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Вместо увод
• В света докладвани през 2018г

• 458 918 нови случаи

• 432 242 починали (т.е. 94,21%)

• Една от основните причини обуславящи високата 
смъртност при болните с РDAC е раковата кахексия, 
която се установява при 80% от болните с авансирал 
ПДАК и която се асоциира с намалена физическа 
годност, намален отговор към активно лечение и 
намалена преживяемост.



Основни въпроси, на които се търси 
отговор

• Какво е влиянието на хранителните и диетични 
интервенции върху възрастни болни с авансирал ПДАК 
и кахексия?

• Каква е ролята на фармакологичните интервенции и на 
парентералното хранене за подобряване на 
нутритивния статус на тези пациенти?

• Кои други интервенции имат отношение и могат да 
подобрят клиничните резултати при опитите за 
корекция на състоянието на тези болни?



Определение и патофизиология

• Определение: 
• „Раковата кахексия е мултифакторен синдром, 

който се  характеризира 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“. 

• Патофизиологичен механизъм – характеристика: 
• „отрицателен протеинов и енергиен баланс, 

задвижван от променлива комбинация от намален 
прием на храна и променен метаболизъм“



Анорексия-Кахексия Синдром 

• Това е състояние, което се  характеризира с липса на 
апетит, загуба на телесно тегло, астения и лоша 
прогноза по отношение на преживяемостта.

• Двата симптома – анорексия и кахексия при болните с 
ПДАК се развиват едновременно, но не споделят общ 
патофизиологичен механизъм. 

• Анорексия – това състояние, което се определя като 
„липсата на желание за хранене“ и води до намален 
прием на храна, 

• Кахексия - системен отговор на организма към 
проинфламаторните цитокини (TNFα и IL- 1 и 6), които 
водят до усилена загуба на тегло, хиперметаболизъм и 
повишен разход на енергия в покой.



Патогенеза 
на 
анорексия 
– кахексия 
синдром 
при ПДАК

по Ronga I et al



Терапевтични цели

• Основните цели пред лечението на ракова кахексия са: 
1. Увеличаване на чистата телесна маса; 
2. Намаляване разхода на енергия в покой; 
3. Овладяване на изпитваната умора; 
4. Корекция на анорексията; 
5. Подобряване качество на живот; 
6. Подобряване на общото състояние (PS) и 
7. Намаляване продукцията на проинфламаторните 

цитокини. 
• Добрия клиничен контрол изисква комплексно лечение 

провеждано от мултидисциплинарен екип. 



Резултати

• Въпреки многобройните опити за фармакологично лечение 
и/или с хипералиментация (агресивен хранителен съпорт) и 
използване на различни техники на хранене, развилата се 
кахексия при болните с ПДАК не може да бъде преодоляна.

• При болни с разгърната клинична картина на Анорексия –
Кахексия Синдром  не са установени ползи по отношение на 
наддаване на тегло, подобряване качество на живот или 
увеличаване на преживяемостта от агресивното подпомагане 
на храненето. 

• По подобен начин използването на традиционни подходи, 
включващи ентерално или парентерално хранене при болни с 
ПДАК, подложени на операция на панкреаса, не са показали  
полза било по отношение на контрола над симптомите и/или 
спрямо преживяемостта 



Диетични режими:
Фармакологичен нутритивен съпорт 
– възможности и механизъм на 
действие



•

Субстанция Клиничен ефект Механизъм на действие - хипотетичен

Анаболн

и агенти

Кортикостероиди Подобряват анорексията и 

безсилието; не оказват влияние 

върху теглото или калорийния 

прием ; краткотраен ефект; добре 

толерирани

Не е точно изяснен. Може би потискат 

метаболизма на простагландините и 

имат централно еуфорично действие

Нандролон 

деканоат

Намалява загубата на телесно 

тегло

Не е изяснен напълно. Най-вероятно 

подобрява натрупването на свързания с 

протеините азот

Оксандролон Няма публикувани кохортни 

данни за ефекта му по отношение 

на пациенти с онкологични 

заболявания.

