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• Темата на настоящата презентация отразява собствено мнение и опит на лектора. 

• Актавис – компания на Teva препоръчва употребата на лекарствени продукти само 
според одобрените терапевтични показания. 

• Лекторът потвърждава, че цялата информация за лекарствения продукт в рамките
на презентацията ще бъде в съответствие с текстовете от последното одобрено 
указание за употреба на лекарствения продукт и Кратката характеристика на 
продукта в България. 

• Преди да предпишете някой от лекарствените продукти на Актавис, внимателно
прегледайте последната одобрена Кратка характеристика на продукта. 

• За тази презентация здравният специалист е ангажиран от Актавис - компания на 
Теvа
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Неутропенията е една от най-честите НЛР при пациенти, 
провеждащи химиотерапия

Ретроспективен анализ (Jan 1998–Dec 2002) (n = 3,526)

Hassett MJ, et al. J Natl Cancer Inst. 2006;98(16):1108-1117.
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Пациенти на ХТ, хоспитализирани или потърсили спешна помощ година след диагноза 

карцином на гърда (КГ)

Инфекция или висока температура
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Дехидратиране или друго електролитно нарушение

Неспецифични симптоми

Пациенти, %
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Степени на неутропения

 Неутропения е състояние на понижено ниво на неутрофилите в периферна кръв

 Степените на неутропения се дефинират чрез абсолютен брой неутрофили (ANC)

*ANC = total WBC count ×(%neutrophils + %bands) × 10.

National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.03 (CTCAE).

Степен ANC (× 109/L)

1 ≥1.5 до < долна граница на нормата

2 ≥1.0 до <1.5

3 ≥0.5 до <1.0

4 <0.5
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Фебрилна неутропения
Дефиниция според различните ръководства1-3

EORTC 1

• Абсолютен брой на неутрофили (ANC)*  < 0.5 × 109/L (<500 neutrophils/μL) или <1.0 ×
109/L (<1000/μL) с тенденция до спад до <0.5 × 109/L до 48-мия час

• Повишена температура или клинични изяви на сепсис

ESMO 2

• ANC*  <0.5 × 109/L (<500 neutrophils/μL) 

• Аксиларна температура >38.3°C или 2 последователни измервания >38 ° С през 2 

часа 

NCCN 3

• ANC*  <0.5 × 109/L (<500 neutrophils/μL) или <1.0 × 109/L (<1000/μL) с тенденция за 

спад до ≤0.5 × 109/L до 48-мия час 

• Температура, еднократно измерена в устната кухина ≥38.3°C или с продължителност 

>1 час ≥38.0°C

EORTC, European Organisation for Research and Treatment of Cancer; 

ESMO, European Society for Medical Oncology; NCCN, National 

Comprehensive Cancer Network.

*ANC = total WBC count ×(%neutrophils + %bands) × 10.

1. M. Aapro et al. EJC 2011; 47(1):8-23;

2. J. Klastersky et al. Ann Oncol 2016; 27(5): v111-118; 

3. NCCN clinical practice guidelines: Hematopoietic growth factors, v2.2020
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Тежка и фебрилна неутропения са най-чести при първи цикъл ХТ

*Severe neutropenia (ANC ≤0.5x109 cells/L).

Lyman GH. Eur Oncol. 2008;4(2):13-17.

CI, confidence interval; FN, febrile 

neutropenia; SN, severe neutropenia.

Съотношение на 

фебрилна неутропения и 

фебрилна или тежка 

неутропения, изявени 

през 1 цикъл ХТ при 

различни локализации. 

Данни от проспективно

обсервационно проучване. 
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Усложнения на индуцираната от ХТ неутропения

Kuderer NM et al. Cancer 2006;106:2258–2266 

Chirivella I et al. J Clin Oncol 2006;24;abstract 668 

Bosly A et al. Ann Hematol 2007, advance access published 20 October 2007; doi:10.1007/s00277-007-0399-y

Миелосупресивна ХТ

Фебрилна неутропения (ФН)

20 – 40 %

Отлагане и редуциране на доза на 

ХТ

Намален относителен интензитет 

на дозата (ОИД)

Усложнени животозастрашаващи 

инфекции и удължени 

хоспитализации

Неутропения

Намалена 

преживяемост
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Неутропенията води до намаляване на доза или отлагане на 
курс ХТ 1

Пациенти с карцином на гърда Пациенти с Неходжкинов лимфом

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, when compared to patients with no events.

