективни антитуморни имунни 
отговори, е свързана с висок риск от метас-
тази в лимфни възли и с лоша прогноза.38 В 
систематичен и метаанализ на Orchan et al., 
публикуван през 2020 г., са прегледани 1971 
статии.39 Авторите установяват, че висо-
ката инфилтрация на CD8+ лимфоцити е в 
най-висока степен свързана с подобрена ОП 
(HR 0.58; 95%CI 0.50-0.68), преживяемост 
без болест (ПББ) (HR 0.64; 95%CI 0.52-0.78), 
преживяемост без прогресия (ПБП) (HR 0.66; 
95%CI 0.51-0.86) и карцином-специфична пре-
живяемост (КСП) (HR 0.56; 95%CI 0.32-0.99). 
Високата инфилтрация на CD3+ Т-клетки 
е свързана с повишена OП (HR 0.58; 95%CI 
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0.50-0.68) и ПББ (HR 0.74; 95%CI 0.38-1.43). 
Инфилтрацията на CD4+ лимфоцити е свър-
зана с подобрена 12-месечна ОП (HR 0.59; 
95%CI 0.35-0.99) и ПБП (HR 0.68; 95%CI 0.53-
0.88). Висока експресия на FoxP3+ лимфоцити 
е свързана с лоша OП (HR 1.48; 95%CI 1.20-
1.83). Най-голямо въздействие върху ОП се 
наблюдава при CD8+ Т-клетки, когато ин-
филтрацията е локализирана към туморния 
център (HR 0.53; 95%CI 0.45-0.63). Въпреки 
това, анализът на подгрупите за въздейст-
вие на хистологичното местоположение на 
инфилтрацията не показа значими разлики 
(туморен център, инвазивен ръб, строма и 
всички места) за всеки от изследваните ти-
пове клетки. Авторите заключават, че суб-
типовете на ТИЛ-и, особено CD3+, CD8+ и 
FoxP3+ Т-клетките, са силно свързани с дъл-

госрочни онкологични резултати при пациен-
ти с ПДАК. От друга страна обаче, трябва 
да се вземе предвид важно съображение, кога-
то се интерпретират резултати от проуч-
вания върху ТИЛ-и: определението на висока 
спрямо ниска инфилтрация на лимфоцити е 
главно въз основа на средната стойност на 
изследваните проби в включените проуч-
вания. Степента и средната стойност на 
ТИЛ-и варират при различните видове кар-
циноми40 и това е важно, тъй като степента 
им е сред оценяваните характеристики при 
класифициране на карциномите като горе-
щи, променени или студени имунни тумори. 
Висока инфилтрация на ТИЛ-и отличава иму-
ногенни горещи тумори от променени или 
студени тумори. В сравнение с други видо-
ве карциномни видове абсолютните нива на 

Фигура 3. Взаимодействие между имунни и туморни клетки и техните рецептори (PD-1, PD-L1 и CTLA4); 
източник: Ann Oncol 2017; 28: 2950-2961; doi:10.1093/annonc/mdx503



177

ТУМОРНА МИКРОСРЕДА И ИМУНОТЕРАПИЯ ...

ТСЛ-и при ПДАК са ниски, поради което чес-
то той се класифицира като един от двата 
– променен или студен имунен тумор.41 Нещо 
повече, важна е не само промяната в нивата 
на ТИЛ-и при различни видове карцином, но и 
при пациенти с един и същи тумор и различни 
туморни локации. Това разнообразие се сре-
ща при повечето солидни карциномни боле-
сти и се смята, че е повлияно от проявата 
на различни клонални и микроекологични със-
тавки.40 В допълнение, различни молекулярни 
подтипове на ПДАК могат да повлияят вър-
ху степен, активиране оцеляване на ТИЛ-и.42 
Въпреки че повечето проучвания използват 
медианна стойност в изследваната кохорта 
като гранична стойност, някои работят с 
различни гранични стойности. Примери са 
вариации в софтуерните изчисления или спе-
цифичен процент на положително оцветява-
не, определен като граничен преди започване 
на анализа. Такива различия могат да създа-
дат несъответствия, засягат крайните ре-
зултати и трябва да бъдат адресирани адек-
ватно и навременно.

Очаква ли се клинична полза 

от имунотерапия и какви са 

настоящите терапевтични 

имунологични лекарствени 

възможности при ПДАК

По правило ПДАК е един от най-пре-
дизвикателните карциномни болести за па-
циенти, лекари и учени поради сложните му 
молекулярни характеристики, туморната 
микросреда и имунната привилегия. Понас-
тоящем хирургичното отстраняване на 
първичния тумор е единственото лечебно 
поведение, приложимо за 10-15% от паци-
енти, макар че повечето претърпяват ре-
операция и в крайна сметка рецидивират и 
умират от болестта си. За повечето паци-
енти с напреднал ПДАК системните те-
рапии са основа за контрол на болестта, но 

не и за излекуване. Макар че цитотоксични 
режими като FOLFIRINOX43, gemcitabine и 
nab-paclitaxel44 подобряват клиничните ре-
зултати, все още няма значителен напредък 
с таргетното лечение. Смята се, че това се 
дължи на множество компенсаторни пъти-
ща, които осигуряват многостранна сигна-
лизация, позволяваща да се избегнат инхиби-
торните ефекти на прицелните агенти.45 
Напоследък, предвид успехите при други гас-
троинтестинални тумори, се обръща все 
по-голямо внимание върху имунотерапията, 
като се предполага, че именно така ще се 
премахнат тези механизми на резистент-
ност и непровлияване.

Стимулирането на продукция на ту-
морна инфилтрация от компетентни ци-
тотоксични Т-клетки изглежда основна цел 
за лечение, което може да превърне имуно-
генните студени тумори в горещи и респек-
тивно да осигури по-пълен и дълбок отговор 
към имунотерапия. Засега имунологичните 
стратегии за лечение на ПДАК се основават 
на лекарствени продукти от фармакологич-
ните класове на имунните чекпойнт-инхи-
биторите (ИЧПИ-и), терапевтични ваксини, 
адобтивни терапии и комбинирани терапев-
тични подходи (Фиг. 3).46 В част от проучва-
нията тези стратегии дават обещаващи ре-
зултати, а в други са се провалили. По правило 
монотерапия с ИЧПИ (анти-CTLA4, анти-
PD-1 и анти-PD-L1 антитела) е ефективна 
и се прилагат с успех при имуночувствител-
ни карциноми (меланом и уротелен карцином 
например), но липсва ефикасност при имуно-
нечувствителни карциноми, включително 
и при ПДАК. Обаче ако тези инхибитори се 
комбинират с други интервенции, включи-
телно химиотерапия (ХТ), лъчелечение (ЛЛ) 
или терапевтични ваксини например, те се 
оказват ефективни и при имунонечувстви-
телни злокачествени тумори.

Терапевтични ваксини. Раковите 
клетки експресират различни антигени, 
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които са потенциално имуногенни поради 
мутации, създаващи неоепитопи, или просто 
поради анормална експресия на определени 
протеини. Тъй като ваксините за карцино-
ми са изпитвани в транслационни и клинич-
ни проучвания в различни модели, главно са 
използвани пептидни и клетъчни (срещу ця-
лата туморна клетка) варианти. При вакси-
ни на базата на пептиди противораковото 
имунно активиране се генерира чрез специ-
фични предварително определени антигени, 
които са потенциално имуногенни, докато 
клетъчните ваксини сенсибилизират Т-
клетките срещу клетъчното разпознаване.

Пептидни ваксини. Мезотелин, свръх-
експресиран пептид, присъстващ при раз-
лични видове карцином, включително ПДАК, 
е широко оценяван като таргетен антиген. 
В животински модели активирането на ци-
тотоксични Т-клетки чрез вирусоподобни 
частици, съдържащи човешки мезотелин, 
предизвикват значителна туморна супре-
сия.47 Мезотелинът е използван и с in vivo 

кръстосано праймиране на Т-клетки, които 
се прилагат при проучвания с клетъчни вак-
сини.48 Муцин 1 (MUC1) (свързан с клетъчна 
повърхност гликопротеин), експресиран в 
ПДАК, също е изследван като потенциална 
пептидна ваксина. Във фаза I/II проучване 12 
пациенти, преминали през хирургична резек-
ция, получават MUC1-импулсни автоложни 
дендритни клетки (ДК-и) като адювант-
на терапия. Около 4 от 12 (25%) постигат 
4-годишна ПББ.49 Теломераза, свързана с 
рибонуклеопротеин на „безсмъртието“, е 
често свръхекспресиран в трансформирани 
злокачествени клетки и е потенциален це-
леви антиген за имунотерапия. В момента 
човешката теломеразна обратна транскри-
птаза (hTERT) (субединица на ензима тело-
мераза) се оценява и като монотерапия, и в 
комбинация с IL-12 ДНК във фаза I изпитва-
ния за солидни тумори, включително ПДАК. 
Сурвивин (добре известен тумор-свързан 
антиген) също е изследван като ваксина 
срещу карцином. Пациент, резистентен на 
gemcitabine, провежда лечение с ваксинация 
на базата на сурвивин е получава пълна ре-
мисия, въпреки че болестта прогресира след 
прекратяване на ваксинацията.50 Ранни фа-
зови проучвания на тези пептиди показват 
поносим профил на безопасност и сигнали за 
клинична полза както при пациенти без ХТ, 
така и при резистентни на ХТ пациенти с 
ПДАК в напреднал стадий.51, 52

Клетъчни ваксини. В началото на 90-е 
години на 20. век туморните клетки са гене-
тично проектирани да секретират GM-CSF 
(GVAX) и да иницират имунната актива-
ция.53 Трябва да се отбелижи обаче, че едно 
от най-често срещаните предизвикател-
ства в клиничните изпитвания на ваксини 
е компенсаторна инфилтрация на Tregs в 
ТМС, водеща до нетрайни имунни отго-
вори. Въпреки че ваксините за карциноми 
очевидно са в състояние да активират ан-
титуморен имунитет, липсата на значима 

Фигура 3. Схематично изображение на 
имунологичните стратегии при ПДАК; F – fibroblast; 
MDSC – myeloid-derived suppressor cell; MF – 
macrophage; DC – dendritic cell; CD8 – CD8 T cell; 
CD8ex – exhausted CD8 T cell; източник Trends Cancer 
2018; 4 (6): 418-428 doi:10.1016/j.trecan.2018.04.001
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клинична полза и траен имунитет наложи 
да се проучват комбинирани подходи на вак-
сина и имуномодулиращи средства.54 В ран-
нофазови проучвания при авансирал ПДАК 
комбиниран GVAX с ipilimumb изглежда да 
има благоприятни резултати по отноше-
ние на ОП и да осигурява устойчив анти-
туморен имунитет в сравнение със самос-
тоятелен ipilimumb (съотв. 5.7 срещу 3.6 
месеца). Комбинацията Cy/GVAX (GVAX 
с cyclophosphamide) и CRS-207 със или без 
novolumab в момента се изследват както 
при метастатичен ПДАК, така и в неоадю-
ванен/адюванен стадий на лечение.

Приложение на ИЧПИ-и. Съвремен-
ните клинични изпитвания разкриват много 
имуномодулиращи рецептори, участващи в 
процеса на укриване на туморните клетки 
от имунната реакция на организма.55, 56 Мо-
ноклонални антитела, насочени към тези 
инхибиторни сигнали и наречени ИЧПИ-и, 
могат да предизвикат противотуморен 
имунитет.57, 58 Обещаващите резултати, 
наблюдавани при други солидни тумори, са 
довели до изследване на ИЧПИ-и и при ПДАК. 
Tremelimumab (анти-CTLA4-антитяло, по-
добно на ipilimumb) е оценен в комбинация с 
gemcitabine при пациенти с метастатичен 
ПДАК.59 В това фаза I eднорамово проучва-
не няма ограничаване на дозата, наблюдава 
се токсичност и средна ОП от 7.4 месеца 
при двама пациенти, постигнали частичен 
отговор. Фаза I проучване на друг ИЧПИ 
(BMS-936559, анти-PDL1-антитяло) не по-
казва отговор при 14 пациенти, лекувани 
преди това за авансирал ПДАК, макар и да 
са описани регресии на тумори с друга лока-
лизиция (меланом и белодробен карцином).60 
В изпитания е и комбинацията durvalumab 
и tremelimumab (анти-PD-L1, анти-CTLA4-
антитела). Pembrolizumab и nivolumab (ан-
ти-PD1-антитела) в момента се оценяват 
в комбинация с FOLFOX и gemcitabine/nab-
paclitaxel съотв. със/без gemcitabine в ранно-

фазови проучвания за безопасност и ефикас-
ност.

Костимулиращи молекули и хемокино-
ви пътища също могат имат важна роля при 
набиране на антитуморен имунитет. Из-
следван е CD40 (APC-рецептор, повишаващ 
функцията на Т-клетките) за повишаване 
на противотуморния имунитет.61 Изпит-
ване, оценяващо CD40-агонист, комбиниран 
с gemcitabine, при 28 пациенти с авансирал 
ПДАК, не провеждали ХТ, съобщава за нама-
лена кумулация на радиофармацевтика FDG 
в чернодробни лезии при четири пациенти. 
Активиране на оста на CD40-CD40L рецеп-
тор-лиганд може да засили отговора на ДК-и 
и по този начин да набере CD8+ Т-клетки 
в туморната микросреда.62 Блокадата с ИЧ-
ПИ-и обаче може да предизвика значителен 
клиничен отговор в подгрупа на имуногенни 
тумори с наличие на микросателитна нес-
табилност (MSI). Високи стойности на MSI 
(MSI-H) са докладвани с честота от 1% до 
22% от резецирани ПДАК-и.63, 64 Последните 
данни показват, че честотата на MSI-H 
при ПДАК е по-близо до 1-2%. Наскоро FDA 
одобри употреба на pembrolizumab при па-
циенти с MSI-H тумори, като взе предвид 
обещаващи клинични данни (включително 6 
пациенти с ПДАК), получени от 5 клинични 
проучвания с 149 пациенти. Резултати от 
продължаващо изпитване с pembrolizumab 
в MSI-H при неколоректален карцином на 
стомашночревния тракт, включително 
ПДАК, също така демонстрира активност 
на монотерапия с ИЧПИ в малка подгрупа 
пациенти с ПДАК.65

Онколитични вируси. Този подход има 
дълга история като терапевтичен инстру-
мент за манипулиране на Т-клетки и за уни-
щожаване на заразени с вируси ракови клетки. 
Вирусът убиец на карцинома (CTV) инфекти-
ра избирателно ракови клетки с бащински-
експресиран ген-3 (PEG3) посредством из-
ползване на неговият промоторен регион, 
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последвано от освобождаване на гама-интер-
ферон.66 Животински модели предполагат, че 
чрез репликация на този вирус в ПДАК може 
да се стимулира туморно потискане посред-
ством иницииране на имунен отговор.66 Про-
ектирани са ваксинални вируси, експресиращи 
IL10; в миши модели те показват индукция 
на CD8+ и CD4+ T-клетки и редукция на ту-
морни импланти.67 Макар че онколитичните 
вирусите могат потенциално да стимулират 
апоптоза в ракови клетки и да доведат до 
туморна регресия, преходният характер на 
отговора, препятствията пред доставката 
на онколитичен вируси до раковите тъкани и 
риска от инфекция са значителни предизви-
кателства за бъдещето на този метод.68

Заключение

Като цяло, настоящите доказателства 
категорично предполагат значителни за-
труднения и съществени предизвикателства 
пред развитието на имунологичното лечение 
на ПДАК, най-вече поради слабо имуногенно 
естество на карцинома. Може да се предпо-
ложи, че агресивеното протичане на ПДАК е 
пряко свързано със слабата имуногенност на 
този тумор и липса на имунно активиране по 
време на злокачествените трансформация и 
прогресия. Арматориума на имунната систе-
ма е добре оборудван с разнообразни имунни 
клетки и ефективни пътища, включително 
NK-клетки, цитотоксични Т-клетки и Т-по-
мощни клетки, които дават голям потенциал 
за преодоляване на слабата имуногенност при 
ПДАК. Друг важен фактор, който имуноте-
рапевтичните клинични изпитвания трябва 
да имат предвид, е идентифицирането на 
пациенти с повишена чувствителност към 
стратегии, насочени към имунната система. 
Въпреки че досегашният напредък в ПДАК е 
ограничен, има оптимизъм, който се основава 
на бързо развиващата се наука и изобилието 
на таргети и стратегии, което ще осигурят 
значителен терапевтичен напредък.
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Увод 

С 495773 нови и 466003 смъртни слу-
чаи за 2020 г. (по данни на Globocan)1, 2 пан-
креасният дуктален аденокарцином (ПДАК) 
остава едно от най-тежките онкологични 
заболявания, диагностицирани главно в на-
преднал и метастатичен стадий, а заболя-
емостта и смъртността остават най-ви-
соки в азиатските страни. Петгодишната 
преживяемост е по-малка от 8%2 и смърт-
ността е почти равна на заболяемостта.3 
Проучване от Европа показва данни, че 
ПДАК е четвърта причина за смърт от 
онкологични заболяване при мъже след бело-
дробен, колоректален и простатен карци-
ном и е на четвърто място при жени след 
карцином на гърда, колоректален и белодро-
бен карцином.4 

Патогенетично ПДАК е най-честата 
и агресивна малигнена неоплазма с произход 
от екзокринен панкреас. Обичайно се от-
крива при пациенти на възраст около 71 го-
дини при мъже и 75 години при жени. Още в 
асимптоматична фаза по-голямата част от 

пациентите прогресират до локално аванси-
рала или метастатична болест.5 Хирургич-
ното лечение е дефинитивен подход с пет-
годишна преживяемост от почти 20%, но е 
възможно едва при 15-20% от пациентите. 
Независимо от проведедата адювантна те-
рапия, обикновено се появяват рецидиви на 
болестта.6 Възможността да се диагности-
цира ПДАК в ранен стадий, когато практи-
чески е лечим, зависи от възможностите да 
се идентифицират и скринират високо ри-
скови популации преди поява на симптоми.5 

Обичайно в края на диагностичните 
процедури новооткритите тумори се ка-
тегоризират като резектабилни, гранично 
резектабилни, локално авансирали и метас-
татични.5 Терапевтичното поведение се 
определя според тези находки, включително 
и според общото състояние и хранителния 
статус на пациента. Лошите терапевтич-
ни резултати се дължат на късна диагно-
стика поради липса на биомаркери за ранен 
скрининг, на ранна метастатична дисеми-
нация и преди всичко – на резистентност 
към провежданото лечение.



188

Савелина Поповска, Полина Дамянова, Наталия Чилингирова 

Молекулярни и морфологични 

основи на туморната 

микросреда

В наскоро публикуван анализ за пъл-
но геномно секвениране при голяма част от 
ПДАК се наблюдават амплификации в различ-
ни гени – ERBB2, MET, FGFR1, CDK6, PIK3R3 
и PIK3CA, с ниска честота при отделните 
пациенти.7 Геномната нестабилност се на-
блюдава съвместно с инактивиране на гени, 
като BRCA1, BRCA2 или PALB2, и дефицит на 
възможности за ДНК-възстановяване. 

Един от основните проблеми и парадо-
кси, свързани с ефекта от антитуморната 
химиотерапия, е различният тип отговор 
към лечение с един и същи терапевтичен 
режим при пациенти, показващи еднакъв 
хистологичен туморен субтип. Затова е 
важно да се проучат механизмите за резис-
тентност или чувствителност и ПДАК да 
се субкласифицира на различни категории 
според отговора към терапия. Ролята на 

хетерогенността на тумора като фактор, 
обясняващ различният отговор към хими-
отерапия, е обект на редица проучвания.8, 9 
Дебатът включва мотивациите за избор на 
един от двата стандартни химиотерапев-
тични режима – gemcitabine-базиран (ком-
бинация с oxaliplatin или с nab-paclitaxel) или 
FOLFIRINOX. 

Актуална тема в съвременната ли-
тература е проучване на връзката между 
биологията и взаимоотношенията на нео-
пластичните клетки и туморната микро-
среда, като независим компонент, влияещ 
на отговора към химиотерапия. Туморната 
микросреда е комплексна структура и ва-
жен компонент от неоплазмата, включващ 
фибровъзпалителна строма, продуциран из-
вънклетъчен матрикс и тумор-инфилтри-
ращите клетки, които имат различна мор-
фология, имунофенотип и функция.10-14 Всеки 
от тези компоненти играе различна роля, 
имаща отношение към резистентността 
към химиотерапия (Фиг. 1).15

Фигура 1. Състав на туморната микросреда: ТАМ – тумор-асоциирани макрофаги, ЕСМ – екстрацелуларен 
матрикс, CAF – карцином-асоциирани фибробласти, CSC – карцином-асоциирани стволови клетки и карцином-
неасоциирани стволови клетки (non-CSC ); в условия на хипоксия CSC съдържат неактивни митохондрии и 
канали за ефлукс на ксенобиотици, увеличена консумация на глюкоза и експорт на лактат15
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Стромата като бариера за 

химиотерапевтични агенти 

По правило ПДАК е малигнена неоплаз-
ма с най-изразена фиброза в стромата, на-
речена дезмоплазия (Фиг. 2 и 3).16 Стромата 
при ПДАК съставлява около 90% от тумора 
и поради този факт е обект на интензивно 
проучване за уточняване на значението ѝ за 
биологията на неоплазмата и като потен-
цииален терапевтичен таргет.17 Дезмопла-
зията при ПДАК се асоциира с лоша прогноза, 
активиране на прогресия по различни механи-
зми и с резистентност към химиотерапия.18

С развитието на строма и със синте-
за на колаген и извънклетъчен матрикс се 

увеличава налягането в междуклетъчното 
пространство, което води до притискане на 
стромалните кръвоносни съдове. Последно-
то обуславя редукция на кръвната циркула-
ция и на снабдяването на туморните клетки 
с кислород и хранителни вещества. Редуцира 
се също и доставката на химиотерапевтич-
ни агенти до туморния паренхим.19, 2

За разлика от другите солидни тумори, 
клетките на ПДАК секретират антианги-
огенни фактори, като ендо- и ангиостатин, 
водещи до редукция на кръвоносните съдове 
и обуславящи хиповаскуларна микросреда.21 
Туморният паренхим при ПДАК се характе-
ризира с редуцирана васкулатура, в сравнение 
с нормалния панкреатичен паренхим (Фиг. 3).

Фигура 2. А и B: ПДАК с изразен ядрен полиморфизъм (стрелки) и фиброзна реакция в стромата (звезди), H&E, x40 

Фигура 3. А и B: ПДАК с групи туморни клетки (стрелки), разположени в колагенизирана и фибровъзпалителна 
строма (звезди), H&E, x40 
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Хиповаскуларността при ПДАК е 
факт, известен в образната диагностика на 
тази неоплазма, но причините, обуславящи 
характерна хистопатологична находка, ос-
тават неучточнени.22, 23 Независимо от ме-
ханизмите, за които се предполага, че обу-
славят химиорезистентността, ролята на 
стромата като таргетна зона за терапев-
тични цели остава противоречива в литера-
турата. При проучване на патофизиологич-
ния механизъм за развитие на ПДАК в KRAS 
G12D;ТР53-мутирали миши модели, при кои-
то с терапевтична цел за намаляване наля-
гането на кръвоносните съдове e използван 
хиалуронан (ХA), се демонстрира тенденция 
за подобрена преживяемост.24 Това води до 
употребата на пегилирана хиалуронидаза в 
комбинация с gemcitabine. Завършилото през 
2014 г. проучване обаче не показва полза за 
пациентите в сравнение с стандартна те-
рапия. 

Друг механизъм за повлияване и прео-
доляване на физическата бариера при ПДАК 
е използване на сигнални пътища, взаимо-
действащи със стромалния компонент. 
Някои проучвания показват, че т.нар. Sonic 
Hedgehog (SHH) сигналeн път е рестрик-

тиран по действие в стромалната компо-
нента.25 Следователно лекарствената му 
инхибиция би трябвало да резултира в на-
маляване на дезмоплазията в стромата и 
осигурява подобрен достъп на gemcitabine до 
туморните клетки. Тази хипотеза е доказа-
на на животински модели, при които е уста-
новена увеличена плътност на микросъдове 
в резултат на употреба на инхибитор (IPI 
926) в рамките на клинично проучване.26 Не 
се установява обаче подобряване в преживя-
емостта.

През 2014 г. Rhim et al. демонстрират 
ролята на стромата за процеса на метас-
тазиране по отношение на преживаемост 
при ПДАК.27 В паралелно проучване Ozdemir 
et al. показват, че намаляването на миофи-
бробласти в туморната микросреда довеж-
да до изразено ремоделиране на туморната 
екстрацелуларна матриксна продукция, кое-
то пък резултира в намаляване на съдържа-
нието на колаген в стромата. Не се отчита 
обаче подобрена преживяемост, въпреки че 
терапията с gemcitabine води до намаляване 
на миофибробластите в стромата.28 Авто-
рите установяват, че намаляването на съ-
държанието на тези клетки води до промя-
на в състава и на тумор-инфилтриращите 
лимфоцити. Важно е да се отбележи взаимо-
действието между фибробластите, асоци-
ирани с карцином, и имунните клетки като 
основан фактор за прогресия на тумора.29 
Това изследване показва, че както вроденият, 
така и адаптивният имунен отговор, асоци-
иран с ПДАК, се повлиява значително от про-
цеса на развитие на фиброза и намалява при 
процеса на развитие и прогресия от панкре-
атична интраепителна неоплазия до ПДАК.

Концепцията, че намаляването на 
стромата в тумора понижава интерстици-
алното налягане върху кръвоносните съдо-
ве и улеснява доставката на терапевтични 
агенти до туморните клетки в мястото на 
първичния тумор се подържа от публикации 

Фигура 3. Имунохистохимично оцветяване на 
съдовете с CD34, демонстриращо васкулатура в 
нормален панкреас (PТ) и намалено количество съдове 
в тумора (по Feig C, Gopinathan A, Neesse A, et al. Clin 
Cancer Res 2012; 18 (16): 4266-4276)



191

ПАТОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ТУМОРНАТА МИКРОСРЕДА ...

за два експериментални терпевтични аген-
та. През 2015 г. проучване на ormeloxifene 
(нехормонален, нестероиден орален кон-
трацептив) демонстрира ефикасност за 
намаляване на дезмоплазията и активиране 
на клетъчната смърт при ПДАК.30, 31 В дру-
го проучване, изследващо водноразтворим 
diterpene triepoxid, туморни ксенографи от 
пациенти демонстрират намаляване на де-
змоплазията в стромата, увеличаване на 
доставката на лекарства и активация на 
клетъчната смърт в тумора.32 Ранни проуч-
вания за употреба на minnelide върху живо-
тински модели показват, че агентът може 
да превантира развитието на метастази и 
е доказателство на хипотезата, че намаля-
ването на стромната компонента е ефек-
тивно средство за туморна регресия чрез 
комбинация на антитуморни и антиметас-
татични медикаменти.

Панкреатични звездовидни 

клетки и резистентност 

към химиотерапия

Панкреатичните звездовидни клетки 
(ПЗК) са популации, намиращи се в латент-
но състояние в панкреаса като интегрална 
компонента на туморната микросреда. В 
нормални условия (при липса на увреда или 
тумор) те експресират дезмин, кисел гли-
ален фибрилерен протеин и натрупват в 
цитоплазмата си витамин А под форма на 
малки мастни капки.33-35 Съдържанието на 
витамин А прави тези клетки различни по 
функция от нормалните панкреатични фи-
бробласти. При клетъчни увреди или раз-
витие на тумор тези клетки се увреждат 
от свободни кислородни радикали, цитокини 
или растежни фактори, което трансформи-
ра техния фенотип в миофибробластен.36, 

37 Според литературни източници ПЗК и 
секрецията им допринасят за намаляване 
чувствителността на туморните клетки 

към лъчелечение и gemcitabine38 и увеличава 
преживяемостта на туморните клетки, по-
тискайки апоптозата39. В условия на култи-
виране на туморни панкреатични клетки в 
среда, съдържаща извънклетъчни протеини, 
се стимулира развитието на ПЗК, които, от 
своя страна, обуславят резистентност към 
5-fluorouracil (5-FU), cisplatin и doxorubicin.40 
Проучване на Liu et al. показва, че ПЗК проду-
цират периостин, водещ до резистентност 
към gemcitabine при ПДАК.41 В друго неза-
висимо проучване се установява, че тези 
клетки експресират фактора Hes 1, който 
допринася до развитие на резистентност 
към химиотерапевтични агенти.42 Други 
фактори, синтезирани от ПЗК, са молекули 
от оста SDF1-CXCR4. В проучване на Zhang 
et al. се установява, че ПЗК води до нечувст-
вителност към gemcitabine чрез активация 
на различни сигнални пътища, взаимодейст-
ващи с IL-6 и раковите клетки.43 

Освен по тези механизми, ПЗК взаимо-
действат с имунните клетки от стромата, 
което допринася до хеморезистентност.44 
Имунните клетки в туморната микро-
среда могат да активират функцията на 
ПЗК, което води до потенциране на техния 
ефект в процеса на хеморезистентност. 
Освен това, ПЗК имат отношение и за раз-
витие на резистентност към лъчелечение.45 
Клетъчни фактори, обуславящи дезмопла-
зията, са и TGFβ, фибробласт-растежният 
фактор 2 (FGF2) и растежният фактор на 
съединителната тъкан (CTGF- connective 
tissue growth factor). Сред тях TGFβ е извес-
тен с дуалистичната си природа в проце-
са на канцерогенеза: в раните етапи този 
фактор потиска туморния растеж и про-
гресията при нискостепенни панкреатич-
ни интраепителни неоплазми (PanIN-1 и 
PanIN-2) и подпомага туморния растеж при 
високостепенна неоплазия (PanIN-3) пора-
ди загуба на гена SMAD4 в каноничния път 
TGFβ46, 47, взаимодействайки едновременно 
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с RAS-RAF-ERK пътя48. Необходими са по-
нататъшни проучвания за ролята на ПЗК 
в процеса на протекция на ПДАК от лъче-
лечение и за уточняване на молекулярните 
механизми, обуславящи този процес.

