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АПЛАСТИЧНА АНЕМИЯ /АА/

Честота: около 2 / 1 000 000 
новодиагностицирани случаи годишно.

Диагноза:
Анамнеза
Клиничен преглед
	включително performance status

Задължителни изследвания: 
	Пълна кръвна картна, ретикулоцити, 

диференциално броене
	Трепанобиопсия на костен мозък и 

миелограма, включително цитогене
тика

Допълнителни изследвания
	Цитогенетично изследване от 

периферна кръв за изключване анемия 
на Fanconi ако е на  възраст <35 години

	Тест на Ham и/или флоуцитометрично 
изследване за PIG /phosphatidylinositolglycan/ 
- свързани протеини

	Хемосидерин в урината, ако тестът на 
Ham е положителен или при наличие на 
дефицит на PIG-свързани протеини

	Витамин B12 и фолиева киселина
	Изследвания на чернодробна и 

бъбречни функции
	Изследвания за вируси: хепатит A, B, C; 

EBV; CMV
	Антинуклеарни и антиДНК антитела
	Графия на бели дробове
	Абдоминална ехография

Степени на анемията
Тежка AA
Целуларитет на костния мозък <25%, или 
25–50%  с<30%  резидуална хемопоеза
Два или три от следните показатели:
	Неутрофили: <0.5 · 109/l
	Тромбоцити: <20 · 109/l
	Ретикулоцити: <20 · 109/l

Много тежка AA
Както за тежкаAA,ноНеутрофили   <0.2 · 109/l
Нетежка AA -  пациенти, които не покриват 

критериите за горните две степени АА

ЛЕЧЕНИЕ - основни методи и подходи

1. Консервативен подход

Имуносупресивна терапия с ATG и 
Cyclosporin при:
	пациенти с неТАА, зависими 

от преливането на кръв и/или 
тромбоцитни концентрати 

	пациенти с ТAA или многоТAA, които 
са на възраст  >30–45 години

	пациенти с ТAA или многоТAA, които не 
разполагат с HLAсъвместим родствен 

	донор ( B;IIb). 
Анаболни стероиди: Често използвани в 
миналото,  днес се използват при пациенти 
без ефект от имуносупресивната терапия.
Препарати: Oxymethylone и Danazolе.

2. Алогенна трансплантация

3. Поддържаща и симптоматична 
терапия

3.1. Трансфузии на кръв и кръвни 
продукти
	тромбоцитни концентрати при 

стойности <10 х 109/l (или <20 х 109/l и 
фебрилитет)  

	преливане на олъчени кръвни продукти 
на пациенти, потенцаилни кандидати 
за трансплантация 

	преливане на CMV  негативни продукти 
на пациенти, потенциални кандидати 
за трансплантация до изясняване  на 
CMV статус

3.2. Колониостимулиращи фактори 
(КСФ) Рутинното прилагане на  
rHuEpo при апластична анемия 
не се препоръчва.            

3.3. Антибиотична, антимикотична 
и антивирална  профилактика
	Пациентите с висок риск от инфекции 

трябва да бъдат изолирани
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	Антибиотичната профилактика  вкл 
срещу Gram/-/ инфекции 

	Антимикотична профилактика с нере
зорбиращи се препарати (Fluconazole), а 
при съмнение за аспергилоза с Itraconazole.

	Няма общоприета стратегия за 
профилактика срещу Pneumocystiscarinii

	Няма общоприета стратегия за анти
вирусна профилактика.

3.4. Лечение на инфекциите
	Наличието на фебрилитет при 

всички пациенти с неутропения 

налага незабавна хоспитализация и 
започване на емпирична антибиотична 
и антимикотична  терапия преди 
полу чаване на резултатите от 
микробиологичните изследвания.

	Подкожното прилагане наGCSFв дозаот 
5 mg/kg/ влиза в съображение при 
пациенти с тежки системни инфекции, 
при които не се отчита подобрение от 
приложените венозна антибиотици 
и антимикотици. Ако до 7 дни не се 
отчете ефект, препоръчително е да се 
преустанови приложението му. 

4. Критерии за терапевтичен отговор:

Критерии за отговор при ТАА Критерии за отговор при  
не-ТАА

Без ефект

Частичен

Пълен

Персистиране на критерии за тежка АА

Независим от трансфузии
Липса на критерии за ТАА 

Нормален за възрастта хемоглобин 
Неутрофили >1.5 · 109/l
Тромбоцити>150 · 109/l

Влошаване или липса на изброените подолу

Независимост от трансфузии (ако преди това 
е бил зависим)
Или:
удвояване или нормализиране наймалко на 
една клетъчна линия         
Или:
повишение на хемоглобина >30 g/l  
неутрофили  >0.5 · 109/l
(ако са били  <0.5 · 109/l) 
тромбоцити >20 · 109/l
(ако са били <20 · 109/l)

Същите критерии както за ТАА

Терапевтичен алгоритъм за лечение на 
ТАА

За болни  на възраст > 40 години
1. Лечение с ATG +CSA (CiclosporinA) – очакван 

терапевтичен отговор след 3 месеца. 
При наличие на терапевтичен отговор – 
поддържащо лечение с CSA минимум 6 
месеца.

2. При липса на отговор – ІІ-и курс с ATG +CSA 
с очакван терапевтичен отговор след 
3 месеца. При наличие на отговор  
поддържащо лечение с CSA минимум 6 

месеца. 
3. При липса на отговор от повторния курс: 

 ІІІти курс с ATG +CSA ±oxymethylone/G-CSF;
 Участие в клинични проучвания
 Поддържаща и симптоматична 
индивидуална терапия

За болни на възраст ≤ 40 години
1. При възраст  3040г.  ATG +CSA или 

алогенна трансплантация 
2. При възраст < 30г.  алогенна 

трансплантация 
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АВТОИМУННИ ХЕМОЛИТИЧНИ АНЕМИИ

Честота - 1/100 000 население. 

Диагноза
Анамнеза
Клиничен преглед
Задължителни изследвания за 
диагнозата:
	Пълна кръвна картина, вкл. 

еритроцитни индекси.
	Ретикулоцитен брой – относителен и 

абсолютен.
	Диференциална кръвна картина, 

морфология на еритроцитите.
	Биохимия:
 Билирубин 
 ЛДХ 
 Серумен хаптоглобин;
 Серумно желязо;
 Свободен хемоглобин в плазмата – при 
интравазална хемолиза.
 Свободен хемоглобин в урината – при 
интравазална хемолиза.
	Абдоминална ехография 

Изследвания, доказващи автоимунния 
характер на хемолитичната анемия:
1. Директен и индиректен тест на Coombs, 

изследване за анти-еритроцитни автоантитела.
2. Изследване за алоантитела.

ЛЕЧЕНИЕ

І. АИХА с топлинни антитела
1. При медикаментозна генеза 

– прекратяване на приема на 
медикамента.

2. Основно средство на избор - 
кортикостероиди:
	начална доза  1 mg/kg дн. Prednisoloneпри 

покачване на стойностите на 
хемоглобина над 100 g/l дозировката 
се намалява на 60 mg дн. за една 
седмица;последващо редуциране в 
рамките на две седмици на дозата до 20 
mg дн. Тази доза се задържа за период 
от 1 месец;

	ако ремисията продължава, дозата 

постепенно се намалява до 10 mg дн. 
алтерниращо. Лечението продължава, 
докато е налице ремисия или е 
позитивен тестът на Coombs;

	при рецидив, кортикозависимост от високи 
дози, при кортикорезистентност или 
непоносимост към кортикостероидното 
лечение, в съображение идва 
спленектомията.