1. Pettengell R, et al. Support Care Cancer. 2008;16(11):1299-1309.

BC, breast cancer; CTX, chemotherapy; NHL, non-

Hodgkin lymphoma; RDI, relative dose intake. ONC-BG-NP-00001



Намаляване на съотношението м/у планирана и получена 
доза (RDI) 

Оптимална доза ХТ е необходима за 
постигане на клиничен отговор Намаляване на ОП при RDI ≤90%

CTX, chemotherapy; NHL, non-Hodgkin 

lymphoma; RDI, relative dose intake.
Bonnadonna G, et al. BMJ. 2005;330(7485):217;

Pettengell R, et al. Ann Hematol. 2008;87(5):429-430.

*Log-rank test-based P value.

Пациенти с карцином на гърда Пациенти с Неходжкинов

лимфом
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Рискови фактори за неутропения, индуцирана от ХТ

• Риск от неутропения и нейните усложнения: ФН, Смърт в следствие 
на тежка инфекция, намаляване на дозата или отлагане на цикъл ХТ 
се среща доста по-често при възрастни пациенти на ХТ

• С нарастване на възрастта намалява резерва на костния мозък, 
бъбречна и чернодробна функция и има по-често коморбидност; 
тези фактори покачват риска от усложнения, свързани с лечение

• 2 пъти по-висок риск от ФН при първи цикъл ХТ при пациенти >65 
години в сравнение с < 65 годишна възраст

Lyman GH. Eur Oncol. 2008;4(2):13-17.
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Причини за възникване на неутропения и нейните усложнения

Lyman GH. Eur Oncol. 2008;4(2):13-17.
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Терапевтичен алгоритъм на EORTC, ASCO и NCCN, базиран  на 
риск от ФН

Няма показания за 

приложение на      

G-CSF 

Препоръчва се 

профилактично 

приложение на G-CSF 

Риск от ФН ≥20% Риск от ФН 10%–20% Риск от ФН <10%

Общ риск от ФН ≥20% Общ риск от ФН <20%

СТЪПКА 1: оценка на риска от ФН за планирания химиотерапевтичен режим

СТЪПКА 2: Оценка на факторите, които могат да повишат риска от ФН

 Възраст ≥65 години1,2

 Влошено общо състояние1,2

 Авансирала болест1,2

 Сериозни придружаващи болести2

 Цитопении, дължащи се на метастатично

ангажиране на костен мозък 2

 Женски пол1

 Хемоглобин <12 g/dL1

 Лош хранителен статус1,2

 Комбинирана ХТ2

 Предишен епизод на ФН1,2

 Отворени рани или активни инфекции2

1Aapro MS, et al. Eur J Cancer 2006;42:2433–2453
2Smith TJ, et al. J Clin Oncol 2006;24:3187–3205
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Как действат G-CSF

G-CSF са фактори на растежа, които стимулират оцеляването, пролиферация, 
диференциация и функция на неутрофилите - предшественици и зрелите
неутрофили по механизми на сигналната трансдукция

Изследвания върху здрави доброволци разкриват, че приложение на G-CSF:

Повишени нива на:
 IL -1, IL-8 и IL-10 
 рецептори на разтворим тумор некротизиращ фактор (TNF) 
 IL-6

Намалени нива на:
 TNF-a
 интерферон (IFN) -g и гранулоцит-макрофаг колони-стимулиращ фактор

Clinics. 2020;75:e2033
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Първична профилактиката с G-CSF: обобщение

 При риск от развитие на ФН от ≥ 20% 

Lyman GH. Eur Oncol. 2008;4(2):13-17.

 При риск от развитие на ФН от 10 - 20% и при рискови фактори като: 

- Възрастни пациенти
- Наличие на коморбидност
- Авансирала болест
- Инфилтрация на костен мозък и др.
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Вторична профилактиката с G-CSF

↓ ОП
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Вторична профилактиката с G-CSF
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Вторична профилактиката с G-CSF: обобщение

При предходен епизод на ФН: профилактично преди всеки следващ 
цикъл приложение на дългодействащ G-CSF

При ФН, въпреки профилактично приложен дългодействащ G-CSF не 
се прилага бързодействащи G-CSF

 При ФН, въпреки профилактично приложен краткодействащ G-CSF –
продължава се бързодействащият G-CSF
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Режими с риск >20% за развитие на фебрилна неутропения
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Новото НОРМАЛНО

Цитопения, особено неутропения и лимфопения, са
тежки усложнения на лечение на карциноми и може
да увеличи податливостта към инфекция. 