Роля на хипоксията в 

първичния тумор 

В хода на туморната прогресия и уве-
личаване на целуларитета се повишава наля-
гането върху кръвоносните съдове и се сти-
га до хипксия в първичния тумор. При ПДАК 
състоянието на понижено съдържание на 
кислород обаче не стимулира механизмите 
на неоангиогеназа, както това се случва при 
панкреасни невроендокринни тумори, а се 
активират множествени сигнални пътища, 
водещи до резистентност към химиотера-
пия.49 В редица проучвания се съобщава за ин-
дуциращ механизъм на свръхекспресия на ко-
лаген тип I, както и за продукция на съдови 
ендотелни растежни фактори в резултат 
на развилата се хипоксия, което води до ак-
тивиране на дезмоплазията.50 В проучване на 
Erkan et al. се докладва, че ПЗК допринасят 
за развитие на фиброзно-хипоксична среда 
чрез абнормна извънклетъчна продукция на 
матриксни молекули, които увеличават про-
дукцията на ендостатин.51 Ниското съдър-
жание на кислород в туморната микросре-
да води до стабилизация на HIF 1А-фактор, 
който предизвиква хипоксия и играе основна 
роля в активиране на различни сигнални пъ-
тища, свързани с инвазивност, химиорезис-
тентност и лошата прогноза.52 Зоните на 
хипоксия в туморната тъкан са резистент-
ни към лечение и се асоциират с неблагопри-
ятен клиничен изход.53 

По правило HIF1 A е протеин, продуци-
ран от туморните клетки, чиято секреция 
се регулира от кислородното съдържимо в 
тъканите. Хипоксията обуславя и увеличе-
на гликолиза и усвояване на глюкозата от 
туморните клетки. Това, от своя страна, 

променя клетъчния метаболизъм от окси-
дативна фосфорилация към анаеробна глико-
лиза – феномен, известен още като ефект 
на Warburg. Последният е метаболитна 
клетъчна адаптация към повтарящи се 
състояния на недостатъчно снабдяване на 
тъканите с кислород, целяща оцеляване на 
туморните клетки, увеличаване на мито-
тичната активност и активация на проце-
са на инвазия и метастазиране.54 В крайна 
сметка се променя рН на средата, което 
променя процеса на абсорбция на много ле-
карствени средства и намалява концентра-
цията им в туморните клетки.55, 56 

Митохондриите също играят важна 
роля в контролиране на туморната апопто-
за. Те регулират процеса на клетъчна смърт 
от т.нар. „вътрешен“ апоптотичен път, 
който се повлиява от съдържанието на кис-
лород в тъканите.57 В условията на хипок-
сия и свръхпродукция на HIF1A се намалява 
продукцията на свободни радикали, което 
води до нечувствителност към прилагани-
те цитостатици.58

Активиране на фенотип на 

стволови клетки 

Съвременни проучвания сочат, че 
имунната среда е основен фактор, водещ 
до обогатяване на туморния фенотип със 
стволови клетки с цел намаляване стреса 
от липса на кислород.59 HIF1A променя генна-
та експресия в туморните клетки, акти-
вирайки състояние на фенотип, сходен със 
стволови клетки.60, 61 Lonardo et al. показват, 
че ПЗК също са способни да препрограмират 
туморните клетки към фенотип на ство-
лови клетки.62 Стандартната химиотера-
пия въздейства на бързо делящи се туморни 
клетки. В състава на тумора обаче се на-
мират тумор-иницииращи клетки (ТИК) – 
популация, намираща се обикновено в покой, 
но можеща да избегне въздействието на хи-
миотерапевтични лекарства чрез актива-
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ция на механизми, „изхвърлящи“ лекарства 
като ксенобиотици, или чрез алтерация на 
пролиферативния индекс. По този начин 
те остават незасегнати от химиотерапе-
ватичните агенти.63, 64 Допълнително ТИК 
имат абнормно висока активност на АТФ-
активирани ксенобиотични транспортери 
от АВС-фамилията, които поддържат мно-
го ниска вътреклетъчна концентрацията 
на цитотоксични средства. Това подчерта-
ва ролята на хипоксията и туморната ми-
кросреда за увеличената активност за АВС 
транспортерната система в ТИК.65, 66

Възпаление, имунни клетки и 

химиорезистентност

Ролята на възпалението и възпалител-
ните медиатори в прогресията на ПДАК е 
добре проучена.67, 68 Редица публикации из-
следват регулацията на хеморезистент-
ния фенотип.69, 70 В процеса на прогресия на 
ПДАК се установява активация на различни 
сигнални пътища и взаимодействия между 
различни клетъчни типове на микросреда-
та, което води в крайна сметка до развитие 
на фибро-инфламаторна строма. Сигнал-
ните пътища са паракринни и включват 
отделяне на цито- и хемокини от тумор-
инфилтриращите клетки, което улеснява 
взaимодействието в туморната строма и 
води до формиране на реактивна строма, 
обуславяща нечувствителност към химио-
терапия. Възпалението в панкреатичната 
туморна микросреда е свързано с туморна 
прогресия и химиорезистентност чрез раз-
лични сигнални пътища като IL-7,NF-κB и 
toll-like TGF-β.71, 72 

За разлика от овариалния и колорек-
тален карцином, при ПДАК функцията на 
имунните клетки и взаимодействието им 
с туморните клетки в микросредата не са 
добре проучени. Delitto et al. проучват ту-
морната микросреда на нефиксирани тъка-
ни при резициран ПДАК с употреба на панел 

от 41 цитокини, хемокини и растежни фак-
тори и установяват увеличение на концен-
трацията на IL-8, срещащ се предимно при 
авансирали и ниско диференцирани тумори.73 

Приложението на неоадювантна химиоте-
рапия при тези тумори води до снижение на 
концентрацията на IL-8. Същото проучва-
не показва и увеличение на нивата на проин-
фламаторните цитокини IL-1 β и TNFα при 
тумори,които не показват добър хисто-
патологичен отговор към химиотерапия.74 
Точните молекулярни механизми за химиоре-
зистентен фенотип при ПДАК се нуждаят 
от допълнителни проучвания.

Употребата на антитела, насочени 
срещу антитуморния некротичен фактор 
алфа (TNFα), показва обещаващи резултати 
в предклинични проучвания при ПДАК. По-
тискането на TNFα има синергичен ефект с 
химиотерапевтичните агенти за унищожа-
ване на туморни клетки, а също и за възпа-
лителни инфилтрати и стромна дезмопла-
зия при ПДАК.75, 76

Друг важен компонент в микросредата 
на ПДАК са имунните клетки, които, заед-
но със стромата, играят значителна роля за 
развитие на т.нар фенотип. „резистентен 
на химиотерпия“. Имунната система мони-
торира елиминиране на патогени, развитие 
и прогресия на туморите. Проучвания при 
хематологични неоплазми показват, че ту-
мор-асоциираните макрофаги (ТАМ) водят 
до развитие на резистентност, директ-
но въздействайки на туморните клетки.77, 

78 Проучване на Amid et al. показва, че ТАМ 
стимулират хеморезистентност чрез уве-
личаване на експресията на ензим CDA, от-
говорен за инактивация на gemcitabine от 
раковите клетки. Този ензим води до ката-
болизация на вътреклетъчната активна 
форма на химиотерапевтика. Туморни миши 
линии при намалено съдържание на ТАМ 
показват по-голяма чувствителност и ан-
тинеопластичен ефект към gemcitabine в 
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сравнение с линии „див“ тип, което подкре-
пя хипотезата, че макрофагите, свързани с 
тумора, увеличават резистентността към 
химиотерапевтици.79 Туморната микросре-
да при ПДАК допринася за растежа на ту-
мора, инвазията и метастазите по различни 
начини, включително и чрез имунно избягва-
не. Следователно при ПДАК биха били въз-
можни и нови имунотерапевтични подходи.

Метастатичният ПДАК се харак-
теризира с ексцесивна акумулация на хи-
алуронан (ХA) в туморната микросреда, 
увеличавайки интерстициалното налягане 
и нарушавайки перфузията. Предклинични 
проучвания сочат, че PEGPH20 разрушава 
ХA, с което увеличава притока на медика-
менти.80 Рандомизирано фаза II проучване 
PEGPH20 за режим nab-paclitaxel/gemcitabine 
(PAG) при нелекуван метастатичен ПДАК 
изнася данни за подобрение на преживяе-
мостта без прогресия.81 

Изчерпването на дезмопластична-
та строма води до по-добро доставяне 
на химиотерапи и лекарствен отговор в 
предклинични модели при ПДАК.80, 82, 83 Те-
рапевтичните прицелни стратегии към 
фибробласти, асоциирани с онкологично-
то заболяване, включват лечения, които 
намаляват изобилието от строма, като 
напр. nab-paclitaxel, pegvorhyaluronidase alfa 
(PEGPH20), pirfenidone, агонисти на SOM230 
и CD40.80, 84-87 Химиотерапия, комбинираща 
nab-paclitaxel с gemcitabine, е стандартна 
схема за метастатичен ПДАК, достоверно 
удължавайки общата преживяемост в проуч-
ване MPACT.88 Терапията с химерен антиге-
нeн Т-клетъчен рецептор (CAR-T) доприна-
ся за високи процент ремисии при пациенти 
с остра лимфобластна левкемия.89 Култи-
вирани Т-клетки, пренесени с CAR-гена, из-
ползвайки ретро- или лентивирусен вектор, 
се реинжектират в реципиента. CAR-T те-
рапията директно стимулира клетъчно ме-
диирания имунитет и така може да индуци-

ра по-силна антитуморна имунна реакция, 
отколкото терапия с антитела90. Няколко 
проучвания за CAR-T терапии при ПДАК са 
вече в ход.91 

Заключение

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном е бързо прогресираща малигнена неоп-
лазма, при която засега различните тера-
певтични опции не демонстрират изразен 
лечебен успех. Необходимо е приложение на 
някои съвременни открития в областта на 
генетиката, молекулярната биология, ме-
таболомикс и имунологията на малигнени 
тумори, за да се развият нови диагностични 
тестове за ранен скрининг, диагностика и 
ефективна терапия.
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ОБЗОР

Въпреки относително по-ниската честота на панкреасния дуктален аде-

нокарцином (ПДАК) (около 3% от всички онкологични диагнози) в сравнение с 

други онкологични локализации, смъртността от него е една от водещите сред 

всички карциноми. Едно- и петгодишната обща преживяемост са съответно 

24% и 6%, като над 80% от пациентите се диагностицират в разпространен 

стадий, когато системното лечение е водещо. Предвид тези ниски клинични 

резултати е логично след постигане на отговор да се търси стратегия на под-

държащо лечение, особено при добра поносимост. Тази статия разглежда вари-

антите за поддържащо лечение след постигане на отговор от системна хими-

отерапия, както и как да бъде проведен подборът на пациентите, които биха 

били най-подходящи за такава терапевтична стратегия. Формулирани са три 

въпроса в стил PICO/PICOТ (Patient/Intervention/Compare/Outcome и Time) и са 

потърсени възможните отговори.

Увод

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном (ПДАК) е над 95% от всички неоплазии 
в задстомашната жлеза.1 Въпреки относи-
телно по-ниската честота на този карци-
ном (около 3% от всички онкологични диагно-
зи) в сравнение с други по-чести онкологични 
локализации, като карцином на простата, 
дебело черво или бял дроб, смъртността от 
него е една от водещите сред всички кар-
циноми. Едно- и петгодишната обща пре-

живяемост са съответно 24% и 6%, като 
над 80% от пациентите се диагностицират 
в разпространен стадий. Епидемиологично 
ПДАК е на четвърто място по смъртност 
след карциномите на бял дроб, на простата 
и дебело черво, независимо от възрастта. 
Във възрастта 40-59 години той е на тре-
то място след белодробния и дебелочревния 
карциноми, а за пациенти между 60-79 годи-
ни е след карциномите на бял дроб и проста-
та.2 В процеса на подбор на пациенти за под-
държащо лечение е необходимо изследване 
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на различни предиктивни биомаркери, както 
и оценка на ефект и токсичност от прове-
деното системно лечение. 

Видове първа линия 

палиативно лечение

В продължение на много десетилетия 
лечението на ПДАК е водено от терапев-
тичен нихилизъм поради незначителните 
клинични ползи от системно лечение в ме-
тастатичен стадий. През 70-те и 80-те 
години на миналия век, след въвеждане на 
5-fluorouracil (5-FU), много медикаменти не 
водят до клинични ползи и научните търсе-
ния при ПДАК са насочени към подобряване 
на лечението в по-ранни стадии.3 При диаг-
ностициране на метастатична болест най-
често прилаганото лечение е системната 
химиотерапия (ХТ). Исторически първото 
лечение, довело до по-значими клинични пол-
зи, е монотерапия с gemcitabine. Има данни, 
че добавяне на erlotinib води до статисти-
чески значимо удължаване на средната обща 
преживяемост (ОП), въпреки данните за 
удължаване с 12 дни (като абсолютна стой-
ност) – от 5.91 на 6.24 на месеца.4 Въпреки 
ограничената клинична значимост, комбини-
раният режим е одоборен от Американска-
та агенция по лекарствата и храните (Food 
and Drug Administration, FDA) и Европейска-
та Медицинска Агенция (European Medicines 
Agency, ЕМА). По тази причина проучвания-
та продължават с добавяне на capecitabine, 
nab-paclitaxel, oxaliplatin и други ХТ-агенти 
към gemcitabine, както и смяна с несъдържа-
щия gemcitabine режим FOLFIRINОX. Всич-
ки тези режими са регистрирани за систем-
но лечение при ПДАК.

Липсват систематични и/или мета-
анализи за продължаване на поддържащо 
лечение след начален отговор. По принцип 
поддържащо системно лечение може да се 
обсъжда при всички пациенти с метастати-

чен ПДАК без прогресия на болестта след 
4-6 месеца системно лечение или при разви-
тие на неприемлива токсичност. Възможни 
терапевтични стратегии включват про-
дължаване на системното лечение с премах-
ване на един или на най-токсичния медика-
мент, както и смяна в системното лечение 
без регистрирана предходна прогресия на 
болестта. 

Клиничен въпрос 1. При метастати-

чен ПДАК без патогенни таргетируеми 

мутации (негативни или неизследвани), 

отговорил на първа линия платина-бази-

рана ХТ, поддържаща химиотерапия със 

или без деескалация в цитостатиците де-

монстрира ли полза за преживяемост?

Рандомизирано клинично изпитване при 
861 пациенти с първа линия системно лече-
ние съобщава, че добавяне на nab-paclitaxel 
към gemcitabine води до статистически 
значимо удължаване на преживяемост без 
прогресия (ПБП) и ОП с 1.8 месеца спрямо 
монотерапия с gemcitabine: 5.5 срещу 3.7 ме-
сеца за ПБП (HR 0.69; 95%CI 0.58-0.82, p < 
0.001), 8.5 срещу 6.7 месеца за ОП (HR 0.72; 
95%CI 0.62-0.83, p < 0.001) и 23% срещу 7% 
за степен на обективен отговор (СОО) (p < 
0.001). Най-значими странични явления от 
степен 3 или повече са неутропения (38% 
срещу 27%), умора (17 срещу 7%) и невропа-
тия (17 срещу 1%) и лечението продължава 
със същия режим до развитие на неприемли-
ва токсичност или прогресия на болестта.5 
При по-възрастни пациенти (71-86 години) 
в добро общо състояние (PS 0-1) след 3 ци-
къла nab-paclitaxel + gemcitabine продължава-
не на поддържащо лечение с монотерапия с 
gemcitabine демонстрира частичен отговор 
при 36% и стабилна болест в 14% при сред-
на продължителност на поддържащото ле-
чение от 3 месеца, средна ПБП – 6.4 месеца 
и средна ОП – 13.4 месеца.

Доказана е полза и от въвеждане на ре-
жим FOLFIRINOX с удължаване на ПБП с 3.1 
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месеца и на ОП – с над 4 месеца.6 Предвид 
значителната токсичност този режим е 
на избор при пациенти със запазен пърфор-
манс статус. Лечението може да се продъл-
жи до загуба на клинична полза, прогресия на 
болестта или неприемлива токсичност. Ло-
гично се обсъждат варианти за продължа-
ване на цялата терапевтична схема или на 
част от нея. Фаза II проспективно клинич-
но изпитване PRODIGE 35-PANOPTIMOX 
докладва сходна 6-месечна ПБП и ОП при 
лечение с 12 цикъла FOLFIRINOX (рамо 1) и 
8 цикъла FOLFIRINOX, последвани от под-
държащо лечение с 5-FU и leucovorin (рамо 
2), потвърждаващо възможност за продъл-
жаване на системно лечение като режим 
De Gramont след начално 4-месечно инду-
кционно лечение с FOLFIRINOX. Обсъжда 
се и преминаване през FOLFOX или FOLFIRI 
като междинни схеми на лечение преди 
пълна редукция до De Gramont. Възможно 
е и секвенциално алтерниращо приложение 
на gemcitabine и 5-FU/irinotecan, което е за 
сметка на скъсени 6-месечна ПБП (34%) и 
ОП (7.3 месеца).7 Няколко ретроспективни 
анализа сравняват поддържащо лечение с 
capecitabine8 или FOLFIRI9 след постигане на 
отговор от първа линия с FOLFIRINOX. След 
4 месеца FOLFIRINOX поддържащо лечение 
с FOLFIRI при 22 пациенти води до средна 
ПБП от 8 месеца и ОП от 46 месеца със 
странични реакции от степен 3/4 при 18%, 
главно за сметка на хематологична токсич-
ност (14%).9 След 2-4 месеца FOLFIRINOX 
поддържащо лечение с capecitabine при 103 
пациенти води до средна ПБП от 5 месеца 
и ОП от 17 месеца при странични реакции 
от степен 3/4 при 23.2%, главно за смет-
ка на синдром ръка-крак (16.6%) и мукозит 
(3.3%).8 Данни от фаза II рандомизирано кли-
нично изпитване РАСТ-12 сочат статисти-
чески незначимо удължаване на ОП с 1.4 ме-
сеца (9.2 срещу 10.6 месеца; HR 0.71; 95%CI 
0.40-1.26, p = 0.11) при поддържащо лечение 

със sunitinib срещу плацебо след първа линия. 
От друга страна обаче, е регистрирана пол-
за в удължаване на едногодишната ОП с 5% 
(36 срещу 41%) и за двегодишната ОП с 15% 
(7 срещу 23%), което предполага, че антиан-
гиогенезното лечение може да има полза при 
определена подгрупа пациенти.10

Заключение 1. При пациенти с метас-
татичен ПДАК в добър пърформанс статус 
и без прогресия в рамките на 4-6 месеца сис-
темна терапия възможни избори за поддър-
жащо лечение са продължаване на същото 
или премахване на медикамент при развитие 
на токсичност [умерено качество на дока-
зателства].

Клиничен въпрос 2. При авансирал 

ПДАК кои предиктивни биомаркери и/

или клинични характеристики трябва да 

бъдат анализирани за селекция на пациен-

ти, подходящи за поддържащо системно 

лечение?

При пациенти с двама роднини с анам-
неза за ПДАК има индикации за търсене на 
фамилност.11 С развитието на технологии-
те за геномно секвениране и с напредъка в 
молекулярно-генетичните изследвания има 
натрупани научни данни за множество на-
следствени фактори, част от които вече 
са таргетируеми – има създадени таргетни 
медикаменти, които могат да бъдат прила-
гани при откритие и носителство на съот-
ветни мутации. Въпреки че наследственост 
се открива при около 10% от всички паци-
енти с ПДАК, важно е те да бъдат иден-
тифицирани. Ползите са множество и не се 
ограничават само до лечение на конкретен 
пациент със съответни прицелни медика-
менти, но и до възможност за провеждане 
на целеви скрининг при здрави родственици 
и ранно откриване на потенциални малигне-
ни лезии, включително и в задстомашната 
жлеза. 

Най-честата генетична аномалия е 
носителство на герминативни мутации в 
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гените BRCA (по-често BRCA 2).12 Има дан-
ни и за други рискови за ПДАК генетични 
аномалии, като носителство на мутации 
в PRSS113 и STK11 (при синдром на Peutz-
Jeghers), синдром на фамилна атипична мола 
и малигнен меланом (FAMMM) поради гер-
минативна мутация в P16, наследствен не-
полипозен колоректален карцином (HNPCRC) 
поради носителство на мутации в MLH1, 
MSH2, MSH6, PMS2 или EPCAM, както и му-
тации в PALB2.14 Фаза III проспективно ран-
домизирано проучване установява честота 
на gmBRCA1/2 в 7.5% от изследваните 3315 
пациенти15, а фаза I-II проучвания уста-
новяват онкогенни фузии в NTRK 1, 2 и 3 в 
0.34%16-18, микросателитна нестабилност 
(MSI) или дефицит в гените за възстановя-
ване на ДНК (dMMR) – при 0.8%19. По тази 
причина провеждане на молекулярно-генети-
чен анализ за търсене на соматични (sm) или 
герминативни мутации (gm) в BRCA, NTRK, 
търсене на микросателитна нестабилност 
(MSI) и дефицит в гените MMR е препоръ-
чително с цел възможност за провеждане на 
поддържащо прицелно лечение. 

Заключение 2. При ПДАК клиницисти-
те трябва да провеждат молекулярно-гене-
тичен анализ за потенциални терапевтични 
таргети за поддържащо системно лечение 
или втора линия: BRCA, NTRK и MSI (MMR).

Клиничен въпрос 3. При пациенти 

с метастатичен ПДАК с герминатив-

на (gm) или соматична (sm) мутация в 

наследствени гени като BRCA 1/2, NTRK 
1/2/3 или MMR, отговорил на първа линия 

платина-базирана ХТ, поддържащо при-

целно лечение демонстрира ли полза за 

преживяемост?

BRCA 1/2. Липсват систематични и/
или метаанализи. Данни от фаза III рандо-
мизирано клинично изпитване POLO при 154 
пациенти с носителство на патогенни гер-
минативни мутации в BRCA 1/2 и поддържа-
що лечение с olaparib съобщават за статис-

тически значимо удължаване на ПБП с 3.6 
месеца (7.4 срещу 3.8 месеца; HR 0.53; 95%CI 
0.35-0.82, p = 0.004) при липса на влошаване 
на качеството на живот.15 От междинен 
анализ липсва полза за удължаване на ОП – 
18.9 срещу 18.1 месеца (HR 0.91; 95%CI 0.56-
1.46, p = 0.68)15, а при средно проследяване 
от 31.3 месеца се отчита незначима промя-
на – 19.0 срещу 19.2 месеца (HR 0.83; 95%CI 
0.56-1.22, p = 0.3487); тригодишната ОП е 
33.9% срещу 17.8% за рамото с поддържащо 
лечение с olaparib. При пациенти на оlaparib 
е регистрирано числово, но статистиче-
ски недостоверно удължение на ПБП2 (16.9 
срещу 9.3 месеца) и време до прекъсване на 
лечение – 24.3% срещу 3.3% на 24-ти месец 
и 17.2% срещу 3.3% на 36-и месец.20 Често-
тата на странични явления от степен ≥ 3 
е по-висока в рамото на лечение с olaparib 
(49% срещу 25%). 

NTRK 1/2/3. Данните за ефективност 
от лечение с larotrectinib или entrectinib са 
в резултат на интегриран анализ от ранна 
фаза I и II изпитвания при пациенти с раз-
лични карциномни локализации (basket trials) 
и установено носителство на патогенни фу-
зии в NTRK 1/2/3, включително и пациенти с 
ПДАК.2 Въпреки ниската честота на тази 
онкогенна фузия сред повечето карциномни 
локализации (при ПДАК е 0.34-2%)2-4, в обоб-
щения анализ на 54 пациенти се съобщават 
значими клинични ползи с отговор при лече-
ние с entrectinib при 67% от пациентите с 
ПДАК (двама от общо 3 пациента) и средна 
продължителност на отговор около 10 ме-
сеца за всички онкологични локализации. Зна-
чим е и отговорът при пациенти с мозъчни 
метастази – 50% частичен отговор и още 
33% със стабилна болест, като се пости-
га сходен процент на котрол върху интра- 
(55%) и екстракраниалната онкологична 
болест (57%).2 Профилът на безопасност е 
приемлив с данни за странични явления от 
степен 3/4, главно за сметка на анемия (11%), 
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покачване на телесно тегло (7%), диспнея 
(6%) и умора (4%). Въпреки ниския абсолю-
тен брой на изследвани пациенти, лечение-
то с larotrectinib води до отговор при 75% 
(95%CI 61-85%) с пълен отговор при 13% и 
частичен при 16% от пациентите. Времето 
за постигане на отговор е кратко (1.8 месе-
ца), все още не е измерена средна ПБП и про-
дължителност на отговор, а честотата на 
странични реакции е ниска с най-чести от 
степен 3/4 – анемия (11%), трансаминазит 
(7%) и покачване на телесното тегло (7%).7

MMR. Данни от обобщени анализи 
за различни карциномни локализации (tissue 
agnostic) и установен дефицит на гените 
MMR потвърждават полза от втора линия 
лечение след регистрирана прогресия, но не 
и от поддържащо лечение с pembrolizumab. 
По тази причина лечение към момента не 
се препоръчва терапевтична стратегия за 
поддържащо лечение с pembrolizumab.

Заключение 3. При метастатичен 
ПДАК с носителство на герминативна му-
тация в BRCA 1/2 и липса на прогресия след 
първа линия системна платина-базирана 
терапия клиницистите трябва да обсъж-
дат поддържащо лечение с olaparib [ниско 
качество на доказателства] или продължа-
ване на системна химиотерапия [умерено 
качество на доказателства]. Поддържащо 
лечение трябва да се обсъжда при всички 
пациенти с ECOG PS ≤ 1 и без прогресия в 
рамките на 4-6 месеца [умерено качество на 
доказателства]. При ПДАК с носителство 
на герминативна мутация в NTRK клиницис-
тите могат да провеждат поддържащо сис-
темно лечение или втора линия с larotrectinib 
[много ниско качество на доказателства]. 
При метастатичен ПДАК с носителство 
на мутации в гените за MSI (MMR) може 
да се обсъжда лечение с pembrolizumab като 
втора или последваща линия след регистри-
рана прогресия [високо качество на доказа-
телства].