Не е известен

Инсулин Повишава общото количество 

мазнини в организма и 

стимулира приема на 

въглехидрати

Не е известен

Аденозин 

трифосфат АТФ

Намалява загубата на тегло и 

повишава приема на енергия

Не е изяснен



Заглавие
•

Субстанция Клиничен ефект Механизъм на действие - хипотетичен

Стимулант

и на 

апетита 

(апетитовъ

збуждащи 

средства)

Прогестерони –

Мегестрол ацетат МА

Подобрява апетита, 

приема на калории и 

покачването на теглото 

(но не и на чистата 

телесна маса)

Мегестрол ацетат – може би 

увеличава продукцията на централния 

апетит-стимулиращ невропептид 

Медроксипрогестерон 

- МР

МР – намалява образуването на 

серотонин и цитокини от намиращите 

се в периферната кръв 

мононуклеарни клетки (PBMCs)

Канабиноиди ; 

дорабинол

Не са намерени ползи, 

при добавянето им 

към МА; по-слаб ефект 

в сравнение с МА; 

нямат ефект по 

отношение на 

повишаването на 

апетита или качеството 

на живот

Предполага се че взаимодействат с 

ендорфиновите рецептори, намаляват 

продукцията на простагландини и 

секрецията на IL-1



•
Субстанция Клиничен ефект Механизъм на действие -

хипотетичен

Цитокинов
и
инхибитор
и 

Ципрохептадин Не е установено покачване на телесното 

тегло

Серотонинов антагонист с 

антихистаминови свойства
Талидомид Намалява загубата на телесно тегло, 

повишава чистата телесна маса 

Имуномодулаторен. Намалява 

продукцията на TNF-α (чрез 

дестабилизиране на m-RNA), NF-

κB, проинфламаторните цитокини 

и СОХ2
Пентоксифилин Не е показал ефект по отношение на 

апетита и покачването на телесното 

тегло при болни с кахексия

Фосфодиестеразен инхибитор; 

инхибира транскрипцията на TNF-

гена 

Ейкозапантеное

ва киселина 

(ЕРА)

Липсват достатъчно доказателства, 

които да покажат, че приема на ЕРА 

превъзхожда плацебо

In-vitro намалява повишената 

активност на сАМР и липолизата 

предизвикана от липидния -

мобилизиращ фактор LMF 

Мелатонин Подобрява кахексията (терминът не е 

дефиниран) и едногодишната 

преживяемост при болни с NCSC

белодробен Са 

Имуномодулаторен; намалява 

продукцията на TNF 



•

Субстанция Клиничен ефект Механизъм на 

действие - хипотетичен

Противовъзпалите

лни средства 

(антиинфламаторн

и) 

Нестероидни 

противовъзпалител

ни средства 

(НСПВС)

Намаляват маркерите на 

възпаление, намаляват 

загубата на енергия в покой, 

запазват общото количество 

телесни мазнини

Не е добре изяснен; 

предполага се, че 

намалява системния 

възпалителен 

отговор към тумора.



Парентерално хранене
• Метаанализ  от 1990 г. на тоталното парентерално хранене 

(TPN) при пациенти, които провеждат химиотерапия показва:
• TPN е свързано с намалена преживяемост и повишен риск 

от инфекциозни усложнения. 
• RCT от 2004 г. повече от 300 авансирали онкоболни пациенти 

при които е оказвана  специализирана хранителна подкрепа -
орално и парентерално хранене:
• Намесата с цел осигуряване на по-висок калориен прием не 

подобрява нито преживяемостта, нито тъканния състав на 
тялото 

• 2019 г е извършена актуализирана оценка и  систематичен 
преглед на публикуваните данни с фокус пациенти с 
авансирало онкологично заболяване.
• Резултатите са, че парентералното хранене не подобрява 

преживяемостта.