3. Спленектомия. Ако има 
противопоказания или несъгласие на 
пациента за нейното извършване, в 
съображение влизат имуносупресивните 
и цитотоксичните медикаменти.

4. Имуносупресивни агенти. Времето до 
настъпването на ефекта им е около 1 
месец. Ако такъв не настъпи в рамките 
на четири месеца, понататъшното им 
приложение е неоправдано. Дозировката 
им трябва да предизвиква спадане на 
левкоцитния брой до около 3.109/l.

Аzathioprine – начална доза – 100 – 150 mg дн.;
Cyclophosphamide – начална доза 100 mg дн. 

орално или 500 – 700 mg и.в. на всеки 3 – 4 
седмици;

CyclosporineA – начална доза 5 до 10 mg/kg 
дн. в два приема с последваща редукция 
според терапевтичния отговор и 
поносимостта;

5. Моноклонални антитела 
(Mabthera) – при неповлияване от 
имуносупресивнататерапия.

6. Високодозиран интравенозен 
имуноглобулин – показан е в редки 
случаи, при резистентност към 
кортикостериоди, като начално лечение 
за бързо овладяване на тежка хемолиза, 
необходимост от спешна спленектомияили 
друга оперативна интервенция.

7. При пациенти в критично състояние 
– спешна хемотрансфузия на 
еритроцитен концентрат след проба за 
максимална съвместимост, паралелно с 
кортикостероидна терапия.

ІІ. АИХА със студови антитела.
1. Профилактични мерки:
	Пациенти, на които предстои 
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оперативна хирургична интервенция 
в условия на хипотермия, би трябвало 
да се изследват за наличие на студови 
аглутинини;

	избягване на излагането на студ;
	инфузия на затоплени инфузионни 

разтвори и биологични продукти;
	използването на студени компреси за 

понижаване на температурата може 
да стане причина за влошаване на 
анемията и за периферни гангрени;

	трансфузията на плазмасъдържащи 
(т.е. на комплементсъдържащи) 
биопродукти може да доведе до 
засилване на хемолизата.

2. Имуносупресивни агенти: 
Cyclophosphamide , Cholrambucile.

3. Моноклонални антитела(Mabthera)  – при 
пациенти с тежка хемолиза, неповлияваща се 
от конвенционални средства - 375 mg/m2 и.в. на 
ден 1, 8, 15 и 22.

4. Плазмафереза:
	в началото на лечението за бързо 

повлияване на тежка хемолиза;
	за предоперативна подготовка;
	при тежко изразени симптоми на 

акроцианоза за бързо повлияване на 

симптоматиката;
	при тежко изразени симптоми на 

полиневропатия.
5. Кортикостероиди – показани са в редки 

случаи:
	при наличие на антитела, активни в 

широк температурен диапазон (вкл. на 
370С);

	при наличие на студови антитела от 
клас IgG. В тези случаи може да бъде 
показана и спленектомия;

	при наличие на съпътстващи топлинни 
антитела от клас IgG (напр. индуцирани 
от Ампицилин при пациент с 
микоплазмена инфекция).

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Кърнолски, И. Клинична хематология, ч. І. С., Медицина и 
физкултура, 2003.

2. Клинична хематология. П/р Т. Лисичков, Т. Мешков. С., 
2004

3. Трансфузионна терапия. П/р Т. Лисичков. С., Софи-Р, 2001.
4. Lee, R., J. Foerster et al. Wintrobe’s Clinical Hematology, 10th ed. 

Lippincott Williams&Wilkins, 1999.
5. Lichtman, M., E. Beutler et al. Williams Hematology, 7th ed. 

McGraw-Hill Professional, 2005.
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НАСЛЕДСТВЕНА СФЕРОЦИТОЗА

Параметър Характеристики

Клинични характеристики Спленомегалия почти винаги 

Лабораторни еритроцитни 
индекси

(↓Hb, ↓MCV, ↑ MCHC, ↑ % хиперденсни клетки, ↑ RDW, ↑ брой 
на ретикулоцитите)

Кръвна натривка Нарушения в морфологията - сфероцити

Дирекен антиглобулинов тест Отрицателен

Данни за хемолиза Повишен билирубин; ретикулоцитоза

MCV- среден обем на еритроцитите; MCHC -  средна концентрация на хемоглобин в еритроцита; 
RDW - ширина на еритроцитното разпределение.

Класификация на наследствената 
сфероцитоза – виж по-долу. 

1. Анамнеза

2. Клиничен преглед

	включително performance status, наличие на 
спленомегалия

3. Задължителни изследвания: 

	Пълна кръвна картна, ретикулоцити, 
диференциално броене, морфология на 
еритроцитите

	Биохимични изследвания – повишен 
индиректен билирубин

ЛЕЧЕНИЕ

1. Медикаментозно лечение – терапия с 
фолиева киселина при тежка и умерена 
форма на НС. Препоръчителната дневна 
доза е 2,5 mg/дневно до навършване на 5 
години и 5 mg/дневно след това.

2. Оперативно лечение – спленектомия 
съобразно индикациите.

Класификация на сфероцитозата и 
индикации за спленектомия 

Определение: Наследствена хемолитична 
анемия, предавана в повечето случаи (75%) 
автозомнодоминантно (дефект в хромозома 
8). Болните са хетерозиготи. Хомозиготи 
не се раждат (ранна ембрионална смърт). 
В останалите 25% унаследяването не е 
доминантно, а заболяването се дължи 
на мутация de novo или на рецесивно 

предаване. 

Честота  около 1/5000 души. Найчестата 
наследствена хемолитична анемия.

Диагноза:
Диагностични параметри при 
наследствена сфероцитоза.

Класификация Носител Лека Умерено тежка Тежка

Хемоглобин (g/dl) Нормален 11–15 8–12 6–8

Брой на 
ретикулоцитите:

Нормален 
(<3%)

3–6 >6 >10

Билирубин (μmol/l) <17 17–34 >34 >51
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Спектрин* на 
еритроцит

(% от нормата)

100 80–100 50–80 40–60

Спленектомия Не е 
необходима

Обикновено не 
е необходима 
в детството и 
юношеството

Необходима в 
училищна възраст 
преди пубертета

Необходима 
 отлагане до 
6 годишна 
възраст, ако е 
възможно

3. Лечение на усложнения – 

3.1.  Апластична криза, причинена от парвовирус В19 – прилагат се хемотрансфузии. 
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ПАРОКСИЗМАЛНА НОЩНА ХЕМОГЛОБИНУРИЯ

Определение: Пароксизмалната нощна 
хемоглобинурия (ПНХ) е придобито 
клонално хемопоетично заболяване 
на стволовите клетки, което причинява 
дефицит на гликозилфосфатидил инозитол 
(GPI)свързани мембранни протеини в 
кръвните клетки. Червените кръвни клетки 
(еритроцити) с дефицит на GPIсвързани 
протеини, инхибитори на комплемента, са 
податливи на комплементарна лиза, водеща 
до хронична интраваскуларна хемолиза.

Честота  0,13 /100 000 годишно и 
разпространение 1,59 /100 000 за 15 години.

Видове ПНХ

1. Класическа ПНХ  Пациентите в тази подгрупа 
имат клинични данни за интраваскуларна 
хемолиза (диагностицирана чрез патологично 
повишени нива на лактат дехидрогеназа 
(LDH)), но в момента има слабо или няма друго 
отклонение на костния мозък.

2. ПНХ при определяне на друго специфично 
заболяване на костния мозък  Пациентите в 
тази подкатегория имат съпътстващо основно 
заболяване на костния мозък като апластична 
анемия, миелодиспластичен синдром или 
друга миелопатия (напр. миелофиброза). При 
тази група пациенти дисфункцията на костния 
мозък допълнително влияе върху клетките на 
клона, тъй като костният мозък не може да 
произвежда нормални кръвни клетки.