Заключение

В ерата на персонализираната меди-
цина провеждане на молекулярно-генетичен 
анализ за търсене на таргетируеми гене-
тични промени, например BRCA, NTRK или 
търсене на MSI и дефицит в гените MMR, 
се препоръчва с цел провеждане на поддър-
жащо прицелно лечение цел и при възможен 
достъп до съответен таргетен медика-
мент. При липса на систематични и/или ме-
таанализи за продължаване на поддържащо 
лечение след начален отговор поддържащо 
системно лечение може да се обсъжда по 
принцип при всички пациенти с метастати-
чен ПДАК с ECOG PS ≤ 1, без прогресия на 
болестта след 4-6 месеца системно лечение 
или при развитие на неприемлива токсич-
ност. Възможни терапевтични стратегии 
включват продължаване на системното 
лечение с премахване на един или най-ток-
сичния медикамент или смяна в системното 
лечение без регистрирана предходна прогре-
сия на болестта. При липса на таргетиру-
еми мутации след отговор от първа или пос-
ледваща линия системна терапия възможни 
избори за поддържащо лечение са продължа-
ване на същото или премахване на медика-
мент при развитие на токсичност. 
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ОБЗОР

Статията е литературен обзор върху медицината, основана на доказа-

телства. Панкреасният дуктален аденокарцином (ПДАК) е третата водеща 

причина за смърт от рак в Съединените щати. При диагностициране повечето 

пациенти не са подходящи за куративна резекция. Основните симптоми при 

напреднало заболяване са жлъчна и стомашна обструкция и болка. На преден 

план в лечението излиза облекчаване на симптомите или подобряване на ка-

чеството на живот. Тази статия акцентира върху палиативното хирургично 

лечение на дуоденалната обструкция при такива пациенти, с анализ за други 

възможни подходи. Въпреки че хирургичните байпаси (за билиарни и за дуоденал-

ни обструкции) обикновено постигат добър технически успех, те водят до зна-

чителна периоперативна заболяемост и смъртност, дори когато се извършват 

лапароскопски. Ефективността на саморазширяващите се метални стентове 

за жлъчен дренаж е отлична и с ниска заболеваемост. Хирургичната гастроею-

ностомия при дуоденална обструкция е най-добра за пациенти с продължител-

ност на живота над 2 месеца, докато ендоскопското стентиране е възможно 

за облекчаване на симптоми при тези с по-къса продължителност на живота. 

Независимо от извършената палиативна процедура, всички участващи лекари 

трябва да бъдат адекватно запознати с подхода при такива пациенти, за да 

осигурят възможно най-добра грижа.

Увод

Водещи симптоми при авансирал пан-
креасен дуктален аденокарцином (ПДАК) са 
обструктивната жълтеница, стомашната 
или дуоденална обструкция (СО/ДО) и бол-
ковият синдром, свързан с тумора. Обик-
новено не се извършва резекция поради ин-

филтрация на близкостоящи структури или 
десиминиране на болестта. В днешно време 
подобни усложнения се контролират чрез ен-
доскопско стентиране или перкутанно лече-
ние, свързано с по-нисък морбидитет. Това 
води до ограничаване на ролята на хирурги-
ята в подобни ситуации. При около 70% от 
случаите с авансирали хепато-билиарни забо-
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лявания най-чест симптом е обструктивна-
та жълтеница.1-4 Като „златен стандарт“ 
при наличие на иктер и нерезектабилни или 
метастатични случаи е поставяне на ен-
доскопски или перкутанен метален стент.5 
Към хирургично лечение се пристъпва при 
проблем със стента, като рецидивиращ хо-
лангит или обструктивен иктер5, а лапаро-
скопската хирургия при билиарен байпас не 
е „златен стандарт“6. Липсва консенсус по 
отношение ролята на хирургията при мали-
гнена ГО или ДО. Клиничната симптомати-
ка се характеризира с коремна болка, загуба 
на тегло, гадене и повръщане, предизвикано 
от стомашно, дуоденално, хепатобилиарно 
или екстралуменно заболяване; затова и ле-
чението се определя от подлежащите при-
чини.7 

По правило ДО развиват до 20% от слу-
чаите с авансирал ПДАК.3, 8-13 Целта на лече-
нието при ДО е възстановяване на оралния 
прием и гастроинтестиналния пасаж. През 
последните години вземането на решение за 
палиативно лечение при малигнена ДО е ком-
плексно. Традиционният подход е отворена 
гастройеюно-анастомоза (ГЙА).10, 14 През 
90-е години на миналия век е въведено ен-
доскопското дуоденално стентиране. През 
последните години лапароскопсака ГЙА е 
въведена също като възможна и безопасна 
опция, предлагайки по-добри резултати от 
отверената операция. Съществуват някол-
ко опции, но „златен стандарт“ няма.8 

От десетилетия хирурзите по необ-
ходимост лекуват много пациенти в крайни 
стадий на болестта и живота, извършвай-
ки палиативни грижи. Съществува широк 
спектър от мултидисциплинарни лечения и 
хирургът трябва да прецени коя палиативна 
интервенция може да помогне за облекчава-
не на симптомите. Важни фактори, които 
трябва да се оценяват, са: вероятност от 
подобряване на симптомите, качество на 
живот, контрол на болката и рентабилност. 

Палиативната фаза на лечение трябва да се 
фокусира върху намаляване на заболяемост-
та, смъртността и продължителността на 
лечението. Облекчаването на симптомите 
може да подобри преживяемостта, но не е 
подходящо да се избира процедура само пора-
ди тази причина.2-5 В литературата са пред-
ставени различни определения за палиативни 
грижи, които водят до объркване при разби-
рането на ролята на палиативните операции.

Палиативна гастройеюно-

анастомоза – индикации и 

резултати 

Хирургичият байпас на дуоденума е за 
предпочитене в случайте с относително 
по-дълго очаквана продължителност на жи-
вота. Мултицентрово нидерландско проуч-
ване показва по-добри резултати при ГЙА 
срещу поставяне на стент по отношение 
на прием на храна и големите усложнения, 
рецидив на обструктивния синдром и ре-
интервенции. Процедурата се препоръчва 
в случаи с очаквана преживяемост от поне 
2 месеца срещу стентиране при пациенти 
с по-къса очаквана преживяемост.15 Често 
усложнение след ГЙА е т.нар. забавено из-
празване на стомаха (ЗИС), водещо до удъл-
жаване на болничния престой, както и на 
периода без перорален прием. Сравнителен 
анализ на краткосрочните резултати при 
отворена и лапароскопска ГЙА при паци-
енти с ДО от ПДАК показва, че мортали-
тета, морбидитета, оперативното време, 
периодът до прием на твърда храна и прежи-
вяемостта не се различиват сигнификант-
но при двете групи. Обаче кръвозагубата и 
болничния престой са сигнификантно по-ни-
ски при лапароскопския подход. Mittal et al.16 
установяват, че при лапароскопски подход 
се наблюдават по-малко усложнения, по-къс 
болничен престой и по-къс период до захран-
ване (Фиг. 1 и 2).
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Палиативна гастройеюно-

анастомоза – хирургична 

техника 

Традиционно при ДО се извършва пали-
ативна ГЙА, като дисталната част на сто-
маха се анастомозира с йеюнум антеколично 
или ретроколично. При отворена операция 
се извършва горно-срединна лапаротомия. 
При антеколична ГЙА дисталната част на 
стомаха се анастомозира с йеюнална брим-
ка на 15-20 cm дистално от lig. Treitzi. При 

ретроколична ГЙА се повдига мезоколон 
трансверзум и през аваскуларен план на ме-
зентериума се прокарва йeюналната бримка. 
Анастомозата може да бъде едно- или двуе-
тажна, или със стаплер според предпочита-
нията на хирурга, както и чрез извършване 
на Браунова анастомоза.17,18 Дисталната 
ГЙА може да се осъществи лапароскопски 
или роботизирано.

Профилактичен байпас 

при интраоперативно 

нерезектабилна болест 

През последните години извършване-
то на профилактичен байпас се дебатира 
широко предвид алтернативата на мини-
мално инвазивните процедури. Въпреки че 
байпасът показва намаляване риска от реци-
див на обструкцията, не са за пренебрегване 
високите морбидитет и морталитет.19 До 
33% от пациентите със заболяване, счита-
но предоперативно за резектабилно, имат 
прогресия до момента на извършване на ла-
паротомията.19, 20 Конверсията в поведение-
то към некуративна операция традиционно 
води до осъществяване на билио-ентериа-
лен и стомашно-чревен байпас (двоен бай-
пас) с цел лечение или предотвратяване на 
жлъчна и ДО, срещани съответно при 75% 
и 20% от пациентите.21 Облекчаването и 
предотвратяването на обструктивния ик-
тер са важни аспекти на палиацията при 
ПДАК, подобрявайки качеството на живот 
чрез предотвратяване на холангит, болка и 
чернодробна недостатъчност.22 Освен това 
контролът на този симптом е необходим 
за започване на химиотерапия (ХТ), удъл-
жаваща общата преживяемост (ОП) и ка-
чеството на живот.23 Що се отнася до об-
лекчаването и предотвратяването на ДО, 
ефективността на профилактичния сто-
машен байпас е подкрепена от данни, показ-
ващи по-високи нива на повторна операция 

Фигура1. Компютър-томографски образ на 
стомашна дилатация при обтурация на дуоденум

Фигура 2. Интраоперативен лапароскопски шев на 
гастро-йеюно анастомоза
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след самостоятелен жлъчен байпас, сравнен 
с двоен байпас. 

В проучване на Insulander et al. при нере-
зектабилен ПДАК средната преживяемост 
е 4 месеца при самостоятелна експлорация и 
7.2 месеца при двоен байпа, но като цяло на-
леце е голяма хетерогенност на данните.24 
Пациентите с метастатична болест имат 
по-кратка ОП и профилактичната хирургия 
не подобрява качеството на живот. При не-
метастатична локално авансирала болест 
е налице до-дълга ОП и съответно полза от 
профилактична хирургия. Проучване вър-
ху лапароскопски стадиран нерезектабилен 
ПДАК съобщава, че при 98% от пациентите 
не се налага последваща отворена хирургия 
за билиарна или СО.25 Пациенти с ПДАК, оп-
ределени за куративна хирургия, но с интра-
оперативна иноперабилност са група с очак-
вана ниска преживяемост и при тях може да 
има полза от последваща ХТ. Данните показ-
ват, че профилактичният байпас може да 
влоши дългосрочните преспективи, и пред-
вид предимствата на ендоскопското стен-
тиране байпас може да се извършва само 
при селектирани пациенти. Наблюдението и 
минимално инвазивните билиарна или дуоде-
нална декомпресия може би е по-подходяща 
стратегия за този вид болни. Въпреки всич-

ко, всеки пациент е уникален и повечето съ-
временни данни сочат предимство на двой-
ния байпас.

Стентиране или палиативна 

хирургия

При малигнена ГО/ДО традиционният 
подход е отворената ГЙА.10,12 През 1992 г. 
се популяризира използването на саморазши-
ряващи се метални стентове с абривиату-
ра СЕМС.9 Възможни са в момента няколко 
опции, но „златен стандарт“ няма. При от-
ворена палиативна ГЙА се постигат добри 
функционални резултати, симптомите се 
повлияват до 70%, но съществуват редица 
постоперативни усложнения, като ЗИС.7, 

11, 13 Затова днес палиативното ендоскоп-
ско стентиране е общоприета процеду-
ра и възможност за избягване на операция. 
Ендоскопският подход предлага по-кратък 
болничен престой и по-бързо възстановя-
ване на пероралния прием, както и по-бърз 
рецидив на симптоми и риск от миграция на 
протезата.7, 11-13, 26-28 На Табл. 1 са предста-
вени резултати от систематични анализи, 
сравняващи ендоскопско стентиране и ГЙА 
при различни нозологии на малигнена хепато-
билиарна болест.

Tаблица 1. Систематични и метаанализи: стент срещу ГЙА

Автори
Тип  

проучване
ГЙА Хирургия

Ендоскопско 

стентиране
Разлики

Minata et 
al., 20167 Сист. обзор

ЛГЙА (Mehta 2006, 
Jeurnink 2010) 
ОГЙА (Jeurnink 2010, 
Fiori 2013)

По-малко 
реинтервенции 

По-малко 
инвазивно 
Покрита по-
честа: миграция;
непокрита: 
по-честа 
обструкция 

Технически 
издържани 
усложнения

Nagaraja et 
al., 201413 Meтанализ

ЛГЙА (Mittal 2004, 
Mehta 2006, Jeurnink 2007, 
Jeurnink 2010)

По-кратък болн.
престой

Технически 
и клинични 
резултати
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Мултицентрово рандомизирано нидер-
ландско проучване представя 39 пациенти 
с ДО, като при 21 е поставен дуоденален 
стент, а при 18 – хирургична ГЙА (29). Ав-
торите установяват по-бързо възстановя-
ване на при стентиране, сравнено с хирур-
гичната група (5 срещу 8 дни, p < 0.01), но 
по-добро трайно облекчение при хирургична-
та група – 72 срещу 50 дни (p < 0.05). По-чес-
ти са рецидивиране на обструктивeн иктер 
и реентервенции при стентиране, сравнено 
с ГЙА.29 С оглед на прогнозата Jeurnink et al. 
смятат, че палиативната ГЙА е метод на 
лечение при пациенти с очаквана преживя-
емост над 2 месеца, докато стентирането 
е подходящо за по-къса очаквана преживяе-
мост.11 Хирургията е по-ефективна от ен-
доскопсокото стентиране и това показват 
резултатите след 2 месеца.11 Друго рандо-
мизирано проучване съобщава благоприятни 
резултати при дуоденалното стентиране 
по отношение намален болничен престой.30, 

31 В ретроспективно проучване на Jang et al. 
се анализират резултати на 183 пациенти 
с поставен СЕМС и 127 с хирургична ГЙА 
за период от 7 години.32 Няма разлика в кли-
ничния успех при двете групи (79.4% сре-
щу 80.1%; p = 0.83), а средната продължи-
телност на проходимостта е достоверно 
по-дълга в групата на ГЙА в сравнение със 
стентираната група (169.2 срещу 96.5 дни) 
и с по-дълга ОП (193.4 срещу 119.9 дни). За-

ключението е, че ГЙА се обмисля в случаи 
с добър пърформънс статус и очаквана 
преживяемост.32 Систематичен и метаа-
нализ върху 27 проучвания с 2354 пациенти 
(1306 лекувани със СЕМС и 1048 с хирур-
гичен ГЙА) също заключава, че при болни с 
добър пърформънс статус се прилага пали-
ативна ГЙА, а не дуоденално стентиране.33 
Намалени са средното време до захранване 
и болничният престоя при СЕМС, сравнено 
с хирургичен подход, докато честотата на 
реинтервенции е три пъти по-висока при 
СЕМС (p < 0.001), заедно с дисфункция от 
миграция/дислокация/обструкция на стен-
та, които са основни недостатъци.33

Minata et al., Nagaraja et al., Ly et al. 
подобно съобщават за по-кратък болни-
чен престой и по-бързо захранване при ен-
доскопска процедура, но с по-ниска честота 
на реинтервенции при отворена хирургия. 
Няма разлика в преживяемостта и големите 
усложнения.7, 12, 28 Според Nagaraja et al. ен-
доскопският подход е оптимален за палиация 
– минимализира болката, хоспитализацията 
и психологичния стрес.12 Взимането на ре-
шение за най-добър терапевтичен подход 
при ГО се основава на пърформънс статуса 
и медицинските показания, разпростране-
нието на болестта, прогнозата и очаква-
ната преживяемост, както възможността 
за успешно осъществяване на лечебната 
процедура.26, 34 В зависимост от медицински-

Автори
Тип  

проучване
ГЙА Хирургия

Ендоскопско 

стентиране
Разлики

Ly et al., 
201028 Сист. обзор

OГЙА (Jeurnink 2007, 
El-Shabrawi 2006, Mehta 
2006, Espinal 2006, Mejia 
2006, del Piano 2005, 
Maetani 2005, Fiori 2004, 
Mittal 2004, Maetani 2004, 
Johnsson 2004, Wong 2002, 
Yim 2001)
ЛГЙА (Jeurnink 2007, 
Mehta 2006, Mittal 2004)

По-големи мед. 
компликации

По-ранно 
толериране на 
перорален прием. 
По-кратък 
болничен престой 

Преживяемост
30-дневен 
морталитет 
Големи усложнения
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те условия важен фактор е нутритивният 
статус, като хипоалбуминемията е рисков 
фактор за ГЙА.35 Според Sasaki et al. лошият 
пърформънс статус е допълнителен рисков 
фактор.36 Наличието на перитонеална кар-
циноматоза с асцит е независим предиктор 
за лоша прогноза при поставяне на стент, 
без корелации с типа на стента. При избор 
на палиативна ГЙА от значение е очаквана-
та преживяемост и възможният рецидив на 
ГО след стентиране. В 17-27% от случаите 
се наблюдава рецидив на обструкцията по-
ради разрастване на тумора или миграция 
на стента.3 Възможни тежки усложнения 
при стентиране са кървене или перфорация, 
наблюдавани в 1.2% от случаите. По-често 
миграция се наблюдава при покрити стен-
тове, сравнено с непокритите, и обратно 
– непокритите имат по-висока честота на 
обструкция.7, 37, 38 При някой пациенти се на-
блюдава комбинация от обструктивен ик-
тер и ДО; подходите на лечение са няколко, 
но поставянето на билиарен стент при на-
личие на дуоденален е нелесно, често те и не 
функционират адекватно.3 

Лапароскопска гастройеюно-

анастомоза при малигнена 

дуоденална обструкция

Първата публикация за лапароскопска 
ГЙА (ЛГЙА) при малигнена ДО от хепато-
билиарна болест е публикувана от Wilson et 
al.40 Днес това е широко прилагана опция и 
се свързва с подобрен морбидитет и морта-
литет.2 През 2007 г. Siddiqui et al.41 създават 
модел на поведение при малигнени ДО: опти-
мално поведение е ендоскопсоко стентира-
не, свъзвано с 72% успеваемост и най-ниска 
едномес смъртност (2.1%), като често-
тата на дуоденална реобструкция достига 
25%. Успеваемостта при ЛГЙА е 69% и ус-
певаемостта е 63% при отворена ГЙА с по-
висок едномесечун морталитет от 4.5%.41 
Контролираните данни от палиативна 
ЛГЙА са оскъдни и недостатъчни за анали-
тично сравнение.28, 42 На Табл. 2 са предста-
вени систематични анализи при авасирала 
хепатибиларна болест с прилагане на ЛГЙА, 
показващи голяма хетерогенност.2-4, 8, 14, 27, 40, 

42-44 По отношение на хирургичната техника 
при повечето се използва антеколична-изо-
перисталтична анастомоза със стаплер. 

Tаблица 2. Систематичен анализ на лапароскопска ГЙА при ДО от авансирала хепатобилиарна болест

Автори №
Тип на 

проучване
Етиология

Билиар. об-

струкция

Опер.  

време

Периоп.

морбидност

Време 

до 

захр.

Вре-

ме до 

твър-

да хра-

на

Болн.

прес-

той

Jeurnink 
et al., 
200742 

95
група: ГЙА 
(42) спрямо 
стент (53)

ГЙА: всич-
ки пац. 
(ЛАП: 10)

ГЙА: 17 
предишно 
лечение

-

ГЙА: 4 големи 
(кървене, бол-
ки, холангит, 
РН); 13 малки 

-
ГЙА: 
10.1 ± 
4.8 дни

ГЙА: 
18д  
(4-55)

Hamadet 
al., 
20053 

21
група: лап. 
ГЙА/ХЮ/
ГЙА+ХЮА

Вс. пациен-
ти

5 билиарен 
байпас, 8 
ГЙА+ХЮА

ГЙА75мин, 
ГЙА+ХЮА 
130 мин

1 пневмония, 
1 сепсис, 1 
ранев. инфек-
ция

4 дни 
(1-14)
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Други хирургични 

възможности при ДO

Съществуват и няколко други хирур-
гични възможности за ГЙА. През 1925 г. за 
първи път Devine описва методика с тран-
ссекция на стомаха и анастомоза меж-
ду йеюнална бримка и проксимална част 
на стомаха.45 По принцип ГЙА може да не 
функционира добре поради ЗИС или кърве-
не от тумора; съществува модифицирана 
процедура по Devine, при която стомахът 
се прекъсва частично между проксимална и 
дистална част, като проксималната част 
на стомаха се анастомозира с проксимална-
та част на йеюнума.46, 47 По този начин се 
минимализира контактът между храна и 
тумор.46 За първи път подобна лапароскоп-
ска методика е описана от Matsumoto et al.48 
през 2005 г. Този подход се свързва с по-ниска 
честота на кървене и ЗИС, без увеличаване 
на честотата на инсуфициенции.46-48 Друг 
възможен хирургичен подход е лапароскопски 

асистираната механична ГЙА, чрез който 
се екстериоризира проксималният йеюнум 
чрез инцизия през епигастралния троакар.49 
Възможна терапевтична опция при ГО/ДО е 
ендоскопски ехографски навигираната гас-
троентеростомия.

Заключение

Палиативното лечение на ДО при 
авансирал ПДАК може да подобри качество-
то на живот и симптоматиката. И двете 
методики (неоперативно ендоскопско и хи-
рургично лечение) осигуряват възможност 
за преживяемост. Диагностицирането на 
пациентите и мултидисциплинарният под-
ход дават възможност за избор на подходящ 
алгоритъм. При болни в увредено общо със-
тояние и очаквана кратка преживяемост е 
за предпочитане ендоскопско стентиране. 
Правилната селекция е стъпката към по-
стигане на задоволителни клинични резул-
тати при всички представени подходи. 

Автори №
Тип на 

проучване
Етиология

Билиар. об-

струкция

Опер.  

време

Периоп.

морбидност

Време 

до 

захр.

Вре-

ме до 

твър-

да хра-

на

Болн.

прес-

той

Navarra 
et al., 
200644 

24

рандомиз: 
12 ЛГЙА 
спрямо 12 
отв. ГЙА

Лап: 5 хепа-
тобил. Зло-
качеств.

- 150 мин 4.08 ден 11 дни

Guzman 
et al., 
20092 

20
група: 
ЛГЙА и 
отв ГЙА

Лапароск. 8 
HPB малиг-
неност

116 мин 2 DGE - 7 ден 8 дни

Смесени 
Zhang 
еt al., 
201144 

28

серия: ла-
пароск.
При добр. и 
злок. боле-
сти

7 хепато-
бил. - 170 мин

2 реинтер-
венции 2 кър-
вене – ендоск. 
1 илеус

3 дни 5 ден 8 дни 
(2-83)
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ОБЗОР

Панкресният дуктален аденокарцином (ПДАК) е малигнен тумор с много 

лоша прогноза и шанс за 5-годишна преживяемост около 5%. Водещ симптом при 

това заболяване е болката, която e предимно с неврогенен произход и значимо 

влошава качеството на живот (КнЖ) на болните и тяхната функционална ак-

тивност. Най-честото лечение на болка, причинена от ПДАК, е консервативна 

терапия, базирана на стъпаловиден аналгетичен подход. Този модел често не е 

ефективен с множество странични ефекти, които влошават КтЖ. Инвазив-

ното лечение на болката включва главно целиачен неврален блок и симпатекто-

мия; и двата метода значимо намаляват нивото на симптома и помагат да се 

подобри КнЖ, особено ако са подредени в по-ранните стъпала на аналгетична-

та стълба.

Целта на тази статия e литературен преглед на индикациите, ефекаст-

ността и някой технически аспекти на инвзивните методики за обезболяване 

при ПДАК.

Увод

Панкреасният дуктален аденокарци-
ном (ПДАК) представлява четвърта воде-
ща причина за смъртност, свързана с кар-
цином, но се счита, че към 2030 г. ще бъде 
втора причина.1, 2 Карциномът се разделя на 
четери категории: резектабилен, гранично 
резектабилен, локално авансирал/нерезек-
табилен и метастатичен. Хирургическата 
резекция остава основно и първостепенно 
радикално лечение, но за съжаление, само 15-

20% от пациентите са резектабилни към 
момента на диагнозата. Приблизително 30-
40% от болните се диагностицират с ло-
кално авансирала болест, а останалите 40% 
се представят с далечни метастази.3, 5 Въп-
реки напредъка в диагностиката и възмож-
ностите за лечение, далечните резултати 
остават незадоволителни – с 20-30% петго-
дишна преживяемост при радикално опери-
рани. В този смисъл палиативното лечение 
е важен компонент на цялостната терапия, 
като включва лечение на механичния иктер, 
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гастродуоденалната обструкция, заубата 
на телесна маса и болката. Към момента 
на диагностициране 40-80% от пациенти-
те страдат от болка и тя е техен основен 
симптом. При развитие на болестта почти 
всички болни страдат от умерена или силна 
болка, която се свързва с влошено качест-
во на живот (КнЖ), намалена функционална 
активност и депресия. Методите за повли-
яване на болката често са инсуфициентни 
и аналгезията не продължава дълго време. 
Целта на настоящата статия е литерату-
рен преглед на инвазивните методи за повли-
яване на болката.

Патогенеза на болката при 

ПДАК

Болката при ПДАК е типично локали-
зирана в епигастриума, с характерна иради-
ация към гърба (по-често в ляво). Етиологи-
ята ѝ е комплексна, като включва вторично 
блокиране на панкреасния канал, повишено 
паренхимно налягане и насложено панкре-
асно възпаление в областта на тумора. На 
ниво ноцицепция невропатичната болка се 
свързва с карциномна инфилтрация на нер-
вите, като честотата на периневралната 
инфилтрация се оценява между 70-90%.6, 8-12

Доказано e, че ПДАК показва неврот-
ропизъм. Местата на инвазия на нервите 
са крайна точка на периневриума или мяс-
то, където навлизат кръвоносните съдове.9 
След инфилтрацията раковите клетки ув-
реждат нервната обвивка, оставяйки я по-
датлива на стимулация от сигнали за болка, 
съществуващи в рамките на неврогенното 
възпаление. Освен това, васкуларизацията 
на тумора (в съчетание с растежа на нови 
нервни влакна с напредването на тумора) 
също изострят болковите усещания.13 По-
нататашната обработка на информацията 
за болката включва няколко етапа: тран-
сдукция, трансмисия, модулация и перцеп-

ция.11 Ноцицептивната информация, кодира-
на като електрически импулс, се предава на 
ноцицептивна клетка, която е локализирана 
в ганглиона на дорзалния ствол. Това сти-
мулира секрецията на стимулиращи амино-
киселини (глутамин и аспаргин), субстанция 
Р и неврокини. След това тези медиатори 
се транспортират през дентритите на 
нервните клетки до синапсите, образува-
ни с аферентните пътища в задния рог на 
гръбначния мозък.12-14 Процесът, водещ до 
осъзнаване на болката, се осъществява в 
мозъка. В допълнение, в гръбначния канал съ-
ществуват специaлни клетки, които могат 
да амплифицират или да намалят сигналите 
за болка. Болковите сигнали достигат до 
таламуса, който препредавa информация до 
три специализирани мозъчни зони: областта 
на физическото усещане (соматосензорна 
кора), зоната на емоциите (лимбична сис-
тема) и зоната на мисленето (фронталния 
кортекс). Главният мозък последователно 
отговаря на тези сигнали, изпращайки ин-
формация надолу към гръбначния мозък, къ-
дето се омекотяват аферентните болкови 
импулси.

Предаване на болката

Инервацията на панкреаса се състои 
от симпатикови нерви, произлизащи от 
спланхниковите нерви и парасимпатикова-
та част на блуждаещия нерв. Парасимпати-
кусовите нерви стимулурат екзоринната 
и ендокринната секреция от панкреаса, до-
ката симпатикусовите нерви имат инхиби-
ращ секрецията ефект и също са отговорни 
за предаване на сигналите за болка до цен-
тралната нервна система.8,15,16 Аферентни-
те нервни окончания се намират в паренхи-
ма на панкреаса. Нервите преминават през 
целиачния ганглий, без да формират синапси, 
като много от тях прекръстосват средин-
ната линия и преминават към отсрещна-
та страна, което обяснява билатералното 
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чувство за болка. В последствие спланхни-
ковите нерви пренасят аферентни болкови 
сигнали през симпатиковия ствол до съот-
ветните гръбначномозъчни нерви: по-голе-
мите – до Тh5-Тh10, по-малките – до Тh10-
Тh11 и най-малките – до Тh12. Преди да 
влязат в дорзалния рок на гръбначния мозък 
аксоните преминават нагоре и надолу през 
няколко спинални сегмента, кръстосвайки 
отсрещната страна.16 В дорзалния рог чрез 
синапси се свързват вторични аферентни 
неврони, които пренасят болката по възхо-
дящия спиноталамичен тракт до хипотала-
муса, който се явява релейна станция до по-
високо стоящи корорви центрове.16,17

Инвазивни методи за 

контрол на болка

Агресивното консервативно лечение с 
опиати води до понижено КнЖ на пациенти-
те, предимно на техния социален живот и 
ежедневно функциониране.18 В този аспект, 
освен на консервативното лечение на бол-
ката, използвано при хроничен панкреатит, 
трябва да се обърне специално внимание на 
инвазивните методи, като невролиза на це-
лиачен плексус (НЦП) и торакоскопска сим-
патектомия (ТС), които осигуряват шанс 
за редуциране на интензитета на консер-
вативното лечение и предотвратяват бър-
зото повишаване на лекарствената доза.19 
По правило НЦБ и ТС значимо снижават ни-
вото на болка и помагат за подобряване на 
КнЖ при болни с хроничен панкреатит.19 За 
съжаление, по настоящем инвазивните ме-
тоди се прилагат твърде късно и при високи 
нива на аналгетичната стълбица, вероятно 
поради нежелание на пациентите да се под-
лагат на инвазивна процедура, страх от ин-
тервенция и евентуални усложнения.