Диетологично консултиране, 
хранителни добавки и комбинация 
от двете 

• 2018г - метаанализ на девет рандомизирани клинични 
проучвания включващи болни с авансирали онкологични 
заболявания, (без лимитиране по отношение на нутритивния 
статус или стадия на заболяването) които провеждат химио 
/ лъчетерапия 
• Проведената хранителна консултация и включването на 

хранителни добавки е довело до повишаване на 
телесното тегло (1,31к средна разлика ; p<0,05).

• Оралните хранителни интервенции не повлияват 
смъртността, може да подобрят QoL и телесното тегло, 
докато промените в енергията не са статистически 
значими.



Дълговерижни Ω-3 мастни киселини 

• Метаанализ от 2015 г. извършва оценка на 11 RCT с общо 
1367 пациенти с иноперабилен рак на панкреаса:
• Консумацията на омега-3 мазнини киселини е 

безопасна и може да подобри теглото, чистата телесна 
маса (LBM) и преживяемостта 

• 2018г метаанализ са идентифицирани оценени 11 RCT с 
изследвани общо 1350 пациенти:
• Хранителните интервенции оказват положителен ефект 

върху телесното тегло. 
• Анализ на подгрупа от четири RCT подкрепя 

прилагането на омега-3 мастните киселини подобрява 
телесното тегло с приблизително 2 кг 



Прогестеронови аналози 

• Метаанализ от 2013 оценяващ ефекта на Мегестрол Ацетат 
(МА) за лечение на анорексия кахексия :
• Болните, които приемат МА, сравнени с плацебо 

групата, по-често имат подобряване на апетита, 
покачване на  телесното тегло и подобрено QoL , 
докато покачването на телесното тегло е относително 
скромно.

• Няма докладвани нежелани събития, но като цяло 
прилагането на МА се свързва с повишен риск от смърт  
(RR, 1.42; 95% CI, 1.04 до 1.94), тромбоемболия (RR, 
1,84; 95% CI, 1,07 до 3,18) и появата на отоци.

• Сходни резултати с тези от МА от 2004г



Комбиниране на МА и оланзапин

• RCT - 2010 оценява ефективността от прибавянето на 
оланзапин към лечение с МА при пациенти с авансирало 
онкологично заболяване на белите дробове или ГИТ 
• Болните при които е прилаган МА + оланзапин са повишили 

теглото си с повече от 5% за 8 седмици (85% vs 41%) в 
сравнение с тези от които се получавали само МА. 

• Не са докладвани тежки нежелани странични реакции
• RCT болни с авансирало заболяване, страдащи от ГиП и не е 

провеждано химио или лъчелечение, но е било провеждано 
лечение с оланзапин или плацебо (оценяван е апетита):
• Наблюдавано е статистически значимо подобрение на 

апетита при групата с оланзапин (NRS10 = 6-8; р<0.001), 
докато при контролната група апетита е без промяна 



НСПВС    
• 2013 два метаанализа насочени към изясняване ролята на 

НСПВС в лечението на раковата кахексия. 
• И двата анализа съобщават за положителни резултати 

по отношение телесното тегло или QоL от прилагането 
на НСПВС, 

• Доказателствата  са недостатъчни , за да се направят 
препоръки за прилагането им при лечение на кахексия 
при авансирал рак

• 2018г RCT, сравняващо ефективността на лечение на 
кахексия с МА +/- целекоксиб при пациенти с авансирало 
онкологично заболяване:
• Прибавянето на целекоксиб към МА не превъзхожда 

монотерапията с МА



Марихуана (Cannabis sativa) и 
синтетични аналози 

• 2006- Канабис и деривати тетрахидроканабинол (ТНС) и 
канабидиол (CBD) vs плацебо при болни с авансирал рак и загуба 
на тегло >5%  за последните 6м. Оценяват се апетита (VAS), 
телесното тегло, и QoL (EORTC QLQ -C30) за 6 седмици 
• Не се отчитат съществени разлики между отделните групи по 

отношение на измерваните показатели в края на изследвания 
период. 