3. Субклинична ПНХ  Пациентите в тази 
подкатегория нямат клинични или 
лабораторни данни за хемолиза поради 
малкия размер на клона.

Диагноза на ПНХ

Процентът на циркулиращите клетки от 
всеки тип, които са с дефицит на GPI и оттам 
клонът на ПНХ се определя количествено 
чрез флоуцитометрия. 

Чрез флоуцитометрия еритроцитите се 
категоризират в три категории в зависимост 
от броя на гликозилфосфатидил инозитол–
свързани протеини (GPI  AP) на повърхността 
на клетките:

a. ПНХIII  еритроцити с пълен дефицит на 
GPIAP

б. ПНХII  еритроцити с междинен 
дефицит на GPIAP

c. ПНХI  еритроцити с нормална 
експресия на GPIAP

Лечение на ПНХ

1. Терапия с инхибитор на комплемента 
 Наличният в момента инхибитор на 
комплемента Екулизумаб (Soliris®) е 
моноклонално антитяло, което се прилага 
чрез интравенозна инфузия.

2. Допълнителна терапия  трансфузия 
на еритроцити, желязо и/или терапия 
с фолиева киселина, стероиди 
(напр. андрогени, глюкокортикоиди) 
и антикоагуланти (за лечение на 
тромботични усложнения като синдром 
на БъдКиари). 

3. Алогенна СКТ – при подходящи пациенти 
може да се приложи алогенна СКТ.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Parker et al (2005). Diagnosis and management of paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria. Blood.106:3699-3709.

2. de Latour et al (2008). Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: 
natural history of disease subcategories. Blood 112:3099-106.

3. Hill, A. et al. (2006) The incidence and prevalence of Paroxysmal 
Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) and survival of patients in 
Yorkshire. Blood 108a: Abst 985

4. Beutler, E. ‘Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria’ in Lichtman 
and colleagues (2006). Williams Hematology 7th Edition 
McGraw-Hill pp.469- 75.

5. Guidelines for the treatment of Paroxysmal Nocturnal 
Haemoglobinuria (PNH) through the Life Saving Drugs 

Program. Australian government of health and Ageing
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ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР

Определение: Бета-таласемията е 
наследствено заболяване, което се дължи на 
намаленото образуване на бета-глобинови вериги, 
което води до относителен излишък на алфа-
глобинови вериги.

Честота: Носителите на гена за бета
таласемия за нашата страна са 2.42.5%, 
което се изчислява на около 170 000 души. В 
България съществува национален регистър 
на пациентите с хомозиготна бетаталасемия, 
който поддържа точни данни за техния брой 
и заболеваемост. Според работната група 
по таласемия през 2013 год. в национален 
мащаб са хоспитализирани 262 пациенти с 
хомозиготна бетаталасемия. 
В Южна Европа честотата на заболяването е 
около 10%, като в някои селища в Сардиния 
тя достига 2030%. 

Класификация: 
	бета0 таласемия се означава липсата на 

образуване на бетаглобин.

	бета+ таласемия се означава мутация, 
която представлява намаление, но не и 
липса на образуване на бетаглобин. 

Бетаталасемия майор е клинична диагноза, 
отнасяща се до пациент, който има тежка 
форма на заболяването и се нуждае от 
редовни хемотрансфузии още в ранните 
етапи на живота. 
Бета таласемия интермедия е клинична 
диагноза на пациент, при който има полека 
хронична анемия и повариабилен клиничен 
фенотип. 

Диагностика на носителството и 
пренатална диагностика
Пациенти с хетерозиготна бетаталасемия се 
откриват по време на изследване на членове 
на фамилията, в която има болно дете от 
таласемия майор или таласемия интермедия, 
по време на скринингови популационни 
изследвания, както и при изясняването 
на лека или средно тежка хипохромна 
микроцитна анемия, резистентна на лечение 
с железни препарати. 

Доказването на носителството на таласе
мичен ген става с анализ на хемоглобина 
чрез ацетоацетатна електрофореза, 
йонообменна хроматография (hplc) или 
изоелектрично фокусиране.
Насочването на бременната за пренатална 
диагностика е особено важно за семейства, 
при които е пропусната днк диагностика на 
болно дете или при семейства с доказано 
носителство, но без да е провеждан днк 
анализ за информативност. Пренаталната 
диагностика се извършва чрез хорион
биопсия в 1114а седмица на бременността 
или чрез амниоцентеза в 1619а седмица на 
бременността.

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА

Задължителни изследвания за 
диагнозата:

	Пълна кръвна картина, вкл. еритроцитни 
индекси.

	Диференциална кръвна картина, морфология 
на еритроцитите.

	Ретикулоцитен брой – относителен и 
абсолютен.

	Определяне нивото на HbA, HbA2 и HbF
	Биохимия:

·	 Билирубин 
·	 ЛДХ 
·	 Серумно желязо
·	 ЖСК
·	 Феритин 

ЛЕЧЕНИЕ

1. Трансфузионна терапия с еритроцит-
ни концентрати 

Целта на трансфузионната терапия е 
двойна – да се коригира анемията и да 
се потисне собствената неефективна 
еритропоеза. Препоръчва се използването 
на делевкоцитен или обезлевкоцитен 
еритроцитен концентрат, отговарящ на 
фенотипа на еритроцитните антигени 
на пациента поне за  D, C, c, E, e и Kell. 
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Необходимо е използването на максимално 
пресни единици еритроцитен концентрат 
(до 14 дена от набирането на кръвта). 
Хемотрансфузиите се осъществяват на 
интервал от две до пет седмици, като целта 
е да се поддържа претрансфузионно ниво 
на хемоглобина между 9 и 10 g/dL.  Кръвта 
трябва да се прелива със скорост 5 mL/kg на 
час и хемоглобинът след кръвопреливане не 
трябва да надвишава 14 g/dL.

2. Спленектомия 

Спленектомията е показана е при 
трансфузионно зависими пациенти, когато 
хиперспленизмът повишава нуждите от 
кръв и пречи за постигане на оптимален 
железен баланс чрез желязохелатиращата 
терапия.

Преди операцията на пациентите трябва да 
се направи ваксинация срещу Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae тип B и 
Neisseria meningitides. Трябва да се избягва 
спленектомия при деца на възраст под пет 
години поради поголемия риск от разви
тието на фулминантен сепсис.
При пациентите с таласемия след 
провеждане на спленектомия съществува 
повишен риск от тромбоза. Тромботичните 
усложнения включват белодробна емболия, 
артериална оклузия, тромбоза на порталната 
вена и дълбока венозна тромбоза. Широко 
се препоръчва след спленектомия всички 
пациенти да приемат антиагрегантна 
терапия с аспирин.

3. Хелираща терапия 

Натрупването на желязо е основната причина 
за заболеваемост и смъртност  при пациентите 
с таласемия. Желязохелатиращото лечение 
стартира при пациенти над 2 години след 
първите 1012 хемотрансфузии или когато 
нивото на серумния феритин се покачи 
над 1000 μg/l (над 500 μg/l при таласемия 
интермедия). Прилагат се 3 хелатиращи 
медикамента под формата на монотерапия 
или в комбинация в зависимост от възрастта 
на пациента, степента на желязно натрупване 

и съпътстващите органни усложнения.