Невролиза на целиачния плексус или 
невролитичен блок на целиачен плексус 
(НБЦП). Нeвлолизата е сигурен и ефекти-
вен метод за лечение на болка, aсоцирана с 

ПДАК. Наложително да се прави разлика 
между ултразвук-навигирани НЦП и НБЦП. 
Целиачния блок включва инжектиране на 
анестетик със или без стероид, докато 
при невролиза се инжектира невролитичен 
агент, като етанол или фенол, със или без 
анестетик.20

 Засега съществуват някол-
ко техники за достъп до целиaчния плексус 
(перкутанни, използващи флуороскопия или 
компютърна томография, хирургични и ехо-
ендоскопски техники), като инжектирани-
ят невролитик най-често е 50-100% алко-
хол, а по рядко се използва фенол > 5%.21, 22

Метаанализ на Nagels et al. показва дос-
товерно намаляване на усета за болка след 
НЦП, особено в ранния постоперативен пе-
риод.22, 24 Точково оценената степен на болка-
та след перкутанна НЦП е статистически 
по-ниска в сравнение със системна аналгезия 
1-2 седмици след хирургична намеса (−0.87; 
95%CI -1.47 − -0.28; p = 0.004). Подобни ре-
зултати се обсъждат от 4-8-а седмица, 
като след 3-ти месец разликата в усета за 
болка изчезва. При ендоскопска ултрзвук-на-
вигирана НЦП също се установява значимо 
намаляване на болката от 1-2-ра седмица 
след оперативно (-4.26; 95%CI -5.53 − -3.00; 
p < 0.00001), както и от 4-8-а седмица и 3-ти 
месеца след намесата (−4.28; 95%CI -5.63 
− -2.94; p < 0.00001) в сравнение с консер-
вативно лечение. Освен това авторите на 
метаанализа показват значимо намаляване 
на употребата на наркотични аналгетици и 
достоверно подобряване на КнЖ при паци-
енти с ПДАК след НЦП. Подобни резултати 
са демонстрирани от метаанализ на Yan et 
al., които постигат задоволително подобря-
ване на болката на 2-ра, 4-та и 8-а седмица 
от −0.34 (95%CI -1.03 − -0.34, p = 0.33), до 
−0.50 (95%CI −0.85 − -0.15; p = 0.005) и −0.60 
(95%CI -0.82 − -0.37, p < 0.00001), респектив-
но.23, 24

За съжаление, ефекта на НЦП не про-
дължава дълго време и рецидив на болка се 
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среща след 3-ти месец почти при две трети 
oт пациентите със значима предопертивна 
болка.24 На този фон НЦП води и до стра-
нични ефекти, като транситорна диария, 
ортостатична хипотензия и засилване на 
болката. Важно е да се отбележи, че ефи-
кастността на метода е зависима от мо-
мента на приложение на невролизата и от 
първичната локализация на тумора. В свое 
проучване Lillemoe et al. показват, че паци-
енти с ПДАК, при които се извършва НЦП 
преди поява на силна болка, имат по-късни 
рецидиви на болка или действието им е пре-
вантивно на развиваща се болка.24 Catalano 
et al. показват, че НЦП е повече ефективен 
при пациенти с ПДАК, локализиран в тяло 
и опашка, в сравнение с глава.24, 25 McGreevy 
et al. демонстрират ефикасност след НЦП 
в 67% (намаляване на болката до 50% след 
процедурата), докато повторна НЦП е с 
ефективност само до 29%.24, 26 Както се 
вижда, методът не е винаги ефективен, а 
друго лечение не дава по-добър терапевти-
чен ефект.

Технически аспекти на невролиза. Из-
вършва се по класически подход (централ-
на техника), при който инжектирането се 
прави в основата на целиачната артерия. 
Втори начин е билатералният подход, при 
който неврoлитичният агент се инжекти-
ра от двете страни на целиачната арте-
рия. Абсолютният алкохол е най-често 
използван невролитик при ултразвук-нави-
гирана НЦП, но може да бъде заменен с фе-
нол. В допълнение, 0.25% bupivacaine може 
да се инжектира преди невролитичния аг-
ент.27-29

 При централна техника аортата 
се визуализира чрез ултразвук-ендоскопска 
техника през задната стомашна стена в 
областта на стомашното тяло: аортата 
се проследява докато се представи цели-
ачната артерия (ЦА); с иглата се пробива 
задна стомашна стена и се стига до точка, 
която е точно над мястото на отделяне на 

целиачната артерия от аортата; алкохо-
лът се инжектира в региона докато ехоген-
ният облак е достатъчно разпространен. 
Тоталното количество на алкохола е 10-20 
ml при ултразвук-ендоскопски навигираната 
НЦП. При билатералната техника след от-
криване на целиачната артерия и горната 
мезентериална артерия (ГМА) ехоендоско-
път се ротира по посока на часовниковата 
стрелка докато ЦА и ГМА не се виждат по-
вече; следва придвижване на иглата наляво 
заедно с ЦА до позиция странично от точ-
ката, където ГМА излиза от аортата; не-
вролитичният агент се инжектира в този 
регион; след това иглата се екстрахира и 
ехоендоскопът се ротира обратно на часов-
никовата стрелка докато ЦА и ГМА не се 
виждат вече; иглата се придвижва към дяс-
ната основа на ГМА като се инжектира съ-
щото количество невролитичен агент.30 По 
правило НЦП може да се извършва по време 
на стадираща лапароскопия или целенасчено 
при установен нерезектабилен ПДАК. Удач-
но е да се използва три-троакарна техника 
с характерно разположение на портовете: 
мобилизира се малкото було, идентифицира 
се хепаталната артерия, последва изтег-
ляне на лявата стомашна артерия и инже-
ктиране от двете страни на ЦА по 10 ml 
абсолютен алкохол. Тази техника може да се 
съчетае с целиачна ганглиектомия, която е 
технически по-трудна за извършване.

Торакоскопска спланхницектомия 
(ТС). Това е алтернативна процедура за 
повлияване на болката при нерезектабилен 
ПДАК. Метода има за цел чрез прерязване на 
спланхниковите нерви да се преустановява 
предаването на болковите импулси от пан-
креаса към централната нервна система.22, 

31-34 Извършва се двустранно в рамките на 
една операция със завъртане на пациента в 
съответна позиция и ендотрахеална инту-
бация. Smigielski et al. изследват влиянието 
на ТС върху изпитването на болка и КнЖ 
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при пациенти с ПДАК: сравнени с контрол-
на група, пациентите след ТС изпитват 
значимо по-слаба болка на 7-и и 30-и ден след 
лечението (2.33 срещу 4.57; p < 0.0001 и 1.78 
срещу 5.96; p < 0.001).48 Авторите заключа-
ват, че ТС е безопасна и сигурна процедура 
с ниска честота на усложнения.42 Интер-
косталната невралгия е най-често срещано 
усложнение, почти при всеки четвърти па-
циент. При около 2% от болните, претър-
пяли ТС, се установяват ателектази, хило-
торакс и ортостатична хипотония.31-35

Обсъждане

По правило ЦПН е техника, която по-
тенциално подобрява контрола на болката 
при ПДАК и предотвратява по-нататъчна 
ескалация на опиатния прием.36, 37 Целта, 
която преследва ЦПН, е аблация на неврал-
ната тъкан, трасмитираща болката от 
панкреаса във възходяща посока и към съ-
седни висцерални органи чрез локално инже-
ктиране на анестетик, последвано от ин-
жектиране на алкохол. Засега инвазивните 
техники намират приложение като спаси-
телна терапия при неадекватен контрол на 
болката от провеждана консервативна те-
рапия.38 Двата най-често използвани подхода 
за невролиза са задна перкутанна НЦП под 
скенеграфски или флуороскопски контрол и 
ултразвук-навигирана техника. Същест-
вуват противоречия кой метод е „златен 
стандарт“ за ефикастност и сигурност 
и една от причините е липсата на добре 
структурирани сравнителни рандомизира-
ни проучвания. Освен това, скорошни данни 
предполагат, че НЦП може и да не е един-
ствена и най-добра възможност за повлиява-
не на болката, но ранното и извършване след 
диагностициране на ПДАК може да предо-
тврати или забави спиралата на нарaства-
ща болка и употреба на опиати. В метаана-
лиз, публикуван през 2009 г., се демонстрира 

повлияване на болката при 85% от пациен-
тите.27 По-скоро побликуван метаанализ 
на ултразвук-навигирана ендоскопска НЦП 
при ПДАК, сравняващ отговора от проце-
дурата в различни периоди, показва терапев-
тичен отговор при 68% от пациентите на 
2-ра седмица и при 53% на 4-та седмица. Ко-
гато се сравнява билатерална с централна 
техника не е установена значима разлика в 
терапевтичния отговор на 2-ра седмица.40 
Въпреки че метаанализ показва предимство 
на билатералната техника пред центра-
ланата по отношение на контрол на болка 
(85% срещу 45%, срещу 99%)41, последващи 
рандомизирани проучвания, сравняващи два-
та метода, не демонстрират значима разли-
ка за контрол и странични ефекти. Най-чес-
ти странични ефекти, асоцирани с НЦП, са 
преходна диария, хипотония, обостряне на 
болката и опиянение. В систематичен ана-
лиз на Alvarez-Sanchez et al. се съобщава за 
21% усложнения след ултразвук-навигирана 
ендоскопска НЦП при анлизирани 661 паци-
енти. В този материал голямите усложне-
ния са само 0.2%.24, 42

 В проучване на Johnson 
et al., което сравнява клиничната ефектив-
ност на опиоидната аналгезия, НБЦП и ТС, 
се визира липса на разлика в усещането за 
болка при трите групи болни, като автори-
те обясняват резултатите с късно прило-
жение на инвазивни методи.24, 43 Тези данни, 
взети заедно с резултати от класическо-
то проучване на Lillemoe et al., доказват, че 
ранното приложение на инвазивна техни-
ка може да осигури значими ползи не само в 
района на болката и КнЖ, но и да увеличи 
преживяемостта. Няма налични данни за 
дългосрочни резултати след инвазивна тех-
ника за обезболяване при пациенти с ПДАК. 
Визирайки болните с хроничен панкреатит, 
ефикастността на спланхникетомията е 
60-80% на 6-и месец, а повече от полувината 
от болните изпитват облекчение до края на 
4-та година.24, 44 Тези данни силно подкрепят 
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използване на спланхницектомията при па-
циенти с ПДАК, при които очакваната ед-
ногодишна преживяемост е 15-20%.45-47

Заключение

Болката, причинена от ПДАК, се тре-
тира първоначално с консервативни сред-
ства, следващи спираловидния подход. Инва-
зивните методи за контрол, визирайки НЦП 
и ТС, влизат в съображение на по-късен 
етап от развитието на болестта, когато 
усетът за болка е завишен и най-силните 
опиати са приложени. Инвазивното лечение 
на болката показва висока ефективност, но 
това е достоверно свързано с момента на 
извършване на процедурата. Затова прило-
жението на инвазивни методи се препоръч-
ва в началото на болестта, което осигуря-
ва по-добър и по-дълаг контрол на болката. 
Ултразвук-навигираната НЦП се очертаява 
като една от осовните терапии за контрол 
на болка, причинена от ПДАК и резистираща 
на опиати. Като инвазивна методика НЦП 
генерира известни усложнения, но честота 
им е ниска и ползите надвишават риска. Ме-
тодът може да осигури повлияване на бол-
ката при 70% от пациентите. Прилагането 
му на ранен етап при диагностициране на 
болестта може да предостави повече ефек-
тивност и ползи за повлияване на болката, 
но несъмнено са необходими допълнителни 
проучвания.
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ОБЗОР

Не доказало своето място през миналия век, съвременното лъчелечение 

(ЛЛ) отново се обсъжда в литературата и се прилага в мултидисциплинар-

ния подход сред локалните методи при панкреасен дуктален аденокарцином 

(ПДАК). Статията привежда данни от доказателствената медицина, офор-

мени по принципа GRADE, заедно с данни за системно лечение в неоадювантен, 

следоперативен и дефинитивен план. Обсъжда се и мястото му при изолирани 

локални рецидиви и олигометастатична болест. Изтъкват се предимства на 

съвременните техники за ЛЛ при конвенционално фракционирани схеми и мо-

дулирано по интензитет ЛЛ, като обемно модулирано ЛЛ, както и индикации 

за големи фракции при екстракраниална радиохирургия. Прилагат се осъвреме-

нените препоръки на ASTRO и ESMO.

Увод

Оперативното лечение при ПДАК е 
метод на избор при резектабилен стадии. 
Но дори при локализирана болест успешно 
се оперират радикално под 20% и 5-годишна 
преживяемост показват под 25% от паци-
ентите.1 По аналогия лъчелечението (ЛЛ), 
като втори локален метод, следва да влезе 
в терапевтичния арсенал. Концепциите за 
мястото на предоперативна/индукционна 

лечебна стратегия (ЛЛ) или лъчехимиоле-
чение (ЛХЛ) цели да улесни радикалото от-
страняване на тумора, да намали високия 
процент рецидиви както при резектабилни, 
така и при гранично резектабилни стадии. 
Когато това стане възможно, идва в съо-
бражение следоперативно осигуряване на 
локален и далечен контрол. Тук е мястото 
на следоперативното ЛЛ, респ. ЛХЛ. За 
съжаление, 80% от пациентите са в нере-
зектабилен стадий, при което се поставя 
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въпроса за дефинитивно лечение и овладя-
ване на последващ рецидив. Дискутират се 
последователно всички лъчелечебни стра-
тегии при различните стадии на ПДАК.

Клиничен въпрос 1. Включването на 

предоперативно лъчелечение подобрява ли 

радикалността на оперативната интер-

венция?

Лъчелечение 

(лъчехимиолечение) в 

неоадювантен аспект

Исторически предоперативното ЛЛ 
със старите техники не се е наложило като 
метод, подобряващ резектабилността. 
Проучванията от последните 20 години на 
20. век са с разочароващи резултати, главно 
поради техническите възможности на ЛЛ да 
реализира достатъчно големи дози при този 
лъчерезистентнен карцином, с големи зони 
на облъчване, в които влизат здрави органи 
и тъкани с нисък лъчев толеранс (тежки 
радиационни усложнения). Доказателстве-
ната медицина обобщава проучвания със съ-
временно ЛЛ и едновременна химиотерапия 
(ХТ), сенсибилизираща тумора, което има 
известен ефект върху далечното метаста-
зиране и осигурява радикалност на евенту-
ално последващо оперативно лечение. 

Базирани на системата GRADE, пос-
ледните препоръки на Американското дру-
жество по радиационна онкология (ASTRO 
2019) отговарят на няколко въпроса.1 Първо, 
поставя се проблемът дали при пациенти с 
резектабилна/гранично резектабилна бо-
лест предоперативно ЛХЛ води до негатив-
ни резекционни граници и негативен патоа-
натомичен нодален стадий и дали увеличава 
общата преживяемост (ОП) в сравнение със 
самостоятелно хирургично лечение. Отгово-
рът се дава в метаанализ на 6 проспективни 
рандомизирани клинични проучвания (РКП-я) 

(850 болни с резектабилен и гранично резек-
табилен ПДАК), 4 от които са с ЛХЛ след 
индукционна ХТ. Анализира се и мястото на 
ЛХЛ в предоперативен (неоадювантен) план 
при пациенти с резектабилна/гранично резек-
табилна болест.2 В анализ от типа „намере-
ние за лечение“ авторите установяват близо 
30% сигнификантно по-висока ОП при болни-
те с предоперативно лечение (независимо от 
вида му) в сравнение с групата със самосто-
ятелна хирургия (HR 0.73, 95%CI 0.61-0.86). 
Този ефект е независим от анатомичната 
класификация (резектабилен: HR 0.73, 95%CI 
0.59–0.91; гранично резектабилен: HR 0.51, 
95%CI 0.28-0.93), както и от вида на предопе-
ративно лечение (ЛХЛ: HR 0.77, 95%CI 0.61-
0.980; самостоятелна ХТ: HR 0.68, 95%CI 
0.54-0.87) (Фиг. 1 а, в). Липсва сигнификантна 
разлика при общия процент резектабилност 
(RR 0.93, 95%CI 0.82-1.04, I2 39.0%), но предо-
перативното лечение повишава възможност-
та за постигане на негативни резекционни 
линии (R0-резекция) (RR 1.51, 95%CI 1.18-
1.93, I2 0%) и негативни лимфни метастази 
(RR 2.07, 95%CI 1.47-2.91, I2 12.3%) (Фиг. 1 а, 
в).2 Няколко са ограниченията в този мета-
анализ: включва проучвания с малък брой бо-
лни, както с резектабилни, така и с гранично 
резектабилни карциноми, които имат раз-
лична анатомична характеристика и липсва 
единна дефиниция във включените проучва-
ния. Последните са с голяма хетерогенност 
на схемите за ХТ, различни от съвременните 
лекарствени режими. Нито едно от проуч-
ванията не е двойно сляпо по отношение на 
предоперативната терапия, което потен-
циално води до отклонение в резултатите 
за негативни резекционни линии и негативен 
лимфен статус. 

Обект на обсъждане също е и въпро-
сът за последователността на прилагане на 
ЛХЛ след индукционна химиотерапия. Голе-
ми ретроспективни проучвания, прилагащи 
неоадюватен gemcitabine и ЛЛ за 2 седмици и 
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6-седмична ЛХЛ след системно лечение, по-
казват ниска токсичност и сходен ефект. 
Проспективните изследвания са върху мал-
ки серии болни. Сравнителни резултати от 
фаза II проучване с 86 пациенти след предо-
перативно ЛХЛ показва средна ОП от 34 
месеца срещу 7 месеца при тези без ЛХЛ (p 
< 0.001).3 Проспективно РКП върху 73 случая 
(прекъснато поради затруднение в набиране 
на пациенти) показва резултати след са-
мостоятелна хирургия срещу хирургия след 
предоперативна ЛХЛ, без да демонстрира 
статистическа значима разлика –средна 

ОП от 25 месеца при ЛХЛ срещу 18.9 месе-
ца след самостоятелна операция (p = 0.79).4 

Друго проспективно европейско проучване 
с 41 болни след ЛЛ с 50 Gy и едновременен 
5-fluorouracil (5-FU) докладва 63% опери-
рани с 80.7% R0-резекция и с патологичен 
отговор в 50%.5 По препоръка на ASTRO1 ин-
ституциите с мултидисциплинарен подход 
трябва да провеждат РКП за достоверност 
на изводите и решенията. На Табл. 1 са пред-
ставени дози и резултати от неоадювантно 
ЛХЛ при локално авансирал или нерезекта-
билен ПДАК.6-9

1В

Фигура 1. А. Форест-плот анализ, показващ преимущество на неоадювантно лечение (ХТ и ЛХЛ) пред хирургия 
като първи метод на избор за ОП; B. Форест-плот анализ, показващ преимущество на неоадювантно лечение 
(ХТ и ЛХЛ) пред хирургия като първи метод на избор за R0-резекция (с любезното разрешение на J Clin Med)2

1A

1B
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Поради големите обеми за ЛХЛ с кон-
венционално фракциониране на дозата (10 
Gy седмично), водeща до по-силни лъчеви и 
комбинирани реакции, се поставя въпросът 
за алтернативно прилагане на екстракра-
ниална радиохирургия (ЕКРХ) след неоадю-
вантна ХТ. Индикациите за прилагане на 
ЕКРХ са тумор ≤ 6 cm, разположен ≥ 1 cm 
встрани от гастроинтестиналната мукоза, 
без данни за инвазия в съдове и липса на лим-
фогенни метастази. Туморният обем (GTV) 
следва да включва малки осигурителни гра-

ници.10 На Табл. 2 са представени резулта-
ти от най-големите кохорти пациенти с 
гранично резектабилен ПДАК, провеждащи 
неодадювантна ХТ с проследваща ЕКРХ. 
Кохортите, подходящи за ЕКРХ, са съвър-
шено различни от тези за конформално ЛХЛ 
(КнФЛХЛ), което затруднява оценката на 
резултатите. Макар че липсват РКП-я, има 
ретроспективни серии, които демонстри-
рат безопасност на ЕКРХ, ако след нея об-
разни методи позволяват радикална резек-
ция (Табл. 2).11-13

Таблица 1. Най-многочислени групи пациенти в проучвания за локално напреднал или нерезектабилен ПДАК с 
конвенционално фракционирано ЛХЛ

Автор Доза ЛЛ
Доза за 

фракция
Едновременна ХТ Резултат Токсичност

Ben Josef 20126 55 Gy 2.2 Gy Gemcitabine 1000 mg/m2
Ср. ОП 48.8 
мес.
ПББ 59%*

24% токсичност

Huguet 20477 56 Gy 2 Gy Gemcitabine/5-FU 
(capecitabine)

Ср. ОП 23 мес.
Лок. рец. 36%

4-5% ст. 3-4 
нехем. токсичност

Hammet 20168 54 Gy 1.8 Gy Gemcitabine 800 mg/m2 x 
2 дневно

Ср. ОП 15.2 
мес.

23% ст. 3-4 нехем. 
токсичност

Youl 20149 52.5 Gy 1.75 Gy Gemcitabine 40 mg/m2 x 
2 седм.

Ср. ОП 12.7 
мес. Не е доклад.

* ПББ – преживяемост без болест

Таблица 2. Ретроспективни проучвания в група над 100 болни с гранично резектабилен ПДАК, провели 
предоперативна ЕКРХ и ХТ

Автор
Брой 

болни
Доза и лечение Резултати Токсичност

Chuong 201310 110 25 Gy/5 фр.; 35 Gy/5 фр. към 
съдове

96% R0-резекция;
ОП 34.2 мес. 7% ≥ ст. 3

Rajagopalan 201311 105
24 Gy/1 фр.
36 Gy/6 фр.
30 Gy/3 фр.

92% R0-резекция
47.5% пълен патол. отговор
1-год. ОП 92%; 3-год. ОП 
51% 

Без ст. 3

Rashid 201612 100
Gemcitabine, docetaxel, 
capecitabin, а след това 
ЕКРХ 30-40 Gy/5 фр.

96% R0-резекция;
ср ОП 18 мес. Под 5% ст. 2
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Заключение 1

При селектирани пациенти с резекта-
билна болест може да се обсъжда предопера-
тивно конвенционално фракционирано ЛХЛ 
след системна ХТ с цел постигане на по-до-
бър локален контрол и подобрена ОП [ниско 
качество на доказателствата].

При селектирани пациенти с гранично 
резектабилна болест след неоадювантно 
химиолечение клиницистите биха могли да 
приложат предоперативна екстракраниал-
на радиохирургия с цел постигане на по-до-
бър локален контрол [ниско качество на до-
казателствата; ASTRO 20191]. 

Клиничен въпрос 2. Включването на 

дефинитивно лъчехимиолечение, сравнено 

със самостоятелна химиотерапия, носи 

ли полза при нерезектабилен ПДАК? 

При много пациенти с нерезектабилен 
тумор не е възможно хирургично лечение, 
независимо от снижението на стадия след 
неоадювантна терапия.. Данните за успех 
на дефинитивното ЛЛ/ЛХЛ са противоре-
чиви. Международно проспективно проуч-
ване (LAP-07) рандомизира болни за самос-
тоятелна ХТ или за КнфЛЛ с 54 Gy и 5-FU 
след 4 курса gemcitabine-базирана ХТ. Липсва 
полза в ОП от добавянето на КнфЛХЛ. По-
добрен е само локалният туморен контрол 
(ЛТК) и времето до ново онкологично лече-
ние, което е свързано с по-добро качество 
на живот (КнЖ).7

Въпросът за ескалиране на дозата над 
50.4 Gy, заедно с gemcitabine-базирани режи-
ми, не е решен еднозначно. При прилагане на 
съвременни лъчеви техники с ръководене на 
дишането и модулирано по интензитет ЛЛ 
(МИЛЛ) има подобряване на 2-годишната 
преживяемост без прогресия (ПБП) на 59% 
срещу 38% в историческата контрола. Във 
фаза III проучване ECOG 4201 се докумен-
тира двумесечна полза на ЛХЛ, сравнено със 
самостоятелен gemcitabine. Токсичността 
от степен 3 е еднаква в двете схеми, но в 

рамото с ЛХЛ токсичността от степен 4 е 
достоверно повишена (38% срещу 6%).14

Възможността за прилагане на висо-
ка доза в малък обем, осигурена от дефини-
тивна ЕКРХ, е изследвано в многоцентрово 
фаза II проучване върху 49 пациенти, получи-
ли един цикъл gemcitabine, последван от 33 
Gy в 5 фракции и продължаващи цикли ХТ. 
Докладвана е ОП от 13.9 месеца и следна-
та гастроинтестинална токсичност: ос-
тра степен ≥ 3 – 12.2% и късна степен ≥ 3 
– 8.5%.15 В сборен анализ на 19 проучвания на 
1009 болни с иноперабилен ПДАК приложе-
нието на ЕКРХ демонстрира < 10% късна 
гастроинтестинална токсичност и отно-
сително ефективен ЛТК – 73% на първа го-
дина.16 Липсват РКП-я, сравняващи КнфЛЛ 
с ЕКРХ, които да дадат категорични изво-
ди. Ретроспективни серии от единични цен-
трове показват обещаващи резултати за 
ефективност и безопасност на ЕКРХ като 
дефинитивно лечение в комплекс с ХТ.17

Заключение 2 
Пациенти с локално авансирал ПДАК 

без снижение на стадия за резектабилност 
след неоадювантна ХТ подлежат на дефини-
тивно лечение като към системна химиоте-
рапия следва да се приложи конвенционално 
фракционирано ЛХЛ или ЕКРХ в множество 
фракции без химиотерапия [умерено качест-
во на доказателства]. 

Клиничен въпрос 3. Има ли онколо-

гична полза от следоперативно лъчехими-

олечение или от интраоперативно лъчеле-

чение?

Когато хирургията се е приемала за 
единствен потенциално лечим метод при 
ПДАК, честотата на локални и далечни ре-
цидиви са варирали между 50-90%.19 Инди-
кациите за следоперативно ЛЛ са основани 
на високия процент рецидиви при пациенти 
с радикална операция, но с позитивни или 



236

Татяна Хаджиева, Камен Недев, Захари Захариев

близки резекционни граници или с наличие на 
лимфни метастази, според разположението 
на тумора в глава или опашка на панкреаса.19 
Локалните рецидиви влияят силно върху 
морбидността на пациента – болки, улцера-
ции, кървене, запушване, холангити, а ЛЛ в 
сложната област на горния абдомен винаги 
е било проблематично.

Още през 90-е години на 20. век за-
почват големи рандомизирани проучвания 
за сравняване с едновременно ЛХЛ поради 
разочарования от стандартно прилаганата 
адювантната ХТ. В големите проучвания на 
GITSG20, ESPAC-121 и EORTC22 третиране-
то с ЛЛ е провеждано с по-стари техники, с 
конвенционално фракциониране за 5-6 седми-
ци, ниски дози (40 Gy) и с прекъсване (сплит) 
поради комбинирана токсичност. От ради-
обиологичен аспект това ЛЛ се приема за 
неоптимално по доза и продължителност. 
Ролята на следоперативното ЛХЛ оста-
ва дискутабилна поради различни включва-
щи критерии. Историческите контроли с 
ЛХЛ от гореспоменатите РКП-я (GITSG, 
ESPAC-1 и EORTC) показват разнопосочни 
резултати за ефективност. Критиката е 
към дизайна на проучванията с различни лъ-
челечебни режими.23

Метаанализ от 5 РКП-я подкрепя пол-
зата от адювантна ХТ, която е стандарт 
при резектабилен ПДАК.19-26 В съвременна-
та ера липсват достоверни данни от фаза 
III РКП-я за ЛХЛ с gemcitabine. Допълните-
лен анализ на RTOG 9704 демонстрира, че 
при ПДАК на главата и серумен маркер CA 
19-9 < 90 U/L приложението на ЛХЛ води до 
повишаване на преживяемостта в сравне-
ние с резултатите от CONKO-001.27 Голе-
ми популационни серии подкрепят ролята 
на ЛХЛ: в база-данни от 11526 оперирани 
и третирани следоперативно се докладва 
повишена преживяемост в сравнение с по-
лучилите самостоятелна адювантна ХТ.28 

Един SEER анализ от 2020 г. обобщава ле-

чението на всички цитирани проучвания 
върху 3219 пациенти и представя подобна 
полза за ЛХЛ срещу самостоятелна адю-
вантна ХТ.29 Друго многоцентрово проуч-
ване на Central Pancreas Consortium оценява 
ползата от ЛХЛ при 747 болни от 7 елитни 
болници при пациенти с лимфни метаста-
зи и позитивни оперативни граници.30 Про-
дължаващо проучване на същия консорциум 
върху 1130 пациенти показва, че адювант-
ната ХТ допълнително намалява локални-
те рецидиви и хематогенните метастази, 
докато ЛХЛ намалява само локалните ре-
цидиви при негативни резекционни граници, 
без влияние върху хематогенното метас-
тазиране. В субгрупов анализ обаче липсва 
влияние върху локалните и хематогените 
рецидиви и върху ОП при пациенти с пози-
тивни оперативни граници, независимо от 
приложените схеми.31 Няколко проучвания 
анализират влиянието на локализацията на 
тумора в панкреаса за решение за постопе-
ративно ЛХЛ, без да се откроява значима 
разлика.