ESMO. SUPPORTIVE CARE STRATEGIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC. 2020.
3. NCCN. NCCN Hematopoietic Growth Factors. Short-Term Recommendations Specific to Issues with COVID-19 (SARS-CoV-2). 2020

Разширяване на показанията за 
приложение на G-CSF
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https://www.asco.org/asco-coronavirus-information/provider-practice-preparedness-covid-19ONC-BG-NP-00001



Препоръки на NCCN за приложение на 
растежни фактори по време на COVID-19

Защо: Пандемията от COVID-19 показа, че препоръките на NCCN не 
отразяват адекватно проблеми като ограничени резерви от кръвни 
продукти, възможно повлияване при активна инфекция и 
необходимост от намаляване на риска за хоспитализация. 

https://www.nccn.org/covid-19/pdf/HGF_COVID-19.pdf

Как: За намаляване на риск от заразяване с COVID-19 поради чести 
посещения на дневен стационар, да се обмисли приложение от самия 
пациент на дневните апликации на filgrastim или дори на 
профилактично приложения дългодействащ pegfilgrastim (1–3 дни 
след цикъл ХТ)
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Поради риск от неутропения:

Да се разшири профилактичното приложение на G-CSF, за да се намали:

 риск от FN;

 брой на прегледи в спешните отделения и хоспитализации

 Прагът за профилактично приложение на G-CSF се разширява:
 Не само за висок риск (>20% риск за ФНП), а и при междинен риск (10%–20%)

 Да се разшири терапевтичното приложение на G-CSF при развитие на ФНП без 
първична профилактика:

 С цел минимизиране на риск от усложнения или хоспитализация:
 Бързодействащи G-CSF

ВНИМАНИЕ
При дихателна инфекция, симптоми, съмнение или потвърдена инфекция с COVID-19, може да се 
обсъди спиране на G-CSF поради риск от засилване на възпалителния процес в белите дробове и 

хипотетичен риск от засилване на цитокинния синдром и влошаване на прогнозата.

https://www.nccn.org/covid-19/pdf/HGF_COVID-19.pdfONC-BG-NP-00001



COVID-19 и синдром на цитокиновата буря

Хиперактивен имунен отговор с освобождаване на интерферони, 
интерлевкини, тумор-некротични фактори, хемокини и други
медиатори на възпалението¹

Цитокини, свързани с тежестта на протичане на COVID- 19²:

IL-6

IL-8
granulocyte-colony stimulating factor

Interferon-γ inducible protein 10

monocyte chemoattractant protein 1
macrophage inflammatory protein 1-α, 

 tumour necrosis factor-α

COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression, Lancet 2020;395 (10229):1033-1034
1. JAMA Internal Medicine September 2020 Volume 180, Number 9
2. Microbiology and Molecular Biology Reviews p. 16 –32

ONC-BG-NP-00001

https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol395no10229/PIIS0140-6736(20)X0013-4
https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol395no10229/PIIS0140-6736(20)X0013-4
https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol395no10229/PIIS0140-6736(20)X0013-4


Интерлевкин-6 е медиатор от ключово значение в 
острия възпалителен отговор

Microbiology and Molecular Biology Reviews p. 16 –32 ONC-BG-NP-00001



Становище за приложение на G-CSF 

В контекста на повишен риск от COVID-19, за намаляване на 
тежестта върху болничната система в резултат на развитие на FN, 
ESMO, NCCN и ASCO препоръчват профилактично приложението
на G-CSF да се разшири към всички пациенти, получаващи
химиотерапевтични режими с:

 висок риск от FN (≥20%), 

 междинен риск (10% и 20%), 

 нискорискови режими при пациенти, чиято възраст или 
съпътстващи болести ги поставят в група на по-висок риск за FN 
и потенциални усложнения.

Elsevier, Volume 31 - Issue 7 - 2020
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Към момента:

 Ограничени данни от риск при приложение на ХТ в 
пандемия от COVID-19

Няма субгрупови анализи зa пациенти, при които са 
прилагани G-CSF

Clinics. 2020;75:e2033

Въпреки че описаните сценарии са теоретични, NCCN, ESMO считат, че:

Ползите от приложение на G-CSF надвишават рисковете
и поради това препоръчват приложение с повишено внимание
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