3.1 Монотерапия:

	 Deferoxamine (DFO, Desferal®)
•	 Първа	линия	терапия	
•	 Дозиране:	 деца	 –	 20-40	 мг/кг	 (възраст	

под 5 години – 2030 мг/кг); възрастни – 
2050 мг/кг

•	 Начин	 на	 приложение:	 подкожно	 или	
венозно чрез инфузионна помпа за 10
1224 часа на ден, 57инфузии седмично

	Deferasirox (DFX, Exjade®)
•	 Първа	 линия	 терапия	 след	 6-годишна	

възраст
•	 Втора	 линия	 терапия	 след	 2-годишна	

възраст, когато лечението с 
Deferoxamineе противопоказано или 
неефективно

•	 Дозиране:	20-40	мг/кг	
•	 Начин	 на	 приложение:	 перорално,	

ежедневно, еднократно дневно

	Deferiprone (DFP, Ferriprox®)
•	 Втора	 линия	 терапия	 след	 6-годишна	

възраст, когато лечението с 
Deferoxamineе противопоказано или 
неподходящо при пациенти с таласемия 
мйор

•	 Дозиране:	75-100	мг/кг	
•	 Начин	 на	 приложение:	 перорално,	

ежедневно, трикратно дневно

3.2. Комбинирана терапия:

	Deferoxamine (DFO, Desferal®)+ Deferiprone 
(DFP, Ferriprox®)
•	 Дозиране:	 Deferoxamine	 30-50	 мг/кг	 +	

Deferiprone 75100 мг/кг 
•	 Начин	на	приложение:	
•	 Deferoxamine	–	подкожно	или	венозно	

чрез инфузионна помпа за 101224 
часа на ден, 27инфузии седмично

•	 Deferiprone–	 перорално,	 3-7	 дена	 от	
седмицата, трикратно дневно

	Deferoxamine (DFO, Desferal®)+Deferasirox 
(DFX, Exjade®)* (алтернатива на 
Deferoxamine + Deferiprone)
•	 Дозиране:	 Deferoxamine	 35-50	 мг/кг	 +	
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Deferasirox 2040 мг/кг 
•	 Начин	на	приложение:	
•	 Deferoxamine	–	подкожно	или	венозно	

чрез инфузионна помпа за 101224 
часа на ден, 27инфузии седмично

•	 Deferasirox–	 перорално,	 7	 дена	 от	
седмицата, еднократно дневно

4. Алогенна стволово-клетъчна транс-
план тация 

Алогенната СКТ е единственият лечебен 
метод, който дава възможност за пълен 
терапевтичен успех с преодоляване на 
вродения дефект на кръвотворене. 

4.1. Определянето на рисковите класове 
чрез статистически методи се свежда до 
установяване на наличие или липса на три 
основни критерия:

А. Отклонение от стандартна хелатираща 
терапия

	начало на хелатиращо лечение не покъсно 
от 18 месеца след първата трансфузия на 
еритроцити

	подкожно прилагане на дефероксамин 
чрез продължителна 812 часова инфузия, 
поне за пет дни от седмицата (не се 
включва оценка на хелатиращо лечение с 
нововъведени форми за прием през устата)

B. Фиброза на черния дроб (доказана с 
биопсия)

C. Увеличен черен дроб (повече от два 
сантиметра под ребрена дъга)

В зависимост от сбора на гореспоменатите 
рискови фактори се оформят три рискови 
групи пациенти с таласеми: клас I – без 
наличие на рисков критерий, клас II – 
наличие на 1 или 2 рискови критерия и клас 
III – наличие и на трите критерия.

Общата преживяемост без таласемия 
на нискорискови пациенти, на които е 
направена трансплантация на стволови 
клетки от HLAидентичен брат или сестра е 
85 и 90%, при 95% обща преживяемост.

4.2. Преди TХСK трябва да се направят 
следните изследвания:

	Стадиране на чернодробната фиброза и 
възпалителните лезии чрез чернодробна 
биопсия, според цифровата система 
за оценка на Knodell (Knodell, R.G., et al. 
Hepatology 1 [1981]: 431.), с определяне 
на чернодробната концентрация на 
желязото (LIC)

	Изследване на чернодробната, 
сърдечната, ендокринната, бъбречната 
и белодробната функции

	Дентална оценка

БИБЛИОГРАФИЯ:
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дружество по клинична и трансфузионна хематология 
2007.
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ЖЕЛЯЗОДЕФИЦИТНА АНЕМИЯ

Честота  желязодефицитната анемия е едно 
от найчесто срещаните хронични 
заболявания.

Около  10% от жените в репродуктивна 
възраст имат желязодефицитна 
анемия.

Стадии в развитието на железен дефицит:
	Изчерпване на железните депа
	Железен дефицит: ниска концентрация 

на серумното желязо и трансфериновото 
насищане

	Желязодефицитна анемия  

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА
Задължителни изследвания за 
диагнозата:
	Пълна кръвна картина, вкл. 

еритроцитни индекси.
	Диференциална кръвна картина, 

морфология на еритроцитите.

	Ретикулоцитен брой – относителен и 
абсолютен.
	Биохимия:

·	 Серумно желязо
·	 ЖСК
·	 Феритин 

ЛЕЧЕНИЕ
1. Перорален прием на железни 

препарати продължение на терапията 
за запълване на железните депа 12 
месеца след нормализиране стойностите 
на хемоглобина.НЛР: запек, диария, 
метален вкус 

2. Парентерална терапия: индикации:
	малабсорбция
	колити, ентерити
	бъбречна недостатъчност
	необходимост  от бързо повишаване 

стойностите на хемоглобина
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МЕГАЛОБЛАСТНИ АНЕМИИ

Определение – група заболявания, които се 
дължат на недоимъка на Вит В12 (кобаламин) 
и/или фолиеша киселина с нарушения в 
синтезата на ДНК и в узряването на клетките 
от миелопоетичния ред и развитие на 
мегалобластна хемопоеза.

Класификация на мегалобластните 
анемии
І. Дефицит на витамин В 12 (кобаламин)

1. Нарушена абсорбция: гастрогенни 
причини (пернициозна анемия /
morbus Biermer/ дължи се на 
образуването на автоантитела срещу 
париеталните клетки и IF с последващ 
атрофичен автоимунен гастрит тип А 
и ахлорхидрия (анацидитет). Среща се 
основно у възрасни хора, главно жени; 
гастректомия, синдром на Zolinger 
Ellison )

2. Чревни заболявания  (резекция на 
илеума или заболяване, синдром на 
приводящата чревна бримка, паразити
Diphylobotrium latum, панкреасна 
недостатъчност)

3. Непълноценно хранене при строга 
вегетарианска диета

ІІ. Дефицит на фолиева киселина
1. Екзогенен дефицит: непълноценно 

хранене при възрастни, бедност, 
алкохолизъм, хемодиализа, 
недоносени деца, деца на изкуствено 
хранене, травми засягащи гръбначния 
мозък, анемия от козе мляко

2. Нарушена резорбция: нетропическа и 
тропическа спру, други заболявания на 
тънките черва

3. Повишени нужди: бременост 
(обичайната хиперхидратация по време 
на бременността/псевдоанемия при 
ретенция на вода, повишен клетъчен 
разпад); хронична хемолитична 
анемия: ексфолиативен дерматит; 
железен дефицит;

ІІІ.  Остра мегалобластна анемия

ІV. Лекарствени мегалобластни анемии
V.  Вродени мегалобластни анемии

Честота: 9 случая /100 000 души/година и 
тенденция на повишаване с напредването 
на възрастта.

ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОЗА
Задължителни изследвания за 
диагнозата:
	Пълна кръвна картина, вкл. 