Оценката на ролята на ЕКРХ в следо-
перативен аспект е обект на малки инсти-
туционални проучвания. По правило ЕКРХ е 
метод, позволяващ бързо започване на ХТ. 
Все още не е статистически достоверно 
оценена токсичността от ЕКРХ след хи-
рургия.1 Проучвания показват предимство 
на кратък курс ЕКРХ, реализиращ по-високи 
дози в туморния обем и по-ниски в коремни-
те органи под риск, което позволява едно-
временно прилагане на интензивна адювант-
на ХТ.32 Показания за ЕКРХ са позитивни 
резекционни граници ≤ 1 mm, близки до 1-2.5 
mm към ретроперитонеум, съдове и пери-
дуоденални мастни тъкани. Изводът на ав-
торите е, че ЕКРХ е поносим метод, който 
позволява бързо започване на адювантна ХТ 
при пациенти с близки или позитивни резек-
ционни граници.32 След системен анализ на 
всички проучвания с ЕКРХ ръководството 
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на ASTRO приема, че поради липса на доста-
тъчно данни добавянето на следоперативна 
ЕКРХ се препоръчва само в клинични проуч-
вания или за събиране на данни в проследява-
щи регистри.1 

Систематичен и метаанализ на 15 
проучвания анализира 401 пациенти, тре-
тирани с хирургия плюс интраоперативно 
лъчелечение (ИОЛЛ) и 433 пациенти със са-
мостоятелно оперативно лечение.3 В друга 
група с 257 болни са анализирани хирургия, 
ИОЛЛ, самостоятелно ЛЛ и ЛХЛ и е срав-
нена с популация от 213 болни без ИОЛЛ; 
публикацията е след 2000 г., което показва 
промяна в лечебната стратегия с включва-
не на ЛХЛ. Подгрупов анализ интерпретира 
средна ОП и рецидиви и докладва принос на 
ИОЛЛ за повишаване на ОП (8-23 месеца) 
срещу самостоятелна хирургия (6.5-12 ме-
сеца) (HR 1.20; 95%CI 1.06-1.37, p = 0.005) и 
достоверно снижение на локални рецидиви 
(RR 0.7; 95%CI 0.51-0.97, p = 0.03). В група-
та с хирургия, ИОЛЛ, самостоятелно ЛЛ и 
ЛХЛ, сравнена с популация без ИОЛЛ, също 
категорично се доказва подобрена средна 
ОП (HR 1.16; 95%CI 1.01-1.34, p < 0.05). По 
данни от 8 проучвания няма повишаване на 
усложнения при добавяне на ИОЛЛ (41.4% 
срещу 40.7%) (RR 0.95; 95%CI 0.73-1.23, p 
= 0.703). Следоперативната морбидност е 
изследвана при 336 болни от 4 проучвания: 
в 10% е регистрирана фистула на панкреас, 
в 7.4% – забавено изпразване на стомах и в 
6.5% – абдоминални инфекции. В 7 проучва-
ния метаанализ не демонстрира влияние на 
ИОЛЛ върху смъртност (4.3% срещу 4.0%) 
(RR 1.07; 95%CI 0.44-2.63). Най-отчетлив е 
приносът на ИОЛЛ в мултидимодалния под-
ход (операция, ИОЛЛ, самостоятелно ЛЛ и 
ЛХЛ) (p = 0.005). Стабилността на анализа 
е потвърдена чрез метод за последовател-
но изключване на всяка една публикация. В 
групите, лекувани след 2000 г., ползата на 
ИОЛЛ е по-значима.33

Заключение 3 

Решението за средоперативно кон-
венционално фракционирано ЛХЛ трябва 
да бъде взето при оценка на индивидуал-
ния риск: лимфни метастази и позитивни 
резекционни граници, независимо от лока-
лизацията на тумора в панкреаса. Трябва 
да бъде поискано мнението на пациента 
за прилагане на по-агресивно лечение и за 
ранна и късна токсичност, заедно с уведо-
мяване за очакван ефект върху туморния 
контрол, но не и върху преживяемостта 
[умерено качество на доказателства]. Пре-
поръчително е следоперативното ЛХЛ 
да бъде включено 4-6 месеца след систем-
но химиотерапевтично лечение. Видът и 
продължителността на ХТ зависи от кли-
ничния стадий, състоянието на пациента 
и коморбидността му. Пациенти с добър 
пърформанс статус (ЕCOG 0-1) подлежат 
преди ЛЛ на ХТ с режим FOLFIRINOX. Въз-
растни пациенти с добър пърформанс ста-
тус (ECOG 0-1) преди ЛЛ подлежат на ХТ 
с gemcitabine или gemcitabine/nab-paclitaxel. 
Продължителността на ХТ зависи от то-
леранса (2-6 месеца) и отговора на лечение-
то (без прогресия) [умерено качество на до-
казателства]. Поради липса на достатъчно 
данни ръководството на ASTRO препоръч-
ват прилагане на следоперативна ЕКРХ 
само в клинични проучвания или за събиране 
на данни в проследяващи регистри. При ре-
зектабилен ПДАК с висок риск за рецидив 
клиницистите биха могли да обсъждат до-
бавяне на ИОЛЛ по време на операция или в 
комбинация между хирургия, ИОЛЛ и едно-
временно ЛХЛ [високо качество на доказа-
телства].

Клиничен въпрос 4. Ререзекция, лъче-

химиолечение или екстракраниална ради-

охирургия е най-ефективен и най-поносим 

метод при изолиран локорегионалeн реци-

див след резециран ПДАК или при олигоме-

тастатична болест? 
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Критериите за избор на адекватен 
метод включват оценка за локален тумо-
рен контрол, ОП и токсичност. Направен е 
метаанализ на 162 проучвания и са оценени 
възможните лечебни методи. След реопе-
рация (39 проучвания) е установена средна 
ОП от 16.1 месеца (95%CI 4.9-22.1, I2 52%), 
при 40 проучвания с ХТ – 14.9 месеца (95%CI 
7.5-18.9, I2 63%), в 37 проучвания след ЛЛ – 
13.8 месеца (95%CI 5.6-17.0, I2 59%) и в 10 
проучвания за най-добри поддължащи грижи 
(НДПГ).34 През 2017 г. година е публикуван и 
втори систематичен анализ на 18 ретрос-
пективни проучвания върху 313 пациенти35: 
при 100 болни (8 проучвания) е извършена 
ререзекция, при 153 болни (7 проучвания) e 
проведено ЛХЛ, а при 60 болни – ЕКРХ. От 
лекуваните 153 болни в 3 проучвания за из-
олиран локорегионалeн рецидив се описват 
резултати след ЛХЛ, а в 3 проучвания – след 
самостоятелна ХТ. Едно проучване събира 
пациенти с различен вид лечение – ЛХЛ, са-
мостоятелна ХТ и самостоятелни НДПГ. 
Резултатите показват морбидност от 29% 
след ререзекция, от 54% – след ЛХЛ и най-
малко след ЕКРХ – от 3%; смъртността е 
съотв. 3%, 1% и 1%. Повечето болни имат 
дълъг светъл период преди рецидив. Док-
ладваната ОП за трите метода е съотв. 
32, 19 и 16 месеца. Средната ОП изглежда 
по-висока след ререзекция (16-32 месеца) в 
сравнение с ЛХЛ (16-19 месеца) и ЕКРХ (9-
16 месеца). Пациентите след ререзекция 
са с по-дълъг свободен интервал от първа 
операция до рецидив, което обяснява по-ло-
шите резултати в групите с ЛХЛ и ЕКРХ. 
Усложненията от хирургията обаче правят 
другите два метода по-неинвазивни и по-по-
носими като спасително лечение.35 Изводът 
е, че локалното лечение е резонно и с добра 
преживяемост. Заключенията от двата 
анализа са сходни и показват, че поради хе-
терогеност на данните се налагат РКП-я, 
за да се препоръча най-ефективно лечение. 

Мултидисциплинарен тим следва да опре-
дели индикациите, балансирайки ползата от 
лечение и КнЖ.

Друг важен въпрос, дискутиран в про-
учванията, е безопасността на повторно-
то ЛЛ при изолиран локорегионалeн реци-
див и методът на избор. По този проблем 
липсват систематични и/или метаанализи. 
Съществуват единични ретроспективни и 
проспективни проучвания с малочислени ко-
хорти (15-85 пациенти), обобщени в литера-
турен обзор, като от цитираните 14 про-
учвания само 5 (170 болни) включват ЕКРХ. 
Тя е приложена не само при рецидиви, а и при 
локално авансирал тумор и позитивни ре-
зекционни граници. Проучени са 3-5 фракции 
при средна доза 25-27 Gy. Показателят за 
ЛТК на първа година варира от 100-78%, със 
средната продължителност от 8-10 месеца, 
според предишния успех на лечението и ин-
тервала до рецидив. Около 10-20% развиват 
ранни лъчеви реакции от степен 2, а единич-
ни случаи са с токсичност от степен 3.36-39 
Присъщата агресивност на ПДАК извежда 
системната ХТ като особено важна за кон-
тролиране на метастазирането.40 Прилага-
нето на ЕКРХ има предимство, че може да 
се провежда между химиотерапевтичните 
курсовете за 3-5 дни и с нисък токсичен про-
фил върху предварително облъчван терен.41 
Проучванията върху олигорецидив показват, 
че при проява в интервал под 9 месеца след 
радикално лечение третирането му с ЕКРХ 
трябва да се предшества от 2-6 курса сис-
темна терапия. При рецидиви в рамките на 
6-20 месеца успехът на повторно облъчване 
чрез ЕКРХ се повишава. Изводите за ролята 
на повторно облъчване чрез ЕКРХ се бази-
рат на малък брой ретроспективни данни и 
се характеризира с нехомогенност на кохор-
тите.36-39

При хематогенни рецидиви ролята на 
локалния метод (операция или ЛЛ) е свързан 
с понятието олигометастатична болест. 
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При ПДАК основно внимание се обръща на 
локалното лечение на парааортални и чер-
нодробни метастази. База-данни докладват 
успешно лечение на чернодробни метастази 
от различни тумори, като само около 5% са 
от ПК със средна ОП от 6 месеца и едно-
годишна ОП в 18%. Систематичен анализ 
на Ghidini41 разглежда хирургия, радиофрек-
фентна аблация, HIFU електропорация, 
трансартериална хемоемболизация, радиое-
мболизация с Yttrium-90 микросфери и ЕКРХ. 
От 17 проучвания само 8 са върху локално 
лечение, 3 проучвания са за ЕКРХ, от които 
само 5% са за олигометастатичен ПДАК. 
Предлагат се комбинация от фактори, кои-
то биха могли да селектират биологично 
по-ниско агресивни случаи, при които полза-
та от ЕКРХ да е значителна в комбинация с 
агресивна ХТ: серумни маркери: СА-19-9 под 
200 U/ml, СЕА под 2.9 ng/ml, CYFRA 21-1 ≤ 
2.7 ng/ml, съотношение неутрофили/лимфо-
цити ≤ 3.75, CRP ≤ 1 mg/dl, билирубин ≤ 1 mg/
dl , албумин над 35 g/L, ECOG под 2, олиго-
метастатична болест главно в черен дроб 
и единични екстрахепатални метастази.41 
Анализ на база-данни на Германското дру-
жество по радиационна онкология (DEGRO) 
върху ЕКРХ и чернодробни метастази съби-
ра информация от 17 германски и швейцар-
ски центрове с 474 пациенти, от които само 
24 са с ПДАК (5%). Показана е тенденцията 
за по-добър ефект от ЕКРХ при по-късно 
появили се метастази, както и повишаване 
на биологично ефективната доза (BED) с 
подобряване на лъчевите техниките до 130 
Gy, дадени в 1-3-5 фракции. Ранната лъче-
ва токсичност е под 1%, а късната – около 
1.4%: повишаване на чернодробни eнзими (1 
пациент), чернодробна фиброза (3 пациен-
ти) и некроза в метастаза (1 пациент).42

Заключение 4

При изолиран локорегионалeн рецидив 
от резециран ПДАК в мултидиспилинарен 

екип би могло да обсъжда с еднакъв успех 
ререзекция или ЛХЛ, или ЕКРХ, според със-
тоянието на пациента [ниско качество на 
доказателства]. След конвенционално фрак-
ционирано ЛХЛ при изолиран локорегионалeн 
рецидив от резециран ПДАК в мултидиспи-
линарен екип би могло да се обсъжда повтор-
но облъчване с ЕКРХ пред ререзекция или 
конвенционално фракционирано ЛХЛ [ниско 
качество на доказателства]. При олигоме-
тастази от ПДАК (предимно в черен дроб 
и парааортални лимфни възли) прилагане на 
ЕКРХ би могло да се обсъжда като алтер-
натива на други локални методи (хирургия, 
радиофрекфентна аблация, електропора-
ция и метаболитна радионуклидна терапия 
с yttrium-90 [ниско качество на доказател-
ства].

Клиничен въпрос 5. Съпоставими ли 

са съвременните лъчелечебни техники и 

дози при различните индикации за ПДАК?

Навлизането на ЛЛ в съвременния 
арсенал на мултидисциплинарния подход в 
различните стадии на ПДАК е ясно форму-
лирано в препоръките на ASTRO 2019. Те 
акцентират върху детайли за техниките 
на перкутанно ЛЛ, формулирайки го главно 
в два аспекта.

Конвенционално фракциониране на до-
зата в съчетание с неоадювантна или едно-
временна ХТ. Проучвания безспорно доказ-
ват, че планираща техника за МИЛЛ, главно 
чрез т.нар. обемно модулирано ЛЛ (ОМЛЛ) е 
съвременният метод на избор за облъчване 
при ПДАК (Фиг. 2). Това се отнася за всички 
тактики на включване на ЛЛ – предопера-
тивно, следоперативно или дефинитивно. 
Систематичен анализ сравнява токсичност-
та на ЛЛ с по-високо технологичното 
МИЛЛ в 13 проучвания срещу 7 изследвания 
върху триизмерно ЛЛ с едновременно при-
лагане на capecitabine или gemcitabine.43 Липс-
ва разлика в преживяемостта между двете 
лъчеви техники, но в проучванията с МИЛЛ 
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се доказва достоверно по-нисък дял на гас-
троинтестинална токсичност за гадене и 
повръщане от степен 3 – 7.8% срещу 13.4% 
(p < 0.001) и за диария – 2% срещу 11.6% (p 
< 0.001). Късната токсичност от степен 
3 е достоверно по-ниска при прилагане на 
МИЛЛ – 5% срещу 10.6% (p = 0.017). В про-
учване на MD Anderson Cancer Center биоло-
гично еквивалентна доза над 70 Gy, постиг-

ната чрез 15 фракции с по 4 Gy с МИЛЛ, 
демонстрира по-висока ефективност за ОП 
и за намаляване на локорегионални рецидиви 
в сравнение с триизмерно ЛЛ с 28 фракции 
до 50.4 Gy.44 Само 1 от 200 пациенти раз-
вива остра токсичност от степен 3; това 
се постига с МИЛЛ и води до интерес към 
по-високи дневни фракции чрез ЕКРХ или 
друго качество на лъчението. Въпросите за 

Фигура 2. Сравнение на ОП според ЛЛ техника: МИЛЛ срещу 3-измерно конформално ЛЛ (р < 0.006)43 (с 
любезното разрешение на Radioth. Oncol). Пациент лекуван по протокол RTOG 1201 за ескалиране на дозата 63 
Gy в 28 фракции (линиите в КТ показват изодозите: червената –63 Gy, жълтата – 55 Gy, синята – 45Gy); (b) 
стандартно прилагане на 4-полева техника при 3-измерно планиране: червена линия – 50.4 Gy изодоза, жълтата 
– 30 Gy изодоза, която получават органи под риск, част от стомах и дуоденум, водeщо до гастроинтестинална 
ранна и късна токсичност; (c) болен, облъчен до 67.5 Gy в 15 фракции – червена линия, жълта – 50 Gy изодоза и 
синя – 45 Gy изодоза; (d) друго ниво на облъчване – показан е дозиметричен план с МИЛЛ, избягващо облъчване 
на дуоденум и стомах (в оранжево); туморът получава 63 Gy в 15 фракции – червена линия, синя – 50 Gy 
изодоза около него44 (с любезното съдействие на Dr Lauren Colbert, MD Anderson Hospital) 
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подходящите дози е дискутиран простран-
но и зависи от големината на обемите. На 
Табл. 3 са цитирани препоръките на ASTRO 
за различни индикации при ПДАК и за кон-
венционално фракционирано ЛХЛ.

Предимства на ЕКРХ при различни ин-
дикации за ПДАК. Главно предимство на 
ЕКРХ е облъчване в малък обем, с висока 
единична фракция с висок градиент, осигу-
ряващ бърз спад на екстремно високата доза 
в околни здрави тъкани (Фиг. 3). Това изис-
ква техника от най-високо технологично 
ниво –позициониране, определяне на необ-
ходимите обеми, използване на маркери за 
оценка на движение на тумора с дишането, 
дозиметрично планиране с МИЛЛ, верифи-
циране на дозиметричния план, ежедневно 
контролиране на съвпадението на обемите, 
възможности за т.нар. traking. В мултидис-
циплинарния подход ЕКРХ дава възможност 
за бързо включване на ЛЛ в рамките на сис-
темното лечение. Табл. 4 обобщава препо-
ръките на ASTRO за различни индикации на 
ЕКРХ при ПДАК. В специализираната ли-
тература и могат да се намерят детайлни 
препоръка за специалисти лъчетерапевти, 
но те излизат извън обсега на тази учебна 
статия.

Заключение 5

Съвременно лъчелечение при ПДАК се 
препоръчва да се извършва само в профили-
рани клиники с експертиза за тази тумор-
на локализация, разполагащи със съвременни 
средства за планиране, дозиметрия и вери-
фикация. Ръководството на ASTRO обръ-
ща особено внимание на всички фази от ЛЛ, 
независимо дали е с конвенционално фрак-
циониране на дозата или ЕКРХ: планиращият 
скан (4D) следва да се проведе при стриктна 
имобилизация и регулиране на дишането (за-
държане при дълбоко издишване, а по-ефек-
тивно – при дълбоко вдишване); прилагане 
на контраст както за паренхимна фаза на 
изобразяване на панкреаса, така и за портал-
на венозна система; при движение на обема 
над 1 сm задължително се прилага сканиране 
и образно ръководено дишане. Идеален ме-
тод е имплантиране на маркери в панкреаса 
за минимизиране на облъчвания обем и вери-
фикация на облъчването във фазите на ди-
шане. Дозиметричните техники трябва да 
са тип МИЛЛ, като се предпочита МОЛЛ 
поради по-кратко време на лъчевите сеанси 
с възможност за образно ръководене на ЛЛ. 
Задължителна е ежедневна верификация. 

Таблица 3. Препоръки на ASTRO при конвенционално фракциониране на дозата за различни индикации1

Препоръка
Препоръчи-

телност

Достовер-

ност
Консенсус %

При резециран ПДАК за постоперативно КнФЛХЛ – 45-
50 Gy с 1.8-2.0 Gy фракция, с 5-FU-базирана на XT Силна Умерена 100

При гранично резекталибен ПДАК за предоперативно 
КнФЛХЛ с ХТ – 45-50.4 Gy с 1.8-2.0 Gy фракция Условна Ниска 100

При локално авансирал ПДАК за дефинитивно КнФЛХЛ с 
ХТ – 50.4-56 Gy с 1.75-2.2 Gy фракция Силна Умерена 85%
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Ръководството на ASTRO предлага подроб-
ности по очертаване на туморните обеми, 
вариации при дишане, стриктно съблюдаване 
на толерантните дози в бъбреци, черен дроб, 
дуоденум, стомах, тънки черва и гръбначен 
стълб. За прилагане на ЕКРХ се селекциони-
рат тумори ≤ 6 cm, разположени ≥ 1 cm от 
гастроинтестиналната мукоза, без данни за 
инвазия в съседни органи и без големи лимф-
ни метастази. Методът следва да се избягва 
при директна инвазия на черво или стомах, 
доказана чрез КТ, магнитнорезонансна то-
мография или ендоскопия. При повторно об-
лъчване се предпочита по възможност ЕКРХ 
пред КнФЛЛ поради високата предишна доза 
за нискък токсичен профил. Едновременото 

ЛХЛ следва да се извършва след мултидисци-
плинарно обсъждане и в клиника с експертиза 
за двата лечебни метода.
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ОБЗОР

Тромбозата, свързана със злокачествена болест, е основен клиничен проб-

лем. Пациентите с панкреасен дуктален аденокарцином (ПДАК) са с висока 

честота на развитие на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) спрямо другите ви-

дове неоплами, като средната честота варира от 17% до 57%. По дефиниция 

ВТЕ включва дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен тромбоемболизъм 

(БТЕ). Други прояви на венозна тромбоза са също катетър-асоциирани тромбо-

зи (КАТ) и тромбоза на висцералните вени (портална, лиенална, мезентериални 

и чернодробни), които се установяват приблизително при 30-50% от всички съ-

общени ВTE събития. При ПДАК клиниката на ВТЕ представлява животоза-

страшаващо усложнение и е свързан с по-лоша прогноза. Статията дискутира 

въпроси за оценка на риска от ВТЕ, профилактика и лечение на ВТЕ при паци-

енти с ПДАК, като препоръките са базирани главно на съвременните клинични 

ръководства на American Society of Clinical Oncology (ASCO), American Society of 

Hematology (ASH) и International Initiative on Thrombosis and Cancer (ITAC).

Увод

През 1865 г. Armand Trousseau първи 
предлага асоциация между идиопатична миг-
рираща венозна тромбоза и окултна злока-
чествена болест, малко преди сам да развие 
тромбоза на вена на горен крайник и по-къс-
но да почине от карцином на стомаха.1, 13 
По-късно Rudolf Virchow описва многофак-
торна патогенеза на тромбоемболичните 
усложнения, широко известна като триада 
на Virchow, включваща хиперкоагулация, ен-

дотелно увреждане и забавен кръвоток.1 
Тромбозата, свързана със злокачествена 
болест, е основен клиничен проблем. Паци-
ентите с ПДАК са с висока честота на раз-
витие на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ) 
спрямо другите видове неоплами, като сред-
ната честота е 14 събития на 100 пациенти 
годишно.2 По дефиниция ВТЕ включва дъл-
бока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен 
тромбоемболизъм (БТЕ). Други прояви на 
венозна тромбоза при пациенти с ПДАК са 
също катетър-асоциирани тромбози (КАТ) 
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и тромбоза на висцералните вени (портал-
на, лиенална, мезентериални и чернодробни), 
които се установяват приблизително при 
30-50% от всички съобщени ВTE събития.3, 

4 Независимо дали е симптоматичен, или 
асимптоматичен, ВТЕ е силно свързан с по-
висок процент на смъртност при пациенти 
със злокачествена болест.5, 6 Поради това са 
създадени различни таблици за предсказване 
на риска от ВТЕ (ТПР). При пациентите с 
ПДАК съществува значим риск както от 
развитие на ВТЕ, така и риск от кървене, 
поради което приложението на антикоагу-
лант за профилактика и лечение е клинично 
предизвикателство.

В тази статия се дискутират въпро-
сите за оценка на риска от ВТЕ, профилак-
тиката и лечението на ВТЕ при пациенти 
с ПДАК, като препоръките се основават 
на съвременните ръководства на American 
Society of Clinical Oncology (ASCO)7, American 
Society of Hematology (ASH)8, International 
Initiative on Thrombosis and Cancer (ITAC)9 и 
NCCN Clinical Practice Guidelines10, 11.

Епидемиология и прогноза на 

ВТЕ при ПДАК

По правило ПДАК е злокачествена 
болест, свързана с най-високата честота 
на ВТЕ.12 За първи път през 1938 г. се съоб-
щава за силна връзка между ПДАК и ВTE в 
проучване, включващо 4258 последователни 
аутопсии, при които се установява ВTE при 
56.2% от пациентите с ПДАК срещу 15-25% 
при друг вид карцином.13 Според използвани-
те диагностични методи докладваната чес-
тота на ВТЕ при ПДАК в ретроспективни 
кохорти варира от 5% до 41%.14-16 През 2021 
г. Mulder FI, et al.17 публикуват резултати 
от голямо кохортно популационно проучва-
не, в което се установява, че честотата на 
ВТЕ, свързана с ПДАК, се е удвоила в пери-
ода от 1997 г. до 2017 г. поради увеличаване 

на разпространението на карцинома, подо-
брена преживяемост, напреднала възраст на 
пациентите и по-добро диагностициране на 
случайни ВТЕ-и с рутинно използване на ком-
пютър-томография (КТ).

Рискови фактори за ВТЕ при 

ПДАК

При пациенти със злокачествена бо-
лест ВТЕ е многофакторно увреждане, кое-
то включва стигми, свързани с тумора, с 
лечението и с пациента. В проучване на паци-
енти с ПДАК на California Cancer Registry се 
съобщават резултати от мултивариацио-
нен анализ на потенциални рискови фактори, 
свързани с ВТЕ, в рамките на една година от 
диагностицирането му при 6712 пациенти.18 
При диагностициране на карцинома пациен-
ти с метастази имат 3.3 пъти по-висок риск 
от ВТЕ, отколкото тези с локална болест. 
По-специално, около 70% и 90% от пациен-
тите са починали съответно в рамките на 
1 и 2 години от диагностициране на ПДАК. 
Според данни от Danish Registry честота-
та на ВТЕ е най-висока през първата година 
след диагностициране на ПДАК – 56.1% на 
1000 човеко-години (95%CI 39.9-78.8) и на-
малява до 24.4% на 1000 човеко-години през 
втората година (95%CI 7.9-75.8)13, 19, което 
по всяка вероятност се дължи на повече те-
рапевтични интервенции и хоспитализации 
през този период. Blom et al.14 в кохортно 
проучване, включващо 202 последователни 
пациенти с ПДАК, съобщават, че индивиди 
с тумор на тяло и опашка имат 2-3 пъти по-
висок риск от ВТЕ в сравнение с тумор на 
глава.13 Макар че туморите в тяло и опашка 
при диагностициране са свързани по-често с 
далечни метастази, отколкото туморите 
на глава (70% срещу 47%), след коригиране 
за далечни метастази, възраст и пол тези 
тумори все още корелират с увеличен риск 
за ВТЕ (съотв. HR 1.6; 95%CI 0.4-5.9 срещу 
2.5; 95%CI 0.9-7.4).14 Пациентите, лекувани 
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с химиотерапия (ХТ), са с 4.8 пъти по-висок 
риск (95%CI 1.1-20.8) от ВТЕ в рамките на 3 
месеца след преустановяване на лечението, 
докато при лъчелечение (ЛЛ) рискът не се 
увеличава.14, 15 Пациенти, преживели опера-
ция по повод карцином, в първите 30 посто-
перативни дни имат 4.5 пъти по-висок риск 
от ВТЕ срещу оперирани без карцином. В 
голямо проспективно кохортно проучване 
BACAP-VTE се установя3, 20, че честотата 
на ВТЕ не се различава статистически в 
групите с ПДАК, лекувани с gemcitabine-ба-
зирана терапия или с режим FOLFIRINOX. 
Пациенти с карцином, които развиват ВТЕ, 
имат по-кратка обща преживяемост (ОП) в 
сравнение с тези без ВТЕ, но с подобен ста-
дий на тумора и противотуморно лечение.21 
В проучване от California Cancer Registry на 
235149 пациенти със злокачествена болест, 
от които 6712 са с ПДАК, коригиран според 
възраст, раса и стадий, ВTE е значителен 
предиктор за намалена преживяемост през 
първата година за всички видове карцином 
(95%CI 1.6-4.2, р < 0.01), а когато се измер-
ва в личностно време, честотата на ВТЕ 
през първата година след диагностициране е 
най-висока сред пациенти с метастатичен 
ПДАК (20.0 събития на 100 пациенто-годи-
ни).22, 23

 В проучване BACAP-VTE пациенти, 
развиващи ВТЕ по време на проследяване, 
имат по-кратка преживяемост без прогре-
сия (ПБП) дори след корекция за стадий и 
други рискови фактори за ПБП – 6.66 срещу 
9.56 месеца (HR 1.74; 95%CI 1.19-2.54, р = 
0.004). Началото на ВTE също е свързано с 
по-кратка ОП дори след корекция за възраст, 
стадий и други рискови фактори – 9.13 сре-
щу 14.55 месеца (HR 2.02; 95%CI 1.57-2.60, р 
= 0.004). Пациенти с ПДАК, които разват 
ВТЕ след влизане в проучването, имат по-
висока смъртност в сравнение с тези без 
ВТЕ – 109 от 152 (72%) пациенти с ВТЕ са 
починали срещу 343 от 531 (65%) без ВТЕ 
(OR 2.88; 95%CI 1.96-4.21, p < 0.0001).3 Тези 

резултати за връзка между ВТЕ и смърт-
ността заслужават внимание и се предпола-
га, че предотвратяването на ВТЕ може да 
подобри преживяемостта при ПДАК.23

Артериална тромбоза при 

ПДАК

Наблюдава се рядко (2-5%) при пациен-
ти с ПДАК.10 Шестмесечните кумулативни 
случаи на инфаркт на миокарда и исхемичен 
инсулт са съотв. 2.6% (95%CI 2.3-2.8) и 3.8% 
(95%CI 3.5-4.8) при пациенти с ПДАК срещу 
0.7% (95%CI 0.6-0.9) и 1.8% (95%CI 1.6-2.1) 
при контролни пациенти.11

Хиперкоагулация при ПДАК

При ПДАК се наблюдава хиперкоагула-
ционно състояние, което включва сложна 
взаимодействие между тромбоцити, коагу-
лационни фактори и ключови възпалителни 
пътища. Тук тъканният фактор (TF), на-
ричан още CD142, изглежда играе централ-
на роля в появата на протромботичното 
състояние. Две предклинични и клинични 
проучвания показват, че ПДАК произвеж-
да голямо количество TF, кодирани от ген 
F3, който се секретира в кръвообращение-
то чрез мембранни везикули. По правило TF 
стимулира протромботично състояние, 
свързващо се с фактор VIIa, което след 
това посредничи за превръщане на фактор 
X в Xa и на фактор IX – в IXa.24, 25 В допъл-
нение, активността на TF може да бъде по-
тенцирана чрез увеличаване на повърхност-
на експресия на туморни ендотелни анйонни 
фосфолипиди и повишено производство на 
хепараназа. Други биологични механизмите, 
които допълнително стимулират образува-
нето на тромби, включват карциномна се-
креция на протеаза прокоагулант, директно 
активираща фактор X, провъзпалителни 
цитокини, стимулиращи експресия на про-
тромботични протеини в съдовия ендотел, 
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производство на муцин, отлагане на фибрин 
и тромбоцитна агрегация.26 Наред със сти-
мулиране на хиперкоагулационно състояние 
тези механизми вероятно осигуряват и пре-
димство за оцеляване на раковите клетки 
чрез пролиферативни сигнали и стимулация 
на ангиогенеза в туморната микросреда.