• 2002г RCT оценява ефективността на Дорабинол и МА или 
комбинация при  469 болни с авансирало онкологично заболяване. 
• Резултатите показват, че МА е по-ефективен vs Дорабинол по 

отношение на покачването на телесното тегло, подобряването 
на апетита и QoL.

• Комбинирането на Дорабинол + МА не показва предимства 
пред самостоятелната употреба на МА 



Клинична интерпретация и 
препоръки (ASCO) продължение

• Не се препоръчва рутинната употреба на парентерално 
хранене при пациенти с авансирало онкологично 
заболяване, с изключение на определени специфични 
ситуации. 
• Дори в избраните случаи, рисковете, ползите и 

цената на парентерално хранене трябва да се 
обсъди с пациента и неговите близки. 

• Парентералното хранене трябва да се спре, ако не 
е настъпила значителна полза и/или когато смъртта 
на болния е неизбежна. 



Клинична интерпретация и 
препоръки (ASCO) продължение

• Не се препоръчва рутинното прилагане на ентерално 
сондово хранене или парентерално хранене с цел лечение 
на кахексия при пациенти с авансирало онкологично 
заболяване, извън контекста на провеждано клинично 
изпитване. 

• Кратък курс на парентерално хранене може да се приложи  
на определена група болни, при които се установява 
обратима чревна непроходимост, синдром на късото черво 
или които страдат от други патологични състояния, 
предизвикващи малабсорбция, но които иначе са в добро 
физическо състояние. 

• Препоръчва се прекратяването на вече започнато ентерално 
или парентерално хранене при терминални болни. 



Клинична интерпретация и 
препоръки (ASCO) продължение

• Към настоящият момент няма достатъчно 
доказателствата, които категорично да подкрепят 
прилагането на фармакологични средства с цел 
лечение на раковата кахексия, поради което 
лекуващите екипи могат да изберат и да не предлагат 
лекарствени средства за нейното лечение. 

• Към момента няма фармакологични средства , показани 
за лечението на кахексия при рак, които да са 
одобрени от регулаторните агенции (EMА и FDA)



Клинична интерпретация и 
препоръки (ASCO) продължение

• Лекуващият екип може да предложи провеждане на 
кратък  курс на лечение с прогестеронов аналог или 
кортикостероид на пациенти, които страдат от загуба 
на апетит и/или на телесно тегло. 

• Изборът на медикамент и продължителността на 
лечението зависи от целите на лечението и оценката 
на съотношението полза vs. риск 



Клинична интерпретация и 
препоръки (ASCO) продължение

• Въпреки, че наличните данни относно ползите от 
използването на омега-3 мастните киселини не са 
достатъчно убедителни, за да се направи препоръка за 
употребата им при всички онкоболни пациенти с 
кахексия, е разумно този тип мазнини да се използват 
като източник на калории при пациенти с ракова 
кахексия. 

• Естествени източници на омега-3, като сьомга или 
скумрия напр., са храни с добра хранителна стойност и 
могат да бъдат включени в диетата на болните, ако се 
толерират добре от болните.



Клинична интерпретация и 
препоръки (ASCO)продължение

• Препоръчва се пациентите  с авансирало онкологично 
заболяване и загуба на апетит и/или на телесно тегло 
да бъдат насочвани към диетолог за оценка и 
консултиране, с цел  
1. Предоставяне на болните и техните семейства на 

практически съвети и съвети за безопасно хранене; 
2. Обучение относно прилагането на високо 

протеинова, висококалорична, хранително 
пълноценна (хранително плътна) диета, 

3. Компетентни съвети срещу модни, недоказани или 
екстремни диети