еритроцитни индекси.
	Диференциална кръвна картина, 

морфология на еритроцитите и 
неутрофилите.
	Ретикулоцитен брой – относителен и 

абсолютен.
	Биохимия:

·	 Серумно желязо
·	 ЖСК
·	 Феритин 

ЛЕЧЕНИЕ
1. ВитаминВ12 i.m. 1000мкгр дневно за 10

14 дни, след което веднъж седмично до 
нормализиране на хемоглобиновите 
нива и веднъж месечно след това

2. Фолиева киселина: 1 до 5 мг дневно
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ХЕМОРАГИЧНИ ДИАТЕЗИ. ВРОДЕНИ КОАГУЛОПАТИИ

Определение  група заболявания, които 
се дължат на липса, дефицит или дефектна 
структура и/или функция на някои от 
кръвосъсирващите фактори

Класификация
Хемофилия А
Хемофилия В
Болест на Вилебранд
Афибриногенемия и 
хипофибриногенемия
Дисфибриногенемия 
Дефицит на фактор ІІ
Дефицит на фактор V
Дефицит на фактор VІІ
Дефицит на фактор Х
Дефицит на фактор ХІ
Дефицит на фактор ХІІ
Дефицит на фактор ХІІІ

Основни цели на лечение:
1. Овладяване на кръвоизливите
2. Предотвратяване на кръвоизливите
3. Подобряване качеството на живот 
4. Протекция на оздравителния процес  
5. Предотвратяване на далечните 

усложнения
6. Медикогенетична консултации на 

пациентите с вродени коагулопатии и 
на техните родственици за доказване 
носителство на хемофилна наследственост 
и пренатална диагностика.

Основни принципи на лечението:
1. Лечението е комплексно. Включва: 

плазмени препарати,допълнителна ме,допълнителна ме
дикаментозна терапия, рехабилитация, 
двигателен режим, диетични мерки. 

2. Лечението е специфично. Съобразено е 
с: дефицитния фактор, тежестта на дефи
цита, вида на кръвоизлива. Това опредевида на кръвоизлива. Това опреде. Това опреде

ля вида на препарата, дозата и ритъма на 
приложение.

3. Лечението започва максимално рано – 
при първите продроми на кръвоизлива.

4. Количеството препарат, което трябва да 
се приложи зависи от:
	Вида на кръвоизлива и необходимото 

хемостазно ниво на дефицитния фактор
	Формата на хемофилията (тежка, сред(тежка, сред

но тежка или лека)
	Времето на полуживот на дефицитния 

фактор.
	Възстановяването invivo на прелятата 

активност в циркулацията на пациента: 
·	 Преливането на 1IU/kg телесна маса 

фактор VІІІ повишава с 2% нивото му 
в циркулацията.

·	 Преливането на 1 IU/kg телесна 
маса фактор ІХ и на останалите 
фактори на протромбинавия 
комплекс повишава с 1% нивото му 
в циркулацията

·	 Преливането на 0.06 g/kg телесна 
маса фибриноген повишава нивото 
му в циркулацията с 1g/l.

5. Изчисляване на дозата
·	 За хемофилия А: необходимото хемо

стазно ниво в проценти се умножава по 
теглото на пациента в kg. и по 0,5. Следваkg. и по 0,5. Следва. и по 0,5. Следва
щите дози се прилагат през 12 часа в ко
личество половината от първоначалното.

·	 За хемофилия В и дефицит на останалите 
фактори на протромбинавия комплекс: 
необходимото хемостазно ниво в проценти 
се умножава по теглото на пациента в 
kg. Следващите дози при хемофилия В 
се прилагат през 24 часа в количество 
половината от първоначалното. 

·	 За останалите фактори на про-
тромбиновия комплекс интервалите 
на следващите апликации са според 
полуживота на фактора посочен в 
таблицата:
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Дефицитен фактор Терапевтично ниво Време на 
полуживот в 
часовеПри спонтанни 

кръвоизливи
При травматични 
кръвоизливи

Фибриноген 1 g/l 1,5 g/l 96144

Протромбин 1020% 30% 72

Фактор V 515% 30% 1536

Фактор VІІ 10% 25% 26

Фактор VІІІ 30% 50% 12

Фактор ІХ 30% 50% 1830

Фактор Х 10% 30% 2440

Фактор ХІ 20% 30% 4084

Фактор ХІІ ? ?

Фактор ХІІІ 510% ? 10 дни

ХЕМОФИЛИЯ  А

Честота: 1 на 10 000 новородени от мъжки 
пол.

Диагноза: Диагнозата се установява с 
количествено определяне на фактор VІІІ.
При диагностицирането се извършва 
регистрация на пациента със задължителен 
панел от изследвания:

	скрининг на хемостазата
	титър на инхибитор срещу дефицитния 

фактор 
	кръвна група по системите: АВО, Rh, Kell, 

антиеритроцитни и антилевкоцитни 
антитела.

	серологични изследвания за предавани 
с кръв инфекциозни агенти: антитела 
срещу НСV, HIV и HbsAg.

	ПКК
	биохимични изследвания: АсАТ, АлАТ, 

АФ, ГГТ, ЛДХ, билирубин, общ белтък, 
абумин

Тежест на хемофилията

	Тежка форма – ниво на фактор VІІІ под 1%
	Средно тежка форма – ниво на фактор 

VІІІ между 1 и 5%
	Лека форма – ниво на фактор VІІІ между 

6 и 30%

ЛЕЧЕНИЕ
Основни принципи:           
1. Според своята локализация и тежест 

кръвоизливите се лекуват в:

	В стационарна обстановка задължи
телно се лекуват всички тежки и 
животозаплашващи кръвоизливи, както 
и всички други видове кръвоизливи по 
преценка на лекуващия лекар.

	В амбулаторна обстановка се лекуват 
всички полеки кръвоизливи и 
тези, които не са с опасна за живота 
локализация.

	В домашна обстановка   както при ам   както при ам



18

булаторни условия.
	Основният начин на лечение   в 

амбулаторни и домашни условия 
е с доказани здравни, социални и 
икономически предимства.

2. Изисквания за лечение в домашни 
условия:

	Лекуващият лекар преценява 
възможностите на пациента да 
провежда домашно лечение.

	Теоретична подготовка за същността 
на леките кръвоизливи с неопасна за 
живота локализация. Обучение за i.v. 
приложение на препаратите и начин на 
съхранение.

	Предоставяне на пациента на препарат 
в количество, съобразно честотата на 
кръвоизливите му.

	Пациентът води дневник за домашно 
лечение и го представя всеки път при 
изписване на нови количества.

	В дневника се отразява датата 
на преливане, локализацията на 
кръвоизлива, количеството препарат, 
търговското наименование, серийния 
номер и евентуални настъпили 
усложнения.

	След завършването на дневника той 
се прикрепя към личната амбулаторна 
карта.

3. Рекомбинантният фактор VІІІ се използва 
преимуществено за пациентите, 
нелекувани преди това с плазмени 
продукти (PUPS) . 

4. Първото приложение на препаратът се 
извършва още при приемането на болния 
и преди започването на диагностичните 
изследвания.

Лечение на ставни кръвоизливи

1. Леките кръвоизливи се лекуват в домашна 
или амбулаторна обстановка. При тежки и 
рецидивиращи хемартрози, особено на 
големите стави (тазобедрена и колянна) 
се налага хоспитализация.

	прилага се фактор VІІІ по 1520 IU/kgпри 
леките и 2025 IU/kg при големите

	кръвоизливи

	при персистиране на симптомите се 
правят последващи преливания през 

	12 или 24 часа 
	имобилизация на ставата при 

найблагоприятно физиологично 
положение

	(шина). 
	поставяне на лед 
	компресивна превръзка  
	обезболяващи средства (без аспирин!)
	ранно раздвижване след отзвучаване 

на болката 

2. В редки случаи може да се наложи 
пунктиране на ставата. Индикации: 

	напрегната и болезнена става и липса на 
отговор към лечението с коагулационни 
препарати в продължение на 24 часа 

	съмнение за септичен артрит: 
нетипично силно изразена болка и 
повишена телесна температура

	пункцията се извършва в хирургични 
условия под заместващо лечение с 
достигнато ниво наймалко 50% на 
фактор VІІІ с игла наймалко 16 размер, 
след което се налага компресивна 
превръзка.След 12 – 24 часа се прави 
ново приложение на препарат, 
съдържащ фактор VІІІ.