Биомаркери за оценка на 

риск от ВТЕ

Доказано е, че някои биомаркери коре-
лират добре с риска от ВТЕ при злокачест-
вена болест. Такива параметри са увеличен 
брой левкоцити и тромбоцити и намале-

Фигура 1. Илюстрация, обобщаваща основните туморни прокоагулантни ефекти при ПДАК: (1) експресията 
на TF и освобождаване на TF-позитивни микровезикули (TF+MV); (2) TF задейства външен път на коагулация, 
водещ до генериране на тромбин (FIIa); (3) хепараназата (HPSE) премахва гликокалици, съдържащи инхибитор 
на пътя на тъканния фактор (TFPI), и повишава активността на TF; (4) муцин и туморен подопланин 
активират тромбоцитите, които експресират фосфатидилсерин (PS); (5) последната улеснява образуване на 
протромбиназен комплекс и генерирането на тромбин; (6) активираните тромбоцити са адхезионни молекули, 
улесняващи взаимодействията ендотел-тромбоцити и тромбоцити-левкоцити; последните генерират богати 
на тромбоцити микротромби; (7) освобождаване на неутрофилни екстрацелуларни капани (NETs), създаващи 
матрица за адхезия на кръвни клетки и МВ и насърчаващи тромбоза и нарушаващи кръвотока; (8) безклетъчна 
ДНК (cfDNA), освободена от туморни клетки или неутрофили, осигурява отрицателно заредена повърхност, 
активираща фактор XII (FXII); FXIIa инициира вътрешния път на коагулация, осигурявайки допълнителен 
източник на тромбин; инхибитор на активатора на плазминоген 1 (PAI1) може да бъде освободен от ПДАК и 
от активирани тромбоцити13
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но количество на хемоглобин. През 2008 г. 
Khorana et al., разработвайки таблица за 
предсказване на риск от ВТЕ при пациенти 
за химиотерапия (ХТ), използват комплекс 
от изходни клинични и лабораторни про-
менливи. В унивариационен анализ те уста-
новяват, че брой на тромбоцитите ≥ 350 
х 109/L преди ХТ, ниво на хемоглобин < 100 
g/L и брой на левкоцити > 11 х 109/L са ста-
тистически значимо свързани с развитие на 
симптоматичен ВТЕ.26 R Simanek et al. също 
доказват, че висок брой на тромбоцити е 
клинично важен и независим предиктор на 
риск за ВТЕ при пациенти с карцином.28 Ay 
et al. докладват връзка между повишени кон-
центрации на протромбин фрагмент 1+2, 
разтворим Р-селектин, фактор на кръвосъ-
сирване VIII и D-димер с по-висок риск от 
ВТЕ при пациенти с карцином.29-31 Интегри-
рането на съответни биомаркери в таблици 
за предсказване (ТПР) на риск от ВТЕ може 
да допренесе за подобряване на точността 
на предикция. През 2018 г. Faille et al.32 в ко-
хорта от 50 пациенти с ПДАК оценяват ди-
агностичната стойност на няколко биомар-
кера за прогнозиране на ВТЕ – фактор VIII, 
D-димер, фактор на von Willebrand, инхиби-
тор на пътя на свободния тъканен фактор, 
активност на микровезикуларен-тъканен 
фактор (MV-TF) и СА 19.9. При мултивари-
ационен анализ изходен D-димер ≥ 2.16 μg/mL 
(HR 4.9; 95%CI 1.0-23.1), изходна MV-TF ак-
тивност над 2.37 pg/mL (HR 10.5; 95%CI 1.5-
72.4) и изходен CA 19.9 ≥ 2153 U/mL (HR 9.5; 
95%CI 1.5-60.2) са статистически значимо 
свързани с прогнозиране на ВТЕ след коре-
кция за възраст и пол.32 Въпреки това, тези 
асоциации не са по-значими след корекция за 
наличие на метастази, което подсказва, че 
метастатичната болест е най-важен рис-
ков фактор за ВТЕ при пациенти с ПДАК.

Таблици за прогноза на риск от ВТЕ 
при ПДАК. Предложени са различни мо-
дели и таблици за откриване на пациенти 

със злокачествени болести и висок риск от 
ВТЕ, които може да имат полза от провеж-
дане на тромбопрофилактика, но тяхното 
клинично приложение все още е предмет на 
обсъждане. Най-широко използваната ТПР 
при амбулаторни пациенти, показани за ХТ, 
е Khorana score (KS), предложена през 2008 
г. от Khorana et al.27 Разработена е в про-
спективна кохорта от 2701 амбулаторни 
пациенти с карцином и е валидирана чрез не-
зависима група от 1365 случаи. Khorana score 
е лесно приложима таблица при пациенти, 
показани за ХТ, като се използва комплекс 
от изходни клинични и лабораторни про-
менливи. В мултивариационен анализ след-
ните променливи са независимо свързани с 
риск от ВТЕ: първично място на карцино-
ма (много висок риск или висок риск), брой 
на тромбоцити преди ХТ ≥ 350 x 109/L, ниво 
на хемоглобин ≤ 100 g/L и/или използване на 
растежен фактор на еритроцити, брой на 
левкоцити ≥ 11 х 109/L и индекс на телес-
на маса (BMI) > 35 kg/m2. Тя определя 1 до 2 
точки на пет обикновени клинични и лабо-
раторни променливи. Възрастта не е ста-
тистически значимо свързана с прогнозата, 
поради което този показател не е приложен. 
Пациентите са класифицирани като нисък 
риск (общ брой точки 0), умерен риск (общ 
брой точки 1-2) или висок риск (общ брой 
точки ≥ 3). Всички пациенти с ПДАК имат 
сумарен резултат ≥ 2, поради което се кла-
сифицират като умерен или висок риск от 
ВТЕ и са показани за профилактика. За съ-
жаление, нито в ретроспективни проучва-
ния при ПДАК, нито в голямо проспектив-
но проучване на BACAP VTE този модел не 
различава тези две рискови категории.20, 33, 34 

Разработени са и други ТПР на базата на ко-
агулационен статус, например Vienna САТ 
(добавяне на D-димер и разтворим Р-селек-
тин)36, PROTECHT (добавяне на GEM и ХТ 
на базата на платина)37 и CONKO (добавя-
не на пърформанс статус (PS) по WHO).38 
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Таблица 1. Таблици за прогнозата на риска за ВТЕ при пациенти с карцином35

Показатели

Khorana 

score

(точки)

Vienna CATS 

score 

(точки)

PROTECHT 

score

(точки)

CONKO 

score

(точки)

Панкреасен или стомашен карцином (много 
висок риск) +2 +2 +2 +2

Белодробен карцином, гинекологичен, жлъчен 
мехур, тестиси, лимфом (висок риск) +1 +1 +1 +1

Ниво на хемоглобин ≤ 100 g/L преди ХТ или 
приложение на еритропоетин стимулиращи 
агенти

+1 +1 +1 +1

Брой на левкоцити ≥ 11 х 109/L преди ХТ +1 +1 +1 +1

Брой тромбоцити преди ХТ ≥ 350 × 109/L +1 +1 +1 +1

ВМI > 35 kg/m2 +1 +1 +1 -

D-димер > 1.44 mcrg/L - +1 - -

Разтворим P-селектин > 53.1 ng/L - +1 - -

Химиотерапия с gemcitabine - - +1 -

Химиотерапия с платина - - +1 -

PS по WHO - - - +1

Таблица 2. Риск от ВТЕ и дял на пациенти със симптоматичен ВТЕ на ТПР24

Khorana score Vienna CATS score PROTECHT score

Брой точки ВТЕ риск
% симптом. 

ВТЕ
Брой точки

% симптом. 

ВТЕ
Брой точки

% симптом. 

ВТЕ

0 Нисък 0.3%-0.8% 0 1.0% 0-2 2.0%-4.7%

1-2 Междинен 1.8%-2.0% 1 4.4% ≥ 3 9.6%-11.1%

≥ 3 Висок 6.7%-7.1% 2 3.5%

3 10.3%

4 20.3%

≥ 5 35%

Никои от тези ТПР обаче не са външно ва-
лидирани при пациенти с ПДАК. На Табл. 1 
са показани най-разпространените ТПР от 
ВТЕ.35 На Табл. 2 е представен рискът от 
ВТЕ и дял на пациенти със симптоматичен 
ВТЕ, който съответства на съответен 
брой точки.24

Системният скрининг за ВТЕ не се пре-
поръчва в ежедневната клинична практика. 
Въпреки това, всички пациенти с ПДАК тряб-
ва да получават устна и писмена информация 
за рисковите фактори, както и за признаците 
и симптомите на ВТЕ с цел стимулиране на 
самодиагностика и провеждане на лечение.39
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Първична профилактика на 

ВТЕ при ПДАК

В Приложение 1 са представени дози на 
антикоагуланти за профилактика и лечение 
на ВТЕ7, а в Приложение 2 – дози на антико-
агуланти за профилактика и лечение на ВТЕ, 
коригирани според бъбречна функция и те-
лесно тегло.10 В Приложение 3 са предста-
вени противопоказанията за профилактика 
с антикоагуланти10, а в Приложение 4 – про-
тивопоказанията за лечение с тях7.

Профилактика при хоспитализирани 
пациенти за остра нехирургична болест. 
Острите медицински заболявания и почив-
ката на легло са преходни фактори, които 
увеличават риска от ВТЕ при хоспитализи-
рани пациенти с ПДАК. Три рандомизирани 
контролирани проучвания и метаанализ по-
казват, че профилактика с ниско молекулен 
heparin (НМХ) или fondaparinux достоверно 
снижава честотата на ВTE при хоспитали-
зирани пациенти с висок риск, при липса на 
активна хеморагия или висок риск от кърве-
не.40 В систематичен и метаанализ са иден-
тифицирани подгрупи на карцином, включени 
в рандомизирани контролирани проучвания, 
които оценяват разширена тромбопро-
филактика след хоспитализация.41 Четири 
рандомизирани контролирани проучвания 
съобщават за резултати от разширена 
тромбопрофилактика при 3655 пациенти с 
активен карцином. Честотата на венозни 
тромбоемболични събития е сходна между 
групите с удължена и стандартна продъл-
жителност на антикоагулантна профи-
лактика (OR 0.85; 95%CI 0.61-1.18, I2 0%). 
Въпреки това, голямо и клинично значимо 
кървене се появява значително по-често в 
групата с удължена продължителност на 
тромбопрофилактика (OR 2.10; 95%CI 1.33-
3.35, I2 8%)41.

Насоките за клинична практика на 
АSCO, ITAC и ASH препоръчват при хоспи-

тализирани пациенти с ПДАК да се прила-
га фармакологична тромбопрофилактика с 
НМХ в профилактични дози или с нефрак-
циониран heparin (НФХ) (3 х 5000 U S.C./
дневно), или с fondaparinux (2.5 mg S.C. днев-
но) при липса на aктивно кървене или други 
противопоказания (креатининов клирънс < 
30 mL/min, висок риск от кървене, тромбо-
цитопения < 50 x 109/L). По време на хоспи-
тализация директни орални антикоагуланти 
(ДОАК) не се препоръчват рутинно поради 
липса на доказателства. След дехоспитали-
зация не се препоръчва удължена тромбоп-
рофилактика.

Периоперативна тромбопрофилак-
тика при резектабилен ПДАК. Система-
тичен и метаанализ на 7 рандомизирани и 
проспективни проучвания с 4807 пациенти, 
преживели коремна или тазова хирургия за 
карцином, сравнява удължена (2-6 седмици) 
срещу конвенционална (до 2 седмици) про-
дължителност на тромбопрофилактика.42 
Удължена профилактика корелира с дос-
товерно снижена честота на всички ВТЕ 
(2.6 срещу 5.6%; RR 0.44; 95%CI 0.28-0.70) 
и проксимална дълбока венозна тромбоза 
(ДВТ) (1.4 срещу 2.8%; RR 0.46; 95%CI 0.23-
0.91). Липсва статистически значима разли-
ка в честота на симптоматичен белодробен 
тромбоемболизъм (БТЕ) (0.8 срещу 1.3%; 
RR 0.56; 95%CI 0.23-1.40), голямо кървене 
(1.8 срещу 1.0%; RR 1.19; 95%CI 0.47-2.97) 
и смъртност от всички причини (4.2 срещу 
3.6%; RR 0.79; 95%CI 0.47-1.33). В друг ме-
таанализ са включени 7 рандомизирани кон-
тролирани проучвания с 1728 участници и се 
оценява продължителна тромбопрофилак-
тика с НМХ, сравнена със самостоятелна 
вътреболнична профилактика.43 Резултати-
те показват, че честотата на всички ВТЕ е 
13.2% в контролната група срещу 5.3% при 
пациенти, получаващи извънболничен НМХ 
(OR 0.38; 95%CI 0.26-0.54; I2 28%). От всич-
ки ДВТ продължителната тромбопрофи-
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лактика с НМХ показва статистически зна-
чимо снижение на честотата им (OR 0.39; 
95%CI 0.27-0.55; I2 28%). Подобно снижение 
се установява, когато анализът е ограни-
чен до честота на проксимален ДВТ (OR 
0.22; 95%CI 0.10-0,47; I2 0%). Честотата на 
симптоматичните ВТЕ също е редуцира-
на съотв. от 1.0% до 0.1% (OR 0.30, 95%CI 
0.08-1.11; I2 0%). Не се установява разлика в 
честотата на кървене – съотв. 2.8% и 3.4% 
(OR 1.10; 95%CI 0.67-1.81; I2 0%). Оценките 
за хетерогенност варират между 0% и 28% 
в зависимост от анализа, което предполага 
ниска или маловажна хетерогенност. В сис-
тематичен анализ, включващ 20 рандомизи-
рани клинично проучвания върху 9771 паци-
енти с карцином, подложени на хирургична 
интервенция, се оценяват ефекти на НМХ, 
НФХ или fondaparinux върху смъртност, 
ДВT, БТЕ, резултати от кървене и тром-
боцитопения.44 Резултатите показват: 
смъртност (RR 0.82; 95%CI 0.63-1.07), БТE 
(RR 0.49; 95%CI 0.17-1.47), симптоматичен 
ДВT (RR 0.67; 95%CI 0.27-1.69), безсимпто-
мен ДВТ (RR 0.86; 95%CI 0.71-1.05), голя-
мо кървене (RR 1.01; 95%CI 0.69-1.48), леко 
кървене (RR 1.01; 95%CI 0.76-1,33), реопе-
рация за кървене (RR 0.93; 95%CI 0.57-1.50), 
интраоперативна трансфузия (MD –35.36 
ml; 95%CI –253.19-182.47), следоперативна 
трансфузия (MD –190.03 ml; 95%CI –23.65-
403,72) и тромбоцитопения (RR 3.07; 95%CI 
0.32-29.33). Приложение на НМХ се свързва 
с по-ниска честота на раневи хематом (RR 
0.70; 95%CI 0.54-0.92). Установени са и след-
ните допълнителни резултати: интраопе-
ративна кръвозагуба (MD –6.75 ml; 95%CI 
–85.49-71.99) и следоперативен дренажен 
обем (MD 30.18 ml; 95%CI –36.26-96.62). Ме-
таанализът не изключва категорично нито 
благоприятен, нито вреден ефект на НМХ в 
сравнение с fondaparinux за следните резул-
тати: всеки ВTE (ДВT или БТE, или и двата) 
(RR 2.51; 95%CI 0.89-7.03), голямо кърве-

не (RR 0.7; 95%CI 0.45-1.23), незначително 
кървене (RR 0.83; 95%CI 0.34-2.05), тром-
боцитопения (RR 0.35; 95%CI 0.04-3.30), 
всеки БТE (RR 3.13; 95%CI 0.13-74.64) и сле-
доперативен обем на изтичане (MD –20.00 
ml; 95%CI –114.34-74.34). Освен това едно-
кратната дневна доза на НМХ е по-удобна 
от дву- или трикратна дневна доза на НФХ. 
Едно рандомизирано контролирано проуч-
ване оценява клиничната ефективност на 
механични методи за тромбопрофилактика 
при 682 пациенти с карцином. Пациенти с 
периодична пневматична компресия самос-
тоятелно са с по-висок риск от ВТЕ в срав-
нение с периодична пневматична компресия, 
които получават и НМХ (3.6% срещу 0.6%, p 
= 0.008), въпреки че рискът от кървене е по-
висок в групата на НМХ (1.2% срещу 9.1%, 
р < 0.001).45

В насоките за клинична практика на 
АSCO, ITAC и ASH се препоръчва при паци-
енти с ПДАК, третиран с голяма хирургия, 
да се прилага тромбопрофилактика с най-
висока профилактична доза НМХ или ниска 
доза от НФХ (5000 Е три пъти дневно) при 
липса на противопоказания (креатининов 
клирънс < 30 ml/min, висок риск от кървене, 
активно кървене). При пациенти с лапаро-
томия или лапароскопска хирургия и с нисък 
риск от кървене трябва да бъде приложена 
удължена антикоагулантна профилакти-
ка за 4 седмици. Няма достатъчно данни в 
подкрепа на използването на ДOAК като 
алтернатива на НМХ при профилактика на 
ВТЕ. Външни компресионни устройства не 
се препоръчват за монотерапия, освен кога-
то фармакологични методите са противо-
показани. Не се препоръчва използването на 
филтър за долна куха вена за рутинна пър-
вична тромбопрофилактика.

Профилактика на ВТЕ при амбула-
торни пациенти с ПДАК по време на сис-
темна химиотерапия. В систематичен и 
метаанализ на 5 рандомизирани контроли-
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рани проучвания с 1003 пациенти се оценя-
ва ефикасност и безопасност на първична 
тромбопрофилактика при пациенти с ам-
булаторен ПДАК, получаващи ХТ.20 Моде-
лът на случаен ефект на Mantel-Haenszel е 
използван за оценка на релативен (RR) и аб-
солютен риск (RD) с 95%CI. Резултатите 
показват, че сравнена с плацебо, тромбопро-
филактиката достоверно снижава риска от 
ВТЕ (RR 0.31, 95%CI 0.19-0.51, p < 0.00001, I2 
8%; RD −0.08, 95%CI −0.12-0.05, p < 0.00001, 
I2 0%) с прогнозен брой, необходим за лечение 
на 11.9 пациенти, за да се предотврати едно 
събитие на ВТЕ. Подобна редукция на чес-
тотата на ВТЕ се наблюдава в проучвания 
с парентерални (RR 0.30; 95%CI 0.17-0.53) 
спрямо перорални антикоагуланти (RR 0.37; 
95%CI 0.14-0.99) и в проучвания, използващи 
профилактична (RR 0.34; 95%CI 0.17-0.70) 
срещу междинна доза антикоагулант (RR 
0.27; 95%CI 0.08-0-90). Показателят RR за 
голямо кървене е 1.08 (95%CI 0.47-2.52, p = 
0.85, I2 0%), а абсолютният RD е 0.00 (95%CI 
−0.02-0.03, p = 0.85, I2 0%). Според авторите 
доказателствата подкрепят нетна клинич-
на полза от тромбопрофилактика при па-
циенти с амбулаторен ПДАК, получаващи 
ХТ. Друг метаанализ46, включващ 738 паци-
енти, получаващи ХТ, обединява резултати 
от проучвания FRAGEM47 и PROSPECT-
CONKO 00448 и съобщава за достоверно сни-
жение на честотата на ВTE при авансирал 
ПДАК, получаващ НМХ, в сравнение с кон-
трола (2.1% срещу 11.2%; RR 0.18, 95%CI 
0.08-0.40), което съответства на 82% от-
носителна редукция на риска, без разлика в 
честота на кървене (4.1% срещу 3.3%; RR 
1.25, 95%CI 0.48-3-3). Стандартни профи-
лактичи дози НМХ са използвани в проучва-
ния PROTECHT49 и SAVE-ONCO50, dalteparin 
е прилаган в терапевтична доза в проучване 
FRAGEM47, а enoxaparin в междинна доза – в 
проучване PROSPECT-CONKO 00448, което 
предполага, че за ефективна профилактика 

на ВТЕ пациентите с ПДАК може да се нуж-
даят от профилактични дози, по-високи от 
стандартните. Остават неясни ползите за 
преживяемост, за оптимална продължител-
ност на антикоагулантна профилактика, 
вид и доза на НМХ и разходи за грижи. В тре-
ти метаанализ 51 са оценени 1013 пациенти 
с авансирал ПДАК, обединявайки резултати 
от 5 проучвания.47-50 Пациентите с ПДАК, 
получаващи първична тромбопрофилакти-
ка с НМХ или ДОАК, показват достоверно 
по-ниска честота на ВTE в сравнение с кон-
троли (5.43% срещу 12.07%; RR 0.44, 95%CI 
0.29-0.70), с риск разлика от −0.06 (95%CI 
−0.11-0,01, p = 0,01) и без разлика в често-
тата на голямо кървене между двете групи 
(4.11% срещу 3.27%).51 Обаче обединяване-
то на анализи на подгрупи от рандомизирани 
проспективни проучвания има риск за от-
клонение (RoB) и трябва да се тълкуват с 
повишено внимание. Сравнени с НМХ, ДОАК 
имат предимството да се прилагат перорал-
но във фиксирани дози. Съществуват обаче 
някои ограничения за употребата на ДОАК 
при пациенти с ПДАК, които трябва да се 
имат предвид. Някои характеристики на па-
циента (например тегло и възраст) и съпът-
стващи заболявания (например бъбречна или 
чернодробна недостатъчност), както и по-
тенциалните лекарствени взаимодействия 
могат да повлияят на фармакокинетиката 
на антикоагуланта и да доведат до хипер- 
или хипокоагулиране. Повръщането и диари-
ята, които са чести странични ефекти на 
лечението на ПДАК, също може да ограни-
чат абсорбцията на лекарства. По правило 
ДOAК са свързани с повишен риск от сто-
машно-чревно кървене, особено при карци-
ном на горен стомашно-чревния тракт. Все 
пак е оправдано да се обсъди индивидуалния 
баланс на полза/риск при пациенти с ПДАК. 
В проучване FRAGEM са рандомизирани 123 
пациенти с авансирал ПДАК, които полу-
чат или gemcitabine с коригиран по тегло 
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daltaparin, или само gemcitabine.52 Първич-
на крайна цел е поява на всички видове ВТЕ 
(симптоматично или случайно диагности-
циран). Добавянето на коригиран daltaparin 
намалява процента на ВТЕ от 23% до 3.4% 
по време на периода на лечение (RR 0.145; 
95%CI 0.035-0.612, р = 0.002) и от 28% до 
12% през целия период на проследяване (RR 
0.42; 95%CI 0.19-0.94, p = 0.039). Смъртни 
случаи, свързани с ВTE, са наблюдавани при 5 
(8.3%) пациенти само в рамото с gemcitabine 
в сравнение с 0 пациенти в експериментал-
ното рамо (RR 0.092; 95%CI 0.005-1.635, р = 
0.057). Делът на основните събитията на 
кървене са ниски и в двете рамене (3.4% сре-
щу 3.2%), но се наблюдава по-висока често-
та на тривиално кървене (синини по кожа, 
незначителен епистаксис) в експеримен-
талното рамо (9% срещу 3%).

В насоките за клинична практика на 
АSCO и ITAC се препоръчва при всички па-
циенти с ПДАК, провеждащи системна ХТ, 
да се обсъжда тромбопрофилактика с НМХ 
или ДОАК (apixaban или rivaroxaban). При 
локално авансирала или метастатична бо-
лест се препоръчва първична профилактика 
с НМХ за пациенти с нисък риск от кърве-
не. При амбулаторни пациенти трябва да се 
обсъжда и тромбопрофилактика с apixaban 
или rivaroxaban за болни с нисък риск от кър-
вене и отсъствие на нежелани лекарствени 
взаимодействия.

Антикоагулантна профилактика 
при ПДАК без ВТЕ. Два метаанализа ин-
терпретират приложение на антикоагулан-
ти във връзка с преживяемост при пациен-
ти с карцином, които нямат индикация за 
антикоагулация.53, 54 В обзора на Cochrane за 
орални антикоагуланти са включени 1486 
пациенти.54 Резултатите показват, че нито 
витамин К антагонисти (ВКА), нито ДОАК 
корелират достоверно със смъртността, 
въпреки че анализът на ДОАК се базира само 
на едно малко проучване. Метаанализът на 

проучвания, сравняващи пациенти със и без 
ВКА, не изключва клинично значимо нара-
стване или редукция на смъртност за една 
година (RR 0.95; 95%CI 0.87-1.03). От друга 
страна, ВKA увеличава честотата на голя-
мо кървене (RR 2.93; 95%CI 1.86-4.62). Про-
учването, оценяващо ефекта на ДОАК, не 
изключва клинично значимо увеличение или 
намаляване на смъртност след три месеца 
(RR 0.24; 95%CI 0.02-2,56), голямо кървене 
(RR 0.16; 95%CI 0.01-3,91) и леко кървене (RR 
4.43; 95%CI 0.25-79.68). Парентералните 
антикоагуланти са оценени в отделен обзор 
на Cochrane, включващ 9575 пациенти, кой-
то не съобщава за значими корелации меж-
ду приложение на heparin (НФХ или НМХ) 
и смъртност за 12 или 24 месеца.53 Като 
цяло изглежда, че heparin няма ефект върху 
смъртността на 12-и месец (RR 0.98; 95%CI 
0.93-1.03) и смъртност на 24-ти месец (RR 
0.99; 95%CI 0.96-1.01), докато увеличава ри-
ска от голямо (RR 1.30; 95%CI 0.94-1.79) и 
леко кървене (RR 1.70; 95%CI 1.13-2,55).

В насоките за клинична практика на 
АSCO и ITAC не се препоръчва при ПДАК 
без венозен тромбоемболизъм употреба на 
антикоагуланти с цел подобряване на пре-
живяемост.

Антикоагулантна профилактика 
при пациенти с централен венозен кате-
тър. В метаанализ, включващ 13 рандо-
мизирани контролирани проучвания с 3420 
участници, се интерпретира ефекта на 
антикоагулация върху катетър-свързани 
ВТЕ.55 В 7 проучвания се сравняват подгрупи 
със и без НМХ, в 6 се сравняват популации 
със и без ВКА и в 3 – НМХ с ВКА. Резул-
татите показват, че употребата на НМХ 
вероятно снижава честотата на симпто-
матични катетър-свързани ВТЕ при 3-ме-
сечно проследяване в сравнение с липса на 
НМХ (RR 0.43; 95%CI 0.22-0,81). Анализът 
не потвърждава или изключва благоприятен 
или вреден ефект на НМХ върху смъртност 
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(RR 0.82; 95%CI 0.53-1,26), голямо кървене 
(RR 1.49; 95%CI 0.06-36.28), леко кървене 
(RR 1.35; 95%CI 0.62-2.92) и тромбоцито-
пения (RR 1.03; 95%CI 0.80-1.33). В 5 ран-
домизирани проучвания се сравнява наличие 
срещу липса на ВКА и ниски дози ВКА срещу 
липса на ВКА. Метаанализът не потвърж-
дава или изключва благоприятен или вреден 
ефект на ВКА в ниски дози в сравнение с 
липсата на ВКА върху смъртност (RR 0.99; 
95%CI 0.64-1.55), симптоматична катетър-
свързана ВТЕ (RR 0.61; 95%CI 0.23-1.64), 
голямо кървене (RR 7.14; 95%CI 0.88-57.78), 
леко кървене (RR 0.69; 95%CI 0.38-1.26), 
преждевременно отстраняване на катетър 
(RR 0.82; 95%CI 0.30-2.24) и катетър-свър-
зана инфекция (RR 1.17; 95%CI 0.74-1.85). 
Сравняване на НМХ срещу ВКА в 3 рандо-
мизирани проучвания не потвърждава или из-
ключва благоприятен или вреден ефект вър-
ху смъртност (RR 0.94; 95%CI 0.56-1.59), 
симптоматична катетър-свързана ВТЕ (RR 
1.83; 95%CI 0.44-7.61), БТЕ (RR 1.70; 95%CI 
0.74-3.92), голямо кървене (RR 3.11, 95%CI 
0.13-73.11) или леко кървене (RR 0.95; 95%CI 
0.20-4.61). Авторите заключават, че НМХ 
вероятно увеличава риска от тромбоцито-
пения в сравнение с ВКА при 3-месечно про-
следяване (RR 1.69; 95%CI 1.20-2.39).

В насоките за клинична практика на 
ASH при пациенти с централен венозен ка-
тетър не се препоръчва парентерална или 
перорална тромбопрофилактика.

Лечение на ВТЕ при 

пациенти с ПДАК

Начална терапия (първа седмица) на 
ВТЕ. В продължение на много години НМФ 
е стандарт при лечението на карцином-
свързана ВТЕ както в началната, така и в 
продължителната и удължената фаза. През 
последните години с данни от рандомизирани 
клинични проучвания ДОАК намират прило-

жение при определена група пациенти с кар-
цином, при които рискът от кървене е нисък 
и лекарствените взаимодействия са незна-
чителни. През първите 5-10 дни на антико-
агулантно лечение се препоръчва НМХ или 
НФХ и алтернативен избор – fondaparinux, 
rivaroxaban и apixaban. Актуализиран метаа-
нализ на подгрупи от 6 проучвания върху 446 
пациенти с карцином показва по-голямо сни-
жение на смъртност с НМХ, отколкото с 
НФХ (OR 0.53; 95%CI 0.33-0.85, p = 0.009).56 
Друг метаанализ оценява влияние на първи-
те 5-10 дни от антикоагулантна терапия 
при пациенти с карцином и смъртността на 
3-ти месец (5 проучвания върху 418 пациен-
ти) и рецидивиращ ВТЕ (3 проучвания върху 
422 пациенти).57 Резултатите показват, че 
сравнено с НФХ, приложение на НМХ не коре-
лира с достоверна разлика в смъртност (RR 
0.66; 95%CI 0.40-1.10) и рецидив на ВTE (RR 
0.69; 95%CI 0.27-1.76). Fondaparinux не де-
монстрира статистически разлики спрямо 
НМХ или НФХ по отношение на смъртност 
на 3-ти месец (RR 1.25; 95%CI 0.86-1.81), ре-
цидивиращ ВTE (RR 0.93; 95%CI 0.56-1.54), 
голямо (RR 0.82; 95%CI 0.40-1.66) или малко 
(RR 1.53; 95%CI 0.88-2.66) кървене. Трети 
метаанализ съобщава за по-висок риск от 
вътречерепен кръвоизлив с НМФ в сравнение 
с ВКА при пациенти с карцином (n = 2089).58 
Не се установява статистически значима 
разлика в риска от голямо кървене между две-
те антикоагулантни терапии през първите 6 
месеца на лечение (RR 0.49; 95%CI 0.10-2.3). 
В скорошен метаанализ за първоначално лече-
ние на карцином-свързан ВTE приложение на 
ДОАК води на 6-и месец до по-ниска честота 
на рецидивиращ ВTE в сравнение с НМХ (RR 
0.56; 95%CI 0.40-0.79, p < 0.001).59 Честота на 
голямо кървене (RR 1.56; 95%CI 0.95-2.47, p 
= n.s.) и нива на смъртност (RR 1.03; 95%CI 
0.91-2.47, p = n.s.) са сравними между групи-
те с ДОАК и НМХ. В пети метаанализ, срав-
няващ apixaban и edoxaban или rivaroxaban и 
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dalteparin, рецидивиращ ВТЕ се отчита при 
75 от 1446 пациенти (5.2%), получаващи 
орални инхибитори на фактор Ха и при 119 
от 1448 пациенти (8.2%), получаващи НМХ 
(RR 0.62; 95%CI 0.43-0.91, I2 30%).60 Голямо 
кървене е регистрирано съотв. при 4.3% от 
пациентите, получаващи орални инхибитори 
на фактор Ха, и при 3.3% от пациенти, по-
лучаващи НМХ (RR 1.31; 95%CI 0.83-2.08, I2 
23%). Поради повишен риск от голямо кърве-
не при ДOAК, сравнени с НМХ, при лечение на 
ВТЕ засега НМХ се предпочита при условия 
с повишен риск от кървене. Важни съобра-
жения за безопасност при използване на все-
ки ДOAК са абсорбция в стомашно-чревния 
тракт и потенциални лекарствени взаимо-
действия с противотуморни медикаменти, 
включително с химиотерапевтични сред-
ства, хормонална терапия и имунотерапия. 
Мощни инхибитори или индуктори на Р-гли-
копротеин може да взаимодейства с edoxaban 
и rivaroxaban, а мощни инхибитори или индук-
тори на цитохром P450 34A може да взаимо-
действат с rivaroxaban.

Тромболиза. Данните за тромболиза 
при пациенти с ПДАК са оскъдни. При все-
ки пациент се препоръчва индивидуален под-
ход след клинично обсъждане с клиницисти с 
опит със системна или локална катетърна 
фибринолиза.

В насоките за клинична практика на 
АSCO, ITAC, NCCN и ASH при ПДАК с ново-
диагностициран венозен тромбоемболизъм 
се препоръчва първоначална антикоагулант-
на терапия с НМХ или с НФХ в терапевтич-
ни дози; алтернативен избор са fondaparinux, 
rivaroxaban и apixaban. При тежко бъбречно 
увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/
min), телесно тегло под 60 kg или затлъстя-
ване дозата на антикоагулантна терапия 
трябва да се коригира.

Филтър на долна куха вена (ФДКВ). 
Липсват систематичен и/или метаанализ по 
проблема. В кохортно проучване, включващо 

17005 пациенти с карцином-свързана тром-
боза (КСТ), при 270 е имплантиран ФДКВ, а 
247 пациенти са третирани без филтър.61 
Резултатите показват недостоверно по-ни-
сък риск от смърт за всички причини (12.2% 
срещу 17.0%; p = 0.13) и значимо по-нисък 
риск от смъртност, свързана с БТЕ (0.8% 
срещу 4.0%; p = 0.04), за пациенти, получили 
ФДКВ. Въпреки че липсва достоверна разли-
ка в честота на голямо кървене (6.1% срещу 
5.7%; p = 0.85), коригираните към риска чес-
тоти на рецидив са достоверно по-високи 
при пациенти, получили ФДКВ (7.3% срещу 
3.2%; р = 0.05). Авторите заключават, че 
при пациенти с КСТ и противопоказания за 
антикоагулация поставяне на ФДКВ коре-
лира с по-нисък риск от смърт, свързана с 
БТЕ, и по-висок риск от рецидиви.

В насоките за клинична практика на 
АSCO, ITAC и ASH при пациенти с остър 
венозен тромбоемболизъм при ПДАК и с 
абсолютни противотоказания за антико-
агулантна терапия би могло да се обсъжда 
имплантиране на филтър за долна куха вена, 
само ако тежестта на тромбоза се счита 
за животозастрашаваща; не се препоръчва 
за първи избор при остър венозен тромбо-
емболизъм.

Продължителна (до 6 месеца) и удъл-
жена (над 6 месеца) антикоагулантна-
та терапия. Антикоагулантната терапия 
трябва да продължи най-малко 6 месеца или 
за неопределено време, докато се провежда 
лечение за ПДАК. Липсват систематичен 
и/или метаанализ по проблема. В проучване 
DALTECAN е установено, че ефектът на 
удължената антикоагулация (> 6 месеца) е 
умерен за смъртност (RR 1.38; 95%CI 0.85-
2.23), за рецидивиращ ВTE (RR 0.54; 95%CI 
0.23-1.27), за БТЕ (RR 0.66; 95%CI 0.29-1.51) 
и за всички ДВT (RR 0.50; 95%CI 0.27-0.95).62 
Дългосрочна антикоагулация може достовер-
но да увеличи честотата на голямо кървене 
(RR 1.25; 95%CI 0.68-2.30). Авторите заклю-
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чават, че удължената антикоагулация (> 6 
месеца) не оказва влияние върху смъртност-
та и може да редуцира рецидивиращи ВTE, 
БТE и всички ДВT. При вземане на решение 
за вид (парентерален или перорален) и про-
дължителност на антикоагулантно лечение 
клиницистът трябва да прилага персонали-
зиран подход. От значение е рискът от кър-
вене, лекарствените взаимодействия, видът 
тумор, както и обучението на пациента, за 
да участва активно в терапията.

В насоките за клинична практика 
на АSCO, ITAC и ASH при ПДАК с ВТЕ се 
препоръчва обсъждане на вторична профи-
лактика чрез удължена (> 6 месеца) антико-
агулантна терапия с НМХ, а като алтерна-
тива – с ДОАК.

Лечение на пациенти с карцином-
свързана ВТЕ и COVID-19. Тромбозата е 
една от множествените потенциални меха-
низми за сърдечно увреждане, дължащо се на 
COVID-1963, 66, поставяйки пациенти с ПДАК 
в още по-висок риск от ВТЕ. В ретроспекти-
вен анализ на 398 последователни пациенти, 
хоспитализирани с COVID 19, кумулативната 
честота на тромботични събития е 18.2% 
(95%CI 10.2-27.9%) при некарциномна (n = 

353) и 14.2% (95%CI 4.7-28.7%) в активната 
карциномна кохорта (n = 45) на 28-и ден. Ку-
мулативната честота на голямо и фатално 
кървене е съотв. 20.8% (95%CI 12.1-31.0%) 
в групата без карцином и 19.5% (95%CI 5.5-
39.8%) в кохорта с карцином на 28-и ден.64 
Следователно прилагането на препоръките 
при пациенти с карцином и COVID-19 е пре-
дизвикателство поради висок риск както за 
тромбоза, така и за кървене.

Понастоящем се препоръчва парен-
терална антикоагулация (напр. НМХ) пред 
перорална антикоагулация при лечение на 
установена ВТЕ при пациенти с ПДАК и 
COVID-19.

63, 65

Заключение

Венозният тромбоемболизъм е често 
срещано и потенциално животозастраша-
ващо усложнение при пациенти с ПДАК. По-
доброто разбиране на рисковите фактори, 
водещи до карцином-индуцирана тромбоза, 
помага на практикуващите клиницисти за 
идентифициране на пациенти с особено ви-
сок риск и по този начин осигурява оптимал-
на грижи за профилактика и лечение.

Приложение 1. Схеми на дозиране при профилактика/лечение на ВТЕ при пациенти с карцином7

Клинично приложение Медикамент Режим на приложение

Фармакологична анти-

коагулантна профилак-

тика

Хоспитализирани паци-
енти на консервативно 
лечение

Нефракциониран 
heparin 5000 U на всеки 8 часа

Dalteparin 5000 U веднъж дневно

Enoxaprin 40 mg веднъж дневно

Fondaparinux 2.5mg веднъж дневно

Хирургични пациенти UFH 5000 U 2-4 часа предоперативно и на всеки 8 часа следопе-
ративно
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Клинично приложение Медикамент Режим на приложение

Dalteparin

2500 U 2-4 часа предоперативно и 5000 U еднократно 
дневно следоперативно;
Или 5000 U 2-4 часа предоперативно или 10-12 часа предо-
перативно и 5000 U еднократно дневно следоперативно;

Enoxaprin 40 mg 2-4 часа предоперативно или 10-12 часа предопера-
тивно и 40 mg еднократно дневно следоперативно

Fondaparinux 2.5 mg еднократно дневно започвайки 6-8 часа следопера-
тивно

Амбулаторни пациенти Dalteparin 5000 U веднъж дневно

Enoxaparin 40 mg веднъж дневно

Fondaparinux 2.5 mg веднъж дневно

Apixaban 2.5 mg p.o. два пъти дневно

Rivaroxaban 10 mg p.o. веднъж дневно

Лечение на реализиран ВТЕ

Иницииращо лечение Нефракциониран 
heparin

80 U/kg i.v. болус, след което 18 U/kg/ч i.v. и адаптиране на 
дозата според аPTT

Dalteparin 100 U/kg на всеки 12 часа;
200 U/kg веднъж дневно

Enoxaparin 1 mg/kg на всеки 12 часа;
1.5 mg/kg веднъж дневно

Tinzaparin 175 U/kg веднъж дневно

Fondaparinux
< 50 kg: 5.0 mg веднъж дневно
50-100 kg: 7.5 mg веднъж дневно
> 100 kg: 10 mg венъж дневно

Rivaroxaban* 15 mg p.o. два пъти дневно за 21 дни

Apixaban* 10 mg p.o. два пъти дневно за 7 дни

Дългосрочно лечение Dalteparin 200 U/kg веднъж дневно за 1 месеца, след което 150 U/kg 
веднъж дневно

Enoxaparin 1.5 mg/kg веднъж дневно;
1 mg/kg на всеки 12 часа

Tinzaparin 175 U/kg веднъж дневно

Warfarin Адаптиране на доза за постигане на таргетен INR 2-3

Rivaroxaban* 15 mg p.o. два пъти дневно за 21 дни, след което 20 mg p.o. 
веднъж дневно (и двете дози по време на храна)

Apixaban* 10 mg p.o. два пъти дневно за 7 дни, след което 5 mg p.o. 
два пъти дневно

Edoxaban*

Изисква поне 5 дни парентерална антикоагулация преди 
започване, след което се минава на 60 mg еднократно 
дневно или 30 mg веднъж дневно при тегло ≤ 60 kg, при 
креатининов клирънс между 30 и 50 mL/min или при нужда 
от използване на P-гликопротеинов инхибитор

Rivaroxaban*, Edoxaban* – предстои да бъде регистрирана индикация за профилактика и лечение на ВТЕ при 
онкологични пациенти
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Приложение 2. Схеми на дозиране при профилактика/лечение на ВТЕ при пациенти с карцином, адаптиране на 
дозата антикоагулантите при хронична бъбречна недостатъчност и затлъстяване10

Aатикоагулант Стандартна доза Ренална доза

Доза при затлъстяване 

(BMI ≥40 kg/m
2
); други 

съображения

Нефракциониран heparin 5000 U s.c. на всеки 
8-12 часа

Същата, като 
стандартната доза

Да се обмисли 7500 U на всеки 
8 часа

Dalteparin 5000 U s.c. дневно Да не се използва при CrCl < 
30 mL/min

Да се обмисли 7500 U s.c. 
дневно
или 5000 U s.c. на 12 часа  
или 40-75 U/kg s.c. дневно

Enoxaparin 40 mg дневно s.c.
Препоръчва се 30 mg 
дневно при CrCl < 30 mL/
min

Да се обмисли 40 mg s.c. на 12 
часа
или 0,5 mg/kg s.c. дневно

Fondaparinux
2.5 mg s.c. дневно
Да се избягва при 
пациенти < 50 kg

Внимателно приложение 
при CrCl 30-49 mL/min;
да не се прилага при CrCl < 
30 mL/min

Да се обмисли 5 mg s.c. дневно

Apixaban 2.5 mg p.o. два пъти 
дневно

Да не се прилага при CrCl < 
30 mL/min

Да се избягва при 
тромбоцитен брой < 50000/µL;
да се избягва при телесно 
тегло < 40 kg

Rivaroxaban 10 mg p.o. веднъж 
дневно

Да не се прилага при CrCl < 
30 mL/min

Да се избягва при 
тромбоцитен брой < 50000/µL

Приложение 3. Контраиндикации за профилактика на ВТЕ10

Контраиндикации за профилактична 

антикоагулация
Контраиндикации за механична профилактика

Активно кървене

Абсолютни:
остра ДВТ (освен при терапевтична антикоагулация);
тежка артериална недостатъчност (oтнася се до 
използването на градуирана ластична компресия 
(ГЛК))

Тромбоцитопения (тромбоцитен брой < 50000 µL или 
по клинична преценка)

Относителни:
голям хематом;
кожни лезии и рани;
лека артериална недостатъчност (само за ГЛК);
периферна невропатия (само за ГЛК)

Подлежаща хеморагична коагулопатия (напр. 
абнормно РТ или аРТТ при изключен лупусен 
инхибитор/антикоагулант) или известно заболяване, 
свързано с кървене и липса на заместителна терапия 
(напр. хемофилия, болeст на von Willebrand)
Наличие на постоянен неврален катетър 
(контраиндикация за apixaban, dabigatran, edoxaban, 
fondaparinux, rivaroxaban или edoxaban в доза над 40 
mg дневно)
Невраксинална анестезия/лумбална пункция
Интервенция на гръбнака или процедури за болка
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Приложение 4. Контраиндикации за терапевтична антикоагулантна терапия при пациенти с карцином 7

Абсолютни контраиндикации Относителни контраиндикации

 z Не-ДOAC и ДOAC
 �активно голямо, сериозно или потенциално 
животозастрашаващо кървене, което не е 
обратимо с медицинска или хирургична намеса, 
т.е. не само при активно кървене в критично 
място (напр. вътречерепно, перикардиално, 
ретроперитонеално, вътреочно, вътреставно, 
интраспинално);
 �тежка, неконтролирана злокачествена артери-
ална хипертония;
 �тежка, некомпенсирана коагулопатия (напр. 
чернодробна недостатъчност);
 �тежка тромбоцитна дисфункция или наслед-
ствено кървене;
 �устойчива, тежка тромбоцитопения (< 20 000/
µL);
 �инвазивна процедура с висок риск на критично 
място, но не само лумбална пункция, спинална 
анестезия, поставяне на епидурален катетър.

 z ДOAC специфични
 �едновременна употреба на мощни P-гликопро-
теини или CYP3A4-инхибитори или индуктори.

 z Не-DOAC и DOAC
 �вътречерепна или гръбначна лезия с висок риск 
от кървене;
 �активна стомашночревна язва с висок риск от 
кървене;
 �активно, но не животозастрашаващо кървене 
(например следова хематурия);
 �вътречерепно или ЦНС кървене в рамките на 
последните 4 седмици;
 �скорошна високорискова операция или кървене;
 �устойчива тромбоцитопения (< 50 000/µL).

 z Пациенти, за които антикоагулацията е с неси-
гурна полза
 �пациент, който са към края на живота/хоспис;
 �много ограничена продължителност на живота 
без полза от палиативни грижи или намаляване 
на симптомите;
 �асимптоматична тромбоза със съпътстващ 
висок риск от сериозно кървене.

 z Характеристики на пациента
 �предпочитание или отказ;
 �неспазване на схемата на дозиране, проследява-
не или мониторинг.
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ОБЗОР

Една от основните причини, обуславящи високата смъртност при пан-

креасен дуктален аденокарцином (ПДАК), е раковата кахексия, която се асо-

циира с намалени физическа годност, отговор към активно лечение и прежи-

вяемост. Статията дефинира съвременните модели за патогенеза и клинични 

характеристики на раковия анорексия-кахексия синдром (РАКС). Подробно са 

анализирани терапевтичните възможности на диетологичното консултиране 

и хранителните интервенции. Цитират се и се дискутират всички съвременни 

систематични и метаанализи за ефективност на различни компоненти на па-

рентерално хранене, свързана с контрол на телесно тегло и качество на живот. 

Формулират се препоръки за поведение при РАКС, основани на доказателства.

Увод

През 2018 г. в света са докладвани 
45918 нови случаи на панкреасен дукта-
лен аденокарцином (ПДАК), от който през 
същата година са починали 432242 болни. 
Преживяемостта на пациентите остава 
незадоволителна. Факт е, че 5-годишна пре-
живяемост се наблюдава при едва 9% от 
болните.1 Голям проблем се явява късното 
диагностициране на ПДАК – към момента 
на диагноза при почти 90% от болните се 
установява авансирала болест.2 Една от 
основните причини, обуславящи високата 
смъртност, е раковата кахексия, която се 
установява при 80% от болните с авансирал 
ПДАК и се асоциира с намалена физическа 

годност, намален отговор към активно ле-
чение и намалена преживяемост.3

Основни въпроси при анорексия-ка-

хексия синдром (АКС)

Трябва да се има предвид, че при АКС 
няма нито една клинична променлива, коя-
то да се счита или да бъде приета за целеви/
първичен резултат. Следователно подобря-
ването на апетита, телесното тегло (чис-
тата телесна маса), физическата годност 
и качеството на живот (КнЖ) могат да 
се приемат за подходящи крайни показате-
ли. Основните клинични въпроси при АКС 
са следните: (1) какво е влиянието на хра-
нителните и диетични интервенции върху 
възрастни болни с кахексия при авансирала 
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онкологична болест; (2) каква е ролята на 
фармакологичните интервенции за овладя-
ване на кахексията; (3) кои други интервен-
ции имат отношение и могат да подобрят 
клиничните резултати при пациенти с ка-
хексия. Прави впечатление относително 
малкият брой участници в разглежданите 
клинични проучвания, както и високият брой 
отпаднали, което не е неочаквано предвид 
изследваната пациентска популация. Въп-
реки това, има проучвания, при които е из-
вършен метаанализ на публикуваните данни, 
например за прилагането на прогестеронови 
аналози и anamorelin. 

Определение и патогенеза на АКС 

при ПДАК

Кахексията е мултифакторен синд-
ром, който се характеризира със загуба на 
апетит, телесно тегло и скелетна мускул-
на маса, предизвиквайки значителна умора, 
функционални нарушения, повишена лекар-
ствена токсичност, влошено КнЖ и нама-
лена преживяемост.4 Оценката и лечението 
ѝ представлява голямо предизвикателство 
пред лекуващите екипи. През 2011 г. екс-
пертен панел приема с консенсус следното 
определение: Раковата кахексия е мулти-
факторен синдром, характеризиращ се с 
продължаваща загуба на скелетна мускулна 
маса (със или без загуба на мастна тъкан), 
която не може да бъде напълно възстановена 
чрез конвенционална хранителна подкрепа 
и която води до прогресивно функционално 
увреждане. Патофизиологичните промени 
на раковата кахексия се характеризират с 
отрицателен протеинов и енергиен баланс, 
задвижван от променлива комбинация от 
намален прием на храна и променен метабо-
лизъм. Консенсусният диагностичен крите-
рий за развита ракова кахексия е: (1) загуба 
на тегло над 5% или (2) загуба на тегло над 
2% при лица, които вече имат загуба на те-
лесна маса според актуалния индекс на те-
лесна маса (ИТМ < 20 kg/m2) или имат загуба 

на скелетна мускулна маса (саркопения).5 
При голяма част от болните с аванси-

рала онкологична болест се наблюдава разви-
тието на т.нар. раков АКС (РАКС). Това е 
състояние, което се характеризира с липса 
на апетит, загуба на телесно тегло и асте-
ния, и има лоша прогноза по отношение на 
преживяемостта.6 При болни с ПДАК двата 
симптома – анорексия и кахексия се разви-
ват едновременно. И докато анорексията се 
определя като липсата на желание за хране-
не и води до намален прием на храна, то ка-
хексията е системен отговор на организма 
към проинфламаторни цитокини (TNFα и 
IL- 1 и 6), водещи до усилена загуба на те-
гло, хиперметаболизъм и повишен разход на 
енергия в покой.5, 6

Кахексията е патологичен процес, кой-
то протича с ексцесивна загуба (до 80%) 
както на мастна, така и на скелетна мус-
кулна маса в резултат на повишена липолиза, 
повишено разграждане на протеини. Наблю-
дава се супресия на протеиновата синтеза 
на организма, както и тежко изразени ане-
мия и астения. Кахексията в значителна 
степен ограничава физическата активност 
на болните и влошава както КнЖ така и 
прогнозата.9 В резултат на директното 
въздействие на тумора върху метаболизма 
нутритивният статус на болния е компро-
метиран. Едновременната загуба на мастна 
и мускулна маса отличават кахексията при 
ПДАК от загубата на тегло в резултат на 
недохранване и гладуване, при които в на-
чалото не се наблюдава загуба на мускулна 
маса. Кахексията повлиява неблагоприят-
но имунния отговор, намалява резистент-
ността към инфекции и влошава способнос-
тта на организма да понесе провежданото 
химио- и лъчелечение. Тя се явява и прогнос-
тичен фактор при ПДАК – колкото е по-го-
ляма загубата на тегло, толкова по-кратка 
е преживяемостта на болния.8-10 Намалява-
нето на общия калориен прием < 1500 kcal/
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дневно и загубата на телесно тегло > 10% 
при наличие на системен възпалителен от-
говор се считат за неблагоприятни прогнос-
тични параметри. За разлика от кахексия, 
развила се като последица от гладуване, 
загубата на тегло при ракова кахексия не 
може да бъде преодоляна с помощта на хипе-
ралиментация и прилагането на хранител-
ни добавки. Смъртта на болните обичайно 
настъпва, когато има загуба на 25-30% от 
общата телесна маса (ОТМ). Загубата на 
телесно тегло сама по себе си не може да 
се счита за прогностичен фактор, защото 
не отразява цялостния ефект на ракова-
та кахексия върху организма.13 Установени 
са и други фактори, които индуцират про-
теолиза, предизвикват повишен разход на 
енергия, водят до загуба на телесна маса и 
могат да играят съществена роля в цялост-
ния процес на слабеене на организма.14 Рако-
вата кахексия е следствие на сложни взаи-
модействия между развиващия се тумор и 

организма, чиито резултат е прогресираща 
загуба на тегло, последица от отрицателен 
протеинов и енергиен баланс, често в усло-
вията на един възпалителен процес и окси-
дативен стрес.15 Патогенезата на раковата 
кахексия при пациенти с ПДАК схематично 
е представен на Фиг. 1. 