3. При хроничен синовит:

	профилактично преливане на фактор 
VІІІ три пъти седмично в доза от 15 – 
20 IU/kg, комбинирано с перорална 
кортикостероидна терапия 1 mg/kg 
за две седмици и физиотерапевтични 
процедури.      

	синовиортеза с локално приложение на  
I90 като предварително се прилагат по 
20 – 25 IU/kgфактор VІІІ непосредствено 
преди манипулацията.

Лечение на мускулни кръвоизливи

1. Леките мускулни кръвоизливи се лекуват 
амбулаторно или в домашни условия. 

2. Тежките мускулни хематоми, особено тези 



19Хематология, LI 2015, № 3-4

в големи мускулни групи намиращи се в 
затворени фасциални пространства се 
лекуват в стационар. 

	приложение на фактор VІІІ при леки 
кръвоизливи по 15 – 20 IU/kg, при тежIU/kg, при теж/kg, при тежkg, при теж, при теж
ки кръвоизливи – по  20 – 25 IU/kgв 
продължение на 3 – 4 дни.

	имобилизация 
	ранно раздвижване след отзвучаване 

на болката      
	следят се функциите на преминаващите 

нерви и кръвоносни съдове 
(при значителното притискане  
декомпресивна фасциотомия)

При съмнение за животозаплашващ 
кръвоизлив пациентите, които са на домашно 
лечение преди насочване към компетентно 
лечебно заведение да си приложат в дома по 
50 IU/кg фактор осем съдържащ препарат.

Ретроперитонеални кръвоизливи  
особено опасна за живота локализация, 
изискваща незабавна хоспитализация.

	прилагане на фактор VІІІ съдържащ 
препарат в доза  40 –50 IU/kgпоследвана 
през 8 – 12 часа от дози равни на 
половината от първоначалната. 
Лечението продължава до пълно 
клинично овладяване на кръвоизлива и 
отзвучаване на проявите му, найчесто 10 
– 15 дни.

	имобилизация
	препоръчително е извършването на КАТ 

на коремни органи и ретроперитонеум 
за верифициране на диагнозата

	активно лекарско наблюдение
	рехабилитация 
	ако консервативната терапия не 

доведе до окончателното резорбиране 
на хематома, може да се наложи 
оперативното му отстраняване. 

Зъбни екстракции  извършват се при 
тясното сътрудничество между стоматолога
хирург и специалиста хематолог.  При 
екстракция на постоянни зъби: 

	предоперативно се прилага фактор 
VІІІ съдържащ препарат по 20 – 25 IU/
kgтелесна маса 

	антифибринолитик венозно (PAMBA, траPAMBA, тра, тра
нексамова киселина)

	зъбната екстракция се извършва 
максимално атравматично 

	тампониране с локални кръвоспиращи 
средства и антифибринолитици

	след екстракцията антифибринолитици 
перорално в стандартни дозировки ЕАС 4 
х 4,0 g, РAMBA 4 x 0.25 gили транексамова 
киселина 4 х 1,0 g

	антибиотична профилактика по преценка

Лечение на хематурии  Лечението е 
амбулаторно или в домашна обстановка. 
Хоспитализация се налага рядко 

	обилно количество течности (3,0 l/m2 за 24 
часа два дни)

	ограничен двигателен режим
	фактор VІІІ съдържащ препарат в доза от 

20 – 25 IU/kgеднократно при интензивна 
хематурия и при болков синдром

	допълнително по преценка: 
кортикостероиди в доза: І ден – по 1,0 mg/
kg, с последващо намаление на дозата в 
следващите дни с по 10mg дневно

	Противопоказано е прилагането на 
антифибринолитични средства!

Съмнение за вътречерепен кръвоизлив

При черепномозъчна травма, независимо 
от нейната тежест и при главоболие 
продължило повече от 4 – 5 часа без ясна 
причина. 

	задължителна хоспитализация
	преди започване на диагностичните 

процедури  фактор VІІІ съдържащ 
препарат в доза 40 – 50IU/kg, последвана 
през 12 часови интервали от 25IU/kgдо 
изясняване на състоянието 

	режим с ограничена двигателна активност
	активно лекарско наблюдение.

Лечение на вътречерепен кръвоизлив

	задължителна хоспитализация
	фактор VІІІ съдържащ препарат в доза 40 
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–50 IU/kg, последвана през 8 – 12 часови 
интервали в дози равни на половината от 
първоначалната

	лечението продължава до пълното 
клинично овладяване на   кръвоизлива, 
наймалко 10 – 15 дни.

	може да се приложат антифибринолитици 
	строг режим на легло и пълен покой 
	препоръчително е извършването на КАТ 

или ЯМР
	при необходимост и след преценка на 

специалист неврохирург може да се 
пристъпи и към оперативно лечение.

Лечение на стомашно-чревни 
кръвоизливи

При клинични данни за стомашночревен 
кръвоизлив (хематемеза, мелена, внезапно 
настъпила обща слабост). Осъществяват се 
следните мероприятия:

	задължителна хоспитализация
	фактор VІІІ съдържащ препарат в доза 40 

– 50IU/kgпоследвани през 8 – 12  часови 
интервали в доза равна на половината от 
първоначалната; заместителната терапия 
продължава до отзвучаване на симптомите 
и стабилизиране на показателите

	 строг режим на легло       
	антиулкусна терапия 
	локални кръвоспиращи средства при 

възможност 
	антифибринолитични средства

·	 диета      
·	 при остра следкръвоизливна анемия 

се прилагат еритроцитни концентрати 
съобразно хематологичните и 
хемодинамичните  показатели.

Ако кръвоизливът не може да се овладее с 
консервативни средства своевременно се 
пристъпва към оперативна интервенция. 

Кръвоизливите в тъканите около устна-
та кухина и в езика

Особено опасна локализация. Третират се 
като ретроперитонеалните кръвоизливи. 
Хоспитализацията да става в лечебни 
заведения с възможност за спешна интубация 

или трахеотомия при необходимост.

Оперативни интервенции

	Задължителна хоспитализация
	Задължително изследване за инхибитор 

срещу фактор VІІІ 
	Задължителна колаборация между хирург, 

реаниматор и хематолог 
	Наличие на специализирана хемостазна 

лаборатория
	При показания – използване на фибриново 

лепило
	Възможност за контрол на лечението чрез 

определяне на нивото на фактор VІІІ в 
плазмата на пациента при необходимост

	За определяне на обема заместваща 
терапия е необходимо да са определи:
·	 типа и формата на хемофилията
·	 наличие на инхибитор срещу фактор 

VІІІ
·	 вида и обема на оперативната 

интервенция
·	 продължителността на оперативната 

интервенция
·	 средната кръвозагуба при лица с 

нормална хемостаза
	Примерна схема за периоперативно 

приложение на фактор VІІІ:
·	 предоперативно (около 15 min преди 

операцията) –  по 4050 IU/kg
·	 по време на операцията (при 

продължителни интервенции) – по 10–
15 IU/kg

·	 четири часа след операцията      по 15 
IU/kg

·	 дванадесет часа след операцията      по 
30 IU/kg

·	 втори – пети ден  (през 12 часа)    по 
20–25 IU/kg

·	 шести ден до заздравяване на раната  
(през 24 часа)     по 15–20 IU/kg

·	 продължителност на лечението – до 
заздравяване на раната.