От своя страна, ПДАК допълнително 
повлиява синтезата на протеини в организма 
посредством редукция в приема на нутри-
енти посредством стеноза на дуоденума, 
малабсорбция в резултат на смутената ек-
зокринна функция на панкреаса, промени във 
вкуса, безсилие и отпадналост. Към избро-
еното по-горе се прибавя и бързо засищане, 
чувство за тежест и развиваща се гастро-
пареза в резултат на нарушено изпразване 
на стомаха и постоянно гадене. Състояние-
то допълнително се влошава от поява на 
нежелани странични реакции към провежда-
ното активно противотуморно химио и лъ-
челечение. Често болните се оплакват от 

Фигура 1. Патогенеза на кахексията при ПДАК (по Ronga I, et al.)16 
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променен вкус и обоняние и отвращение към 
определени храни, което допринася за разви-
тието на анорексия.16 Въпреки че анорекси-
ята има отношение за развитие на кахексия 
при ПДАК, каква точно е нейната роля все 
още не е напълно изяснено. Дали развитие-
то ѝ е в резултат на раковата кахексия, 
или е независим, самостоятелно възникващ 
и протичащ процес подлежи на бъдещи из-
следвания. Но категорично е, че намаленият 
апетит и намаленият калориен прием имат 
съществена роля в загубата на телесна 
маса. Анорексията сама по себе си има мно-
жество компоненти – гадене, нарушен вкус, 
трудности при преглъщане, тежест и бол-
ка, депресия. Неуспешните опити за възста-
новяване на телесното тегло при кахексия 
от ПДАК посредством агресивни свръхка-
лорийни хранителни режими показват, че 
водеща роля при РАКС играе кахексията.9 С 
други думи, редукцията на тегло и загуба-
та на мускулна маса е не само в резултат 
на редуциран прием на нутриенти, но се до-
пуска и възможност липсата на апетит да 
е причинена от субстанции, произведени от 
самия тумор, или да е в следствие на иму-
нен отговор на организма към карцинома, 
протичащ с константно възпаление плюс 
свръхпроизводство на цитокини, освобож-
даване на субстанции, мобилизиращи липиди 
и индуциращи протеолиза, и драстични про-
мени в метаболизъма. Цитокините могат 
да инхибират невропептидния Y-път17 или 
да имитират негативната обратната връз-
ка, подобна на тази, която лептинът оказва 
върху хипоталамуса и водеща до анорексия. 
Освен това, нивата на лептин регулират 
разхода на енергия в покой (високи нива на 
лептин водят до значително увеличение на 
енергийните разходи). Ето защо балансът 
на телесно тегло и регулирането на разхо-
да на енергия изглеждат сериозно нарушени 
при болни с ПДАК посредством увеличени 
нива на лептин и са ориентирани към непре-

къснато потискане на апетита и увеличава-
не на енергийните разходи.18 

Метаболитните промени ангажират 
основните хранителни вещества и са ори-
ентирани към създаване и поддържане на 
хиперметаболитно състояние. Аномалии-
те в метаболизма на липидите включва за-
силено разграждане чрез произвеждан от 
тумора специфичен мобилизиращ липидите 
фактор и чрез намален синтез и намалена 
активност на липопротеинлипазата.19 Про-
теиновият метаболизъм също се влияе от 
активирането на процесите на протеолиза 
и инхибиране на протеиновия синтез; това 
води до непрекъсната загуба на скелетна 
мускулна маса и изглежда корелира с наличие 
на специфичен серумен фактор, индуциращ 
протеолиза (PIF), описан при почти 80% 
от изследваните болни.17 Разграждането 
на протеини води до освобождаване на ами-
нокиселини, които се използват от черния 
дроб за глюконеогенеза. Увеличената консу-
мация на аминокиселини причинява загуба на 
чиста телесна маса. В действителност при 
болни с ПДАК производството на глюкоза 
за нуждите на мозъка не е адекватно поради 
процеси на кетогенеза и значително изчерп-
ване на телесните мазнини. Анаеробното 
разграждане на глюкозата, което превалира 
над аеробното, също може да играе роля в 
ежедневните загуби на енергия.16 

Терапевтични възможности

Основни цели за оптимално лечение на 
РАКС са увеличаване на чистата телесна 
маса, намаляване разхода на енергия в по-
кой, овладяване на изпитваната умора, ко-
рекция на анорексията, подобряване КнЖ;, 
подобряване на пърформанс статуса (PS) 
и намаляване продукцията на проинфлама-
торни цитокини. Въпреки постигнатият 
забележителен напредък в изследванията 
на РАКС през последните години, налични-
те засега възможности за лечение са все 
още много ограничени. Като се има предвид 
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сложната клинична картина и многофак-
торна патогенеза, широко се възприема те-
зата, че добрият клиничен контрол изисква 
комплексно лечение, провеждано от мулти-
дисциплинарен екип. Въпреки опитите за 
лечение с конвенционални средства и/или 
агресивна хранителна подкрепа с използване 
на различни техники на хранене, състояние-
то на кахексия при болни с ПДАК не може 
да бъде преодоляно само с тях.20 При болни 
с разгърната клинична картина на РАКС не 

са установени ползи за наддаване на тегло, 
подобряване КнЖ или увеличаване на прежи-
вяемостта чрез агресивно подпомагане на 
храненето. По подобен начин използването 
на традиционни подходи, включващи енте-
рално или парентерално хранене при ПДАК, 
подложен на панкреасна хирургия, не показ-
ват никаква полза за контрол на симптоми 
или за преживяемост.21 На Табл. 1 са показа-
ни фармакологичните възможности за пов-
лияване на РАКС. 

Таблица 1. Изследвани фармакологични възможности за повлияване на РАКС16

Субстанция Клиничен ефект Механизъм на действие 

Анаболни 
агенти

Кортикостероиди 

Подобряват анорексия и безсилие; 
не оказват влияние върху тегло 
или калориен прием; краткотраен 
ефект; добре толерирани

Не е точно изяснен. Може би 
потискат метаболизма на 
простагландини и имат централ-
но еуфорично действие

Нандролон  
деканоат

Намалява загубата на телесно 
тегло

Не е изяснен напълно. Най-веро-
ятно подобрява натрупване на 
свързания с протеини азот

Оксандролон 

Няма публикувани кохортни дан-
ни за ефекта му по отношение 
на пациенти с онкологични забо-
лявания.

Не е известен

Инсулин 
Повишава общото количество 
мазнини в организма и стимулира 
приема на въглехидрати

Не е известен

Аденозин  
трифосфат 

Намалява загубата на тегло и 
повишава приема на енергия Не е изяснен

Стимуланти 
на апетита 

Прогестерони  
Мегестрол  
ацетат (МА) Подобрява апетита, приема на 

калории и покачването на тегло-
то (но не и на чистата телесна 
маса)

Мегестрол ацетат – може би 
увеличава продукцията на цен-
тралния апетит-стимулиращ 
невропептид 

Медроксипро-
гестерон 

Намалява образуване на серото-
нин и цитокини от намиращите 
се в периферната кръв моно-
нуклеарни клетки 

Канабиноиди 
Дорабинол

Липсват ползи при добавянето 
им към МА; по-слаб ефект в 
сравнение с МА; нямат ефект за 
повишаване на апетит или КнЖ

Предполага се че взаимодейст-
ват с ендорфиновите рецепто-
ри, намаляват продукцията на 
простагландини и секрецията на 
IL-1
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Субстанция Клиничен ефект Механизъм на действие 

Цитокинови 
инхибитори 

Ципрохептадин Не е установено покачване на те-
лесно тегло

Серотонинов антагонист с ан-
тихистаминови свойства

Талидомид 
Намалява загубата на телесно 
тегло, повишава чистата телес-
на маса 

Имуномодулаторен. Намалява 
продукцията на TNF-α (чрез дес-
табилизиране на m-RNA), NF-κB, 
проинфламаторни цитокини и 
СОХ2

Пентоксифилин 
Не показва ефект по отношение 
на апетит и покачване на телес-
но тегло 

Фосфодиестеразен инхибитор; 
инхибира транскрипцията на 
TNF-гена 

Ейкозапантеноева 
киселина 

Липсват достатъчно доказа-
телства за превъзходство пред 
плацебо

In vitro намалява повишената ак-
тивност на сАМР и липолизата, 
предизвикана от липид-мобилизи-
ращ фактор LMF 

Мелатонин 

Подобрява кахексията (тер-
минът не е дефиниран) и едно-
годишната преживяемост при 
болни с белодробен карцином 

Имуномодулаторен; намалява 
продукцията на TNF 

Противовъз-
палителни 
средства 
(антиинфла-
маторни) 

Нестероидни про-
тивовъзпалителни 
средства 

Намаляват маркерите на въз-
паление и загубата на енергия в 
покой, запазват общото количе-
ство телесни мазнини

Не е добре изяснен; предполага се, 
че намалява системния възпали-
телен отговор към тумора

Диетологично консултиране, 

хранителни добавки и 

комбинации

Липсва ясно определение за интервен-
ции, съставящи диетологичното (хранител-
но) консултиране. В публикуван през 2018 г. 
метаанализ на девет рандомизирани клинич-
ни проучвания, включващи болни с авансира-
ли онкологични болести (без лимитиране за 
нутритивен статус или стадий на болест-
та), които провеждат химио/лъчетерапия, 
проведената хранителна консултация и 
включването на хранителни добавки води 
до повишаване на телесното тегло (1.31 kg 
средна разлика; 95%СІ 0.24-2.38).22 В публи-
куван през 2014 г. систематичен анализ, фо-
кусиран върху загуба на тегло и увеличаване 
на приема на енергия при болни с авансирала 

онкологична болест и кахексия, авторите 
заключават, че поради ограничен брой кли-
нични проучвания, противоречиви резулта-
ти и умерено качество на анализираните 
публикации не е възможно да се направи ка-
тегоричен извод за ефективността на хра-
нителните интервенции при авансирала он-
кологична болест и кахексия.23 Метаанализ 
от 2012 г. оценява ефекта върху възрастни 
пациенти с онкологична болест, страдащи 
от недохранване или изложени на риск от 
такова, без значение от стадия, от при-
ложено диетологично консултиране, орал-
ни хранителни добавки или комбинация от 
двете. Авторите заключават, че орални-
те хранителни интервенции не повлияват 
смъртността и може да подобрят КнЖ, 
докато промените в телесното тегло или 
енергията не са статистически значими.24 
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Парентерално хранене

Метаанализи от 1990 г. на тотално 
парентерално хранене (TПХ) при пациенти, 
провеждащи химиотерапия, показват, че ин-
тервенцията е свързана с намалена преживя-
емост и повишен риск от инфекциозни услож-
нения. Авторите заключават, че рутинно 
прилагане на ТПХ при пациенти, обект на 
химиотерапия, трябва да бъде силно ограни-
чено.25 Отбелязвайки, че прилагането, дози-
рането и съставът на парентералното хра-
нене се е променил от 1990 г., през 2019 г. е 
извършена актуализирана оценка и система-
тичен анализ на публикуваните данни с фокус 
пациенти с авансирала онкологична болест.26 
Анализът включва обсервационни проучва-
ния, както и две рандомизирани с по-малко 
пациенти от първоначално планираното. 
Резултатите показват, че парентералното 
хранене не подобрява преживяемостта. Об-
щото ниво на доказателства, предоставени 
от рандомизираните и обсервационните про-
учвания са оценени като слаби.4 Парентерал-
ното хранене, като компонент от интер-
венции, прилагани при палиативни грижи, е 
оценено в рандомизирано проучване от 2004 
г. Изследването включва повече от 300 паци-
енти с онкологична болест и загуба на телес-
на маса, при които е оказвана специализирана 
хранителна подкрепа, състояща се от допъл-
нително орално и домашно парентерално хра-
нене, когато приемът през устата намалява 
до предварително определено ниво. Болните 
в контролното рамо разчитат на спонтанен 
перорален хранителен прием за задоволяване 
на енергийните си нужди.27 Резултатите по-
казват, че намеса за осигуряване на по-висок 
калориен прием не подобрява нито преживяе-
мостта, нито тъканния състав на тялото.4

Дълговерижни омега-3 мастни кисе-
лини (ейкозапентаенова и докозапентае-
нови киселини). Систематичен обзор, оце-
няващ ефективността на омега-3 мастни 
киселини при пациенти с авансирала онколо-

гична болест и кахексия, е публикуван през 
2011 г. Включени са три систематични ана-
лиза и девет рандомизирани проучвания, как-
то и нерандомизирани проучвания. Автори-
те заключават, че в рамките на клиничните 
проучвания с по-добро качество от методо-
логично естество не са установени ясни до-
казателства, че прием на омега-3 мастните 
киселини допринася ползи. Като нежелани 
ефекти, докладвани само в няколко проучва-
ния, са описани лек коремен дискомфорт, ме-
теоризъм, гадене/повръщане, преходна ди-
ария/стеаторея, вкус на риба или оригване. 
Няма съобщения за тежки нежелани реак-
ции.28 Метаанализ от 2015 г. извършва оцен-
ка на 11 рандомизирани проучвания с общо 
1367 пациенти с нерезктабилен ПДАК. Ре-
зултатите предполагат, че консумацията 
на омега-3 мастни киселини е безопасна и 
може да подобри теглото, чистата телес-
на маса и преживяемостта.29 Включените в 
анализа проучвания са относително малки и 
със значителна хетерогенност на резулта-
тите.4 В публикуван през 2018 г. метаанализ 
са идентифицирани и оценени 11 проучвания 
с общо 1350 пациенти. Първичната цел на 
анализа е да се определи дали оралните хра-
нителни интервенции оказват влияние вър-
ху нутритивните и клиничните резултати 
при болни, провеждащи химио/лъчелечение. 
Авторите заключават, че хранителните 
интервенции оказват положителен ефект 
върху телесното тегло. Анализ на подгрупа 
от четири рандомизирани проучвания под-
крепя прилагането на омега-3 мастни кисе-
лини, подобрявайки телесното тегло с при-
близително 2 kg.30 Авторите препоръчват 
бъдещи клинични изследвания с цел получава-
не на допълнителни данни.

Витамини, минерали и други храни-
телни добавки. В публикуван през 2017 г. 
систематичен анализ се оценява ефекта от 
прием на витамини, минерали и други хра-
нителни добавки за лечение на ракова ка-
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хексия. Анализирани са прием на магнезий, 
витамин Е в комбинация с омега-3 мастни 
киселини, витамин D, витамин С, комбина-
ция от β-хидрокси-β-метилбутират (HMB), 
аргинин и глутамин и на L-карнитин. Въпре-
ки че някои проучвания съобщават за ползи 
по отношение на чиста телесна маса (ЧТМ) 
или ИТМ, авторите заключават, че доказа-
телствата засега са недостатъчни, за да 
се направи конкретна препоръка в ползата 
на някои от изброените по-горе добавки, и 
че липсват сериозни нежелани странични 
ефекти.31 В рандомизирано клинично проуч-
ване, публикувано през 2017 г., се сравнява 
ефекта на креатин срещу плацебо при 263 
пациенти (134 приемат креатин и 129 пла-
цебо) с нелечима онкологична болест и рако-
ва кахексия. Авторите заключават, че при-
ем на креатин по описаната в изследването 
схема няма ефект за лечение на анорексия, 
подобряване на тегло и продължителност 
на живот.32 

Протестеронови аналози. Гестаге-
ни (megestrol acetate и medroxyprogesterone 
acetate). Това са първите тествани лекар-
ства и засега най-широко използваните 
препарати за подобряване на апетита и за 
лечение на карциномна кахексия.33 Тяхното 
прилагане започва през 1993 г., когато FDA 
одобрява прилагането на megestrol acetate 
(MA) за лечение на неволево отслабване и 
липса на апетит при пациенти със СПИН. 
Механизмът на действие при загуба на те-
гло може би е свързан с повишен прием на 
енергия в резултат от стимулиране на апе-
тита чрез продукцията на невропептид Y 
в ЦНС (вентромедиален хипоталамус) и на-
маление на синтеза и освобождаването на 
проинфламаторни цитокини. През 2013 г. 
систематичен и метаанализ на 35 клинич-
ни проучвания изследва ефективност (3963 
болни) и безопасност (3180 болни) на МА за 
облекчаване на АКС при пациенти с карци-
ном и СПИН. Резултатите установяват, че 

ефектът от МА превъзхожда плацебо по 
отношение на подобряване на апетита и по-
вишаване на телесното тегло (средна разли-
ка +1.63; 95%CI 0.87-2.38). Наличните данни 
не са достатъчни, за да се дефинира опти-
малната доза, но позволяват да се спекулира, 
че по-високи дози показват и по-добър ефект 
по отношение на телесно тегло (RR 0.77; 
95%CI 0.64-0.93). Това позволява на автори-
те да заключат, че МА подобрява апетита 
и води до повишаване на телесното тегло 
при пациенти с карцином, но винаги трябва 
да се имат предвид потенциалните рискове, 
свързани с прилагането му (едем, повишен 
риск от тромбоемболия и смърт.34 Засега 
няма достатъчно данни, които да позво-
лят оценка на ефекта на прогестогените 
по отношение ЧТМ, функционална годност 
и КнЖ.33 В същия метаанализ от 2013 г., 
оценяващ ефекта на МА за АКС35 автори-
те заключават, че болни на МА, сравнени с 
плацебо група, по-често демонстрират по-
добряване на апетита (RR 2.57; 95%СІ 1.48-
4.49), покачване на телесно тегло (RR 1.55; 
95%CI 1.06-2.26) и КнЖ, оценено с валиди-
рани инструменти или със скали за оценка 
на функционалността (RR 1.91; 95%CI 1.02-
3.59), но покачването на телесното тегло 
е относително скромно. Няма категорични 
доказателства за препоръчвана доза и опти-
мална продължителност на лечението, но 
е доказано, че по-високи дози се асоциират 
с по-добри резултати. Няма докладвани не-
желани събития, но като цяло прилагането 
на МА се свързва с повишен риск от смърт 
(RR 1.42; 95%CI 1.04-1.94), тромбоемболия 
(RR 1.84; 95%CI 1.07-3.18) и поява на отоци 
(RR 1.36; 95%CI 1.07-1.72). Подобни резул-
тати са докладвани в по-ранен метаанализ 
от 2004 г.36 

Комбиниране на МА и olanzapine. Рандо-
мизирано проучване от 2010 г. оценява ефек-
тивността от прибавянето на olanzapine 
към лечение с МА при 80 пациенти с аванси-
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рала онкологична болест на белите дробове 
или гастроинтестинален тракт.37 Болни, при 
които е прилаган МА + olanzapine, повиша-
ват теглото си с повече от 5% за 8 седмици 
(85% срещу 41%) в сравнение с тези, които 
получават само МА. Не са докладвани теж-
ки нежелани странични реакции (от степен 
3/4). Допълнително в резултати от 30 болни 
с авансирала болест, страдащи от гадене и 
повръщане, при които не е провеждано химио- 
или лъчелечение, но са третирани с olanzapine 
или плацебо, е измерен апетита при започване 
на лечение (NRS10 = 1-2 базово) и една седмица 
след започване на изследването. Наблюдавано 
е статистически значимо подобрение на апе-
тита при групата с olanzapine (NRS10 = 6-8; р 
< 0.001), докато при контролната група апе-
титът е без промяна.38 

Стероидни андрогени (тестосте-
рон, дихидротестостерон и тестосте-
ронови аналози). Въпреки благоприятния 
ефект, който имат по отношение на нара-
стването на мускулната маса, клиничното 
им приложение е ограничено поради тежки 
странични ефекти, като повишен риск от 
хипертрофия на простата, карцином и про-
мени в поведението. Данните за повлияване 
на АКС от стероидни андрогени при онко-
логично болни са недостатъчни. Въпреки 
това, в двойно сляпо плацебо контролирано 
проучване на 29 пациенти с авансирала онко-
логична болест и ниско ниво на тестосте-
рон, проведено за оценка на ефективност на 
заместителна терапия с тестостерон по 
отношение на чувство за умора и КнЖ, ав-
торите не установяват промени в телесно 
тегло и в ЧТМ.39 Що се отнася до ефекта 
на синтетичните тестостеронови дерива-
ти, които имат повишена анаболна актив-
ност при понижен андрогенен ефект, липс-
ват адекватни проучвания при онкологични 
болести и АКС. Въпреки това, проучвания-
та при болни от СПИН с АКС показват, че 
oxandrolone и nandrolone decanoate имат до-

бър анаболен ефект при загуба на мускулна 
маса.40 

Анаболни агенти – растежен хормон 
и инсулиноподобен растежен фактор-1 
(IGF-1). Прилагане на рекомбинантен ра-
стежен хормон (р-GH) е одобрено от FDA 
за лечение на загуба на мускулна маса при 
болни със СПИН. Приемът му води до зна-
чимо и дозозависимо нарастване на ЧТМ, на 
телесно тегло, физическа годност и КнЖ.41 
Въпреки това, няма рандомизирани клинич-
ни проучвания за прилагане при онкологични 
пациенти с РАКС предвид повишен риск от 
развитие на карцином или тласък на вече съ-
ществуваща онкологична болест.40 

Селективни модулатори на андро-
генните рецептори (SARMs). Двойно сляпо 
плацебо контролирано клинично проучване 
за безопасност (159 пациенти) и ефикасност 
(100 пациенти) на enobosarm при онкологични 
пациенти (мъже над 45 години и постмено-
паузални жени), които са без затлъстяване 
и са загубили неволево поне 2% от теглото 
си за предходните 6 месеца. Лечението е до-
бре толерирано и е наблюдавано увеличение 
на телесното тегло с повишаване на ЧТМ.42 
Резултати от фаза ІІІ клинично проучване с 
641 болни, които на случаен принцип прием-
ат enobosarm, показват повишаване на ЧТМ 
в сравнение с плацебо.43 

Нестероидни противовъзпалителни 
средства (НСПВС). През 2013 г. са публику-
вани два метаанализа за ролята на НСПВС 
при раковата кахексия. И двата анализа 
съобщават за положителни резултати по 
отношение телесно тегло или КнЖ, но до-
казателствата са недостатъчни, за да се 
направят препоръки за прилагането им при 
РКАС.4 Резултати от публикувано през 2018 
г. проучване, сравняващо ефективност на 
МА ± celocoxib при 90 пациенти с авансирала 
онкологична болест, показват, че прибавяне 
на celocoxib към МА не превъзхожда моно-
терапията с МА.44 
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Стимуланти на апетита

Марихуана (Cannabis sativa) и синте-
тични аналози. Сравнен е ефектът на кана-
бис и неговите деривати (делта-9-тетра-
хидроканабинол (ТНС) и канабидиол (CBD)) с 
плацебо сред болни с авансирал карцином и 
загуба на тегло > 5% за последните 6 месеца. 
Рандомизирани са 243 болни, които получа-
ват стандартизиран екстракт от канабис 
(2.5 mg ТНС + 1 mg CBD) срещу 2.5 mg ТНС 
срещу плацебо (съотношение 2:2:1) за пери-
од от 6 седмици. Оценяват се подобряване 
на апетита (VAS), промени в телесното 
тегло и КнЖ (EORTC QLQ -C30). В края на 
изследвания период не се отчитат същест-
вени разлики между отделните групи по из-
мерваните показатели.45 Публикувано през 
2002 г. проучване оценява ефективността 
на dronabinol и МА или комбинация при 469 
болни с авансирала онкологична болест. Ре-
зултатите показват, че МА е по-ефективен 
за покачване на телесно тегло, подобряване 
на апетита и КнЖ в сравнение с dronabinol, 
а комбиниране на dronabinol + МА не показва 
предимства пред самостоятелна употреба 
на МА.46 

Nabilonе. Подобно на ТНС, nabilonе 
(синтетичен аналог на делта-9-тетра-
хидроканабинол) е одобрен за контрол на 
предизвикани от химиотерапия гадене и 
повръщане. Проучване сравнява ефекта на 
nabilonе срещу плацебо при болни с белодро-
бен карцином, които съобщават за неволева 
загуба на тегло > 5% за последните 6 месеца. 
Рандомизирани са 47 болни, които приемат 
nabilonе (0.5 mg 2 седмици, последвано от 1.0 
mg 6 седмици) или плацебо за 8 седмици. В 
края на проучването не са установени значи-
ми различия в тегло, апети или КнЖ между 
двете групи.47 

Мелатонин. Проучване сравнява ефек-
та на мелатонин срещу плацебо при болни 
с авансирал белодробен карцином или на 
карцином на гастроинтестинален тракт 

и кахексия (> 5% загуба на телесно тегло) 
за период от 28 дни. Първичните цели на из-
следването са промени в апетита, измерени 
с помощта на ESAS. Проучването е прекра-
тено при набрани 48 болни, когато анализ 
на междинни резултати показва липса на 
статистически значими разлики между две-
те групи както за подобряване на апетита, 
така и за телесното тегло. В допълнение, 
не са наблюдавани различия по отношение 
на КнЖ, нива на умора, стойности на CRP и 
преживяемост като цяло.48 

Anamorelin. Литературна справка 
показва, че съществуват проучвания за по-
ложителен ефект от прилагане на 100 mg 
anamorelin (синтетичен аналог на грелин) 
срещу плацебо за лечение на кахексия при 
пациенти с авансирала онкологична болест. 
През 2017 г. след внимателен анализ на съ-
ществуващите литературни данни ЕМА 
отказва регистрация на anamorelin за лече-
ние на анорексия, кахексия и неволева загуба 
на тегло при пациенти с недребноклетъчен 
белодробен карцином поради маргинален 
ефект върху ЧТМ, липса на доказан ефект 
върху мускулната сила и КнЖ и недоста-
тъчно коректно отразената информация 
за безопасност на продукта, непозволяваща 
адекватна оценка на риска.49 Също и FDA не 
дава разрешение за прилагане на anamorelin 
при ракова кахексия. До март 2020 г. никоя 
национална агенция за контрол на лекар-
ствата не е издала разрешително за лекар-
ството и то не е включено в нито една от 
актуалните препоръки за лечение на РАКС.4 

Клинична интерпретация и 

препоръки 

Въпреки че доказателствата за роля 
на консултирането от регистрирани дие-
толози за подобряване на резултатите при 
лечение на РАКС остават ограничени, такъв 
тип интервенции могат да окажат важна 
подкрепа на болните и техните близки. В до-
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пълнение към опитите на пациенти с аван-
сиралоа онкологична болест да задоволят 
по-пълно нуждите си от енергия и протеини 
помощта от регистриран диетолог може да 
ги предпази от прием на потенциално вред-
ни хранителни добавки, модни диети и други 
недоказали своята ефективност екстремни 
интервенции. Изследване съобщава, че до 
48% от онкологичните пациенти се придър-
жат или проявяват интерес към популярни 
диети, включително кетогенна, веганска, 
алкална, палеолитна и макробиотична.50 В 
проучване сред 603 онкологично болни авто-
рите установяват, че 49% от пациентите, 
получаващи някакъв вид антитуморно лече-
ние, 52% от провеждащите химиотерапия и 
51% от болните, подложени на лъчелечение 
съобщават, че са използвали хранителни до-
бавки.51 Почти един от петима възрастни 
онкоболни използва билкови добавки, които 
притежават потенциално по-висок риск от 
нежелани взаимодействия с лекарствата, 
използвани в различните схеми на противо-
туморно лечение, в сравнение с витамини и 
минерали. Насочване към регистриран дие-
толог може да помогне на пациенти, които 
вече се борят с намаления прием на храна, да 
избегнат диетични планове и продукти, кои-
то допълнително биха влошили клиничната 
картина. 

Въпреки негативната препоръка за ру-
тинна употреба на парентерално хранене 
при авансирала онкологична болест, при оп-
ределени специфични ситуации то може да 
се обсъжда. Рисковете, ползите и цената на 
парентерално хранене трябва да се диску-
тира с пациента и неговите близки. Парен-
тералното хранене трябва да се спре, ако не 
е настъпила значителна полза и/или когато 
смъртта е неизбежна. 

Въпреки че наличните данни за ползи 
от омега-3 мастни киселини не са доста-
тъчно убедителни, за да се направи препоръ-
ка за употреба при всички онкоболни пациен-

ти с кахексия, разумно е да се използва този 
тип мазнини като източник на калории при 
пациенти с РАКС. Естествените източни-
ци на омега-3 мастни киселини, като сьомга 
например, са храни с добра хранителна стой-
ност и могат да бъдат включени в диетата 
на болните, ако се толерират.4

Препоръчва се пациенти с авансирала 
онкологична болест и загуба на апетит и/или 
телесно тегло да бъдат насочвани към дие-
толог за оценка и консултиране с цел пре-
доставяне на практически съвети и модели 
за безопасно хранене, за обучение относно 
прилагане на високо протеинова, висококало-
рична, хранително пълноценна (хранително 
плътна) диета, както и за компетентни съ-
вети срещу модни, недоказани или екстрем-
ни диети. 

Не се препоръчва рутинното прилага-
не на ентерално сондово хранене или парен-
терално хранене с цел корекция и лечение 
на РАКС при пациенти с авансирала онколо-
гична болест извън контекста на клинично 
изпитване. Кратък курс на лечение чрез па-
рентерално хранене може да се приложи на 
строго определена група болни, при които 
се установява обратима чревна непроходи-
мост, синдром на късото черво или други 
патологични състояния, предизвикващи ма-
лабсорбция, но иначе са в добро физическо 
състояние. Препоръчва се прекратяване на 
вече започнато ентерално или парентерал-
но хранене при терминални болни. 

Засега няма достатъчно доказател-
ствата, категорично подкрепещи прилагане 
на фармакологични средства за лечение на 
раковата кахексия, поради което лекуващи-
те екипи могат да не предлагат лекарстве-
ни средства. Към момента няма фармако-
логични средства, показани за лечение на 
РАКС, които да са одобрени от регулатор-
ните агенции (ЕМА и FDA). Лекуващият 
екип може да предложи провеждане на кра-
тък курс на лечение с прогестеронов аналог 
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или кортикостероид на пациенти, страдащи 
от загуба на апетит и/или телесно тегло. 
Изборът на медикамент и продължителнос-
тта на лечението зависи от целите на лече-
нието и оценката на съотношението полза 
срещу риск. 
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