	Заместителното лечение може да се 
прилага като постоянна инфузия след 
първоначален болус от 4050 IU/kg. ПреIU/kg. Пре/kg. Преkg. Пре. Пре
паратът се зарежда в спринцовката на 
перфузора и се изчислява скоростта на 
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инфузия по следната формула:

Скорост (IU/kg/час)  = клирънс (ml/kg/час) х 
желано ниво на фактор VІІІ %

Клирънсът на плазмения фактор VІІІ е 4,5 
ml/kg/час,  а на рекомбинантния препарат 
е 3,0 ml/kg/час.Поради известен риск от 
тромбофлебит на инфузионното място 
към разтвора се прибавя ниска доза 
нефракциониран хепарин 2,05,0 U/ml.

Инвазивни и ендоскопски процедури

В зависимост от вида на процедурата тя 
може да се извършва амбулаторно или в 
стационар. 

	прилагане на фактор VІІІ съдържащ 
препарат около 15 минути преди 
процедурата в доза от 25 IU/kgеднократно

Профилактика на кръвоизливи при болни 
с тежка форма на хемофилия А

В условията на ограничени количества 
препарати профилактично лечение се прави 
само при наличието на чести кръвоизливи 
(4 кръвоизлива месечно). Решението за 
профилактика се взима от комисия след 
цялостна преценка на хемостазния статус, 
провежданото лечение, оценка други 
евентуални причини за кръвоизливите 
Изготвя се индивидуална програма за 
схемата на профилактиката. 

Допълнителни средства за лечение на 
кръвоизливите

1. Локални кръвоспиращи средства

Тромбинови и тромбопластинови препарати, 
геласпон и фибринжелатинови гъби, 
съдосвиващи препарати (адреналин) при 
епистаксиси.

2. Антифибринолитици

Показани са за лечение на кръвоизливи в 
устната кухина, лигавиците и централната 
нервна система, при зъбни екстракции в 
следоперативния период. 

Противопоказани са при хематурии от 

бъбречен произход. При кървене от 
пикочния мехур приложението им е уместно. 

3. Кортикостероиди

Прилагат се за лечение на: 
	хематурии
	хронични синовити заедно с СОХ2 

инхибитори, които имат наймалко 
влияние върху тромбоцитната агрегация. 

Лечение на кръвоизливи при болни с лека 
форма на хемофилия А
1. Кръвоизливите при болни с лека форма на 

хемофилия А се лекуват по същите схеми 
като се редуцира дозата на фактор VІІІ 
съдържащия препарат съобразно нивото 
на фактор VІІІ на пациента.

2. Алтернативното лечение с DDAVP е за 
предпочитане при тези пациенти. Прилага 
се по 0.3  μg/kgвенозно или подкожно или 
по 3 – 4 μg/kgинтарназално. При деца се 
прилагат 150 μg(едно впръскване в едната 
ноздра), а при възрастни   300 μg (по едно 
впръсване в двете ноздри). 

3. Препаратът не е подходящ за 
продължително лечение, при деца под 
2 г възраст и при възрастни индивиди 
със сърдечносъдови заболявания и с 
артериална хипертония. 
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ИНХИБИТОРНИ ХЕМОФИЛИИ

Определение: Найсериозното усложнение 
при лечение с коагулационни фактори е 
развитието на неутрализиращи алоантитела 
(инхибитори), насочени срещу фактор VIII 
или фактор IX. При пациенти с тежка форма 
на хемофилия А честотата им е 2030% срещу 
510% при средна и лека хемофилия А и 35% 
при хемофилия В. Инхибиторите се измерват 
в Bethesda unit (BU) и според титъра им 
се разделят на нискотитърни (< 5 BU) и 
високотитърни (> 5 BU) антитела.

Диагноза
Инхибиторното състояние се доказва с 
изследване на титър на инхибитор срещу 
фактор VІІІ (или ІХ).

Лечение на кръвоизливите
Терапевтичното поведение при пациенти 
с високотитърна инхибиторна хемофилия 
А включва две опции: (1) профилактика 
и лечение на кръвоизливи с „байпас” 
продукти (FEIBA или rFVIIa) и (2) ерадикация 
на инхибиторните антитела чрез индукция 
на имунен толеранс (ИИТ). При пациенти 
с нискотитърна инхибиторна хемофилия 
лечението може да остане непроменено и да 
продължи с приложение на повисоки дози 
фактор VIII или да следва една от опциите за 
лечение на високотитърна хемофилия.

Лечение на кръвоизливи при ниско-
титърна инхибиторна хемофилия А ( 
титър под 5UI/ml) 
1. Лечение на кръвооизливи нискотитърна 
инхибиторна хемофилия с препарати, 
съдържащи фактор VІІІ(FVIII).
1.Лечението се извършва с препарати 

съдържащи фактор VІІІ.
2. Количеството фактор VІІІ, което трябва да 

се приложи е сума от:
	фактор VІІІ за неутрализиране на 

инхибитора = титър на инхибитора 
х плазмения обем  в ml. (плазменият 

обем в ml.= тегло в kg х 40)
	фактор VІІІ за лечение на конкретния 

кръвоизлив (както при неусложнена с 
инхибитори хемофилия)

3. При възможност половината от из
численото количество се прави като болус, 
а останалото се прилага с перфузор като 
постоянна инфузия. Инфузионно се прилагат 
и следващите дози, ако такива са необходими.
4. При  клинично неповлияване се пред
приема лечение както при високотитърни 
инхибиторни хемофилии.

2. Лечение на кръвоизливи при ниско-
титърна хемофилия с “байпас” препарати
	Лечение с рекомбинантен активиран 

фактор VІІ(rFVIIa, Eptacogalfa, 
NovoSeven®) 90 μg/kg болус през 23 
часови интервали до постигане на 
ефект или 270 µg/kg еднократно

	Препарат, съдържащ активирани 
фактори на протромбиновия 
комплекс(FEIBA®) в доза 50100 IU/kg 
през 12 часа (притежкикръвоизливи и 
оперативни интервенции може да се 
приложи и през 68 часа) с максимална 
еднократна доза 100 IU/kg и максимална 
дневна доза 200 IU/kg.

	При оперативни интервенции се 
изготвя конкретна терапевтична схема 
отговаряща на принципите, описани 
при неусложнена хемофилия.

Лечение на кръвоизливи при високо-
титърни инхибиторни хемофилии (титър 
над 5UI/ml )
1. Лечение на кръвоизливи при 
висо   ко  титърна хемофилия с “байпас” 
препарати
	Рекомбинантен активиран фактор 

VІІ (Eptacogalfa, NovoSeven®) 90 μg/
kgболуспрез 23 часови интервали 
до постигане на ефект или 270 µg/kg 
еднократно

	Препарат, съдържащ активирани 
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фактори на протромбиновия комплекс 
(FEIBA®) в доза 50100 IU/kg през 12 часа 
(при тежки кръвоизливи и оперативни 
интервенции може да се приложи и 
през 68 часа) с максимална еднократна 
доза 100 IU/kg и максимална дневна 
доза 200 IU/kg.

	При оперативни интервенции се 
изготвя конкретна терапевтична схема 
отговаряща на принципите, описани 
при неусложнена хемофилия А.

2. Плазмафереза или имуноадсорбция 
(обсъждане в случаи на спешност и при 
неуспех от лечение с “байпас” препарати) 

Лечение на инхибиторното състояние при 
хемофилия А чрез индукция на имунен 
толеранс (ИИТ)
Решението за започване на имунотолерансна 
терапия се взима от комисия. Прилагат се 
терапевтични схеми с фактор VІІІ съдържащи 
препарати, целящи предизвикване на 
имунен толеранс.
1. ИИТ при нискотитърна инхибиторна 
хемофилия А
1.1. Деца
	FVIII 50100 UI/kg три пъти седмично 

до постигане на нормално плазмено 
възстановяване (> 66%) и полуживот 
(над 6 часа) на FVІІІ

2.2. Възрастни
	не се препоръчва елиминационна 

терапия при продължаващо лечение с 
FVІІІ три пъти седмично х 50 UI/kg

2. ИИТ при високотитърна инхибиторна 
хемофилия А
2.1. Деца и възpастни
	 FVIII 100200 UI/kg два пъти дневно 

до постигане на нормално плазмено 
възстановяване и полуживот на FVІІІ 
в  продължение на няколко месеца; 
комбиниране с FEIBA® в доза 50 UI/kg два 
пъти дневно по време на елиминиране 
на инхибиторните антитела

	Алтернативно може да бъде използван 
rFVIIa в доза 90 μg/kg през 23 часа или 
270 µg/kg еднократно за лечение на 

кръвоизлив по време на елиминиране 
на инхибиторните антитела

2.2. Кръвоизливите по време на терапията се 
лекуват по общите правила за инхибиторна 
хемофилия.
2.3. При липса на отговор към тази схема в 
продължение на 912 месеца се преминава 
към високо дозови режими  2 пъти по 100 
IU/kg фактор VIII съдържащ препарат.
3. Критериите за пълен успех на имунния 
толеранс  са:  
	изчезване на инхибитора (под 0.6 BU/

ml)
	нормализиране на invivo 

възстановяването на фактор VІІІ (>66%)
	времето на полуживот в циркулацията 

на пациента  над 6 часа. 
	 липса на анамнестичен отгтовор при 

вливане на фактор VІІІ 
4. При успешно приключила ИИТ  
	лечението продължава с 

профилактично приложение наFVІІІ
5. При неуспешно приключила ИИТ:
	съпътстваща ИИТ имуносупресивна 

терапия (rituximab, cyclosporine, 
mycophenolatemofetil) 

	 лечението продължава с профилактика 
или лечение “при нужда” с “байпас” 
продукти

6. Профилактично лечение при инхи би-
торна хемофилия А и чести кръвоизливи, 
при които ИИТ е неуспешна или не е 
обсъждана
	FEIBA® 70100 UI/kg веднъж или два 

пъти дневно, през ден или три пъти 
седмично

Приложение на “байпас” препарати 
при инвазивни процедури/хирургични 
интервенции
	NovoSeven®:90 μg/kg непосредствено 

преди интервенцията с повтаряне 
на дозата след 2 часа и на 23 часови 
интервали след това през първите 24
48 часа в зависимост от интервенцията 
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и клиничното състояние на пациента.
При голяма хирургична интервенция, 
приложението трябва да продължи 
през 24 часови интервали за 67 дни, 
след което интервалът на дозиране 
може да се увеличи на 68 часа за още 2 
седмици лечение. 

	FEIBA®: начална доза 100 UI/kg 
предоперативно с последваща доза 
50100 UI/kgслед 612 часа. Като пост 
оперативна поддържаща доза се 
прилагат 50100 UI/kg в интервали от 
612 часа в зависимост от хирургичната 
интервенция, общото състояние на 
пациента и клиничнатаефективност.
Нетрябва да се надвишава 
максималната дневна доза от 200 UI/kg.
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ХЕМОФИЛИЯ В

Честота: 1 / 30000  50000 новородени от 
мъжки пол.

Диагноза
Диагнозата се установява с количествено 
определяне на фактор ІХ.
При установяване на диагнозата се извършва 
регистрация на пациента със задължителен 
панел от изследвания както при хемофилия 
А.

Лечение на хемофилия В 
Лечението се подчинява на същите принципи 
както при хемофилия А. 
Дозите на килограм телесна маса са 1.5 до 
2 пъти повисоки. Повторните вливания се 
извършват през 24 часови интервали.
Предпочита се приложението на препарати, 
които съдържат пречистен фактор ІХ, в 
сравнение с препаратите, съдържащи 
целия протромбинов комплекс, поради 

потенциалната тромбогенност на 
последните. 
Профилактика при хемофилия 
Профилактика при хемофилия означава 
прилагане на регулярни инфузии на 
коагулационен фактор с цел предотвратяване 
на кръвоизлив. Основната цел на този 
терапевтичен режим е да намали максимално 
броя на ставните кръвоизливи от ранна 
детска възраст чрез трансформиране на 
заболяването от тежка в полека форма, 
да предпази или да редуцира мускулно
скелетното увреждане от хемофилна 
артропатия и да подобри качеството на живот 
и социалното благополучие на пациентите с 
хемофилия. 
В зависимост от нейната продължителност, 
възраст и ставен статус на пациентите 
при нейното стартиране, тя се разделя на 
първична, вторична, третична и епизодична.

Вид профилактика Дефиниция

Първична Редовно, продължаващо над 45 седмици в годината лечение, инициирано при 
отсъствие на ставно заболяване, документирано чрез физически преглед и/или 
образни изследвания, и започнало преди или след първи кръвоизлив в голяма 
става при деца под 3годишна възраст

Вторична Редовно, продължаващо над 45 седмици в годината лечение, започнало след 2 или 
повече кръвоизлива в големи стави и преди настъпване на ставно заболяване, 
документирано при физикален преглед и образни изследвания.

Третична Редовно, продължаващо над 45 седмици в годината лечение, започнало след 
настъпване на ставно заболяване, документирано при физикален преглед и 
обикновена рентгенография.

Интермитентна Прилагане на лечение с цел предотвратяване на кръвоизлив за период помалък 
от 45 седмици годишно.

Понастоящем в клиничната практика се 
прилагат два официално приети профи-
лактични режима за деца и възрастни с 
хемофилия А и В: 

	стандартен (Protokol Malmö): 2040 Е/
кg три пъти седмично или през ден 
при пациенти с хемофилия А и 3040 Е/
кg два пъти седмично при пациенти с 
хемофилия В;

	 интермедиерен (Protokol Utrecht): 15

30 Е/кg дватрипътиседмично при 
хемофилия А и 3050 Е/кg единдва 
пъти седмично при хемофилия В.

Профилактика при деца:

	 Първична или вторична профилактика 
се препоръчва при деца с тежка форма 
на хемофилия и при всички деца с 
анамнеза за животозастрашаващи 
кръвоизливи;
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	Дозовият режим трябва да бъде 
съобразен с официално приетите 
протоколи и възрастта на децата; 
при възможност да се провежда 
фармакокинетична оценка.

	 При предварително нелекувани 
деца се препоръчва използването на 
рекомбинантни фактори;

	При възможност да не се сменя 
коагулационния фактор;

	Препоръчва се лечението да продължи 
до завършване на растежа;

	Абсолютни противопоказиания за 
провеждане на профилактика са 
наличието на инхибитори (≥ 5BU).

 

Продължаване на профилактиката при 
подрастващи и възрастни:

	Решението за продължаване на 
профилактиката трябва да бъде 
индивидуално за всеки пациент с 

решение на комисия и преоценка на 
всеки 6 месеца. 

Профилактика при подрастващи и въз-
растни:

	Вторична и третична профилактика е 
показана при пациенти с напреднала 
артропатия и рецидивиращи епизоди 
на ставно кървене.

	 Решението за прилагане на 
профилактичен режим трябва да бъде 
индивидуално за всеки пациент с 
решение на комисия.
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БОЛЕСТ НА ВИЛЕБРАНД

Определение: Болестта на von Willebrand 
(VWD) е найчестото заболяване от групата 
на вродените нарушения на кръвосъсирване 
и се дължи на липса или нарушена 
структура на фактора наvon Willebrand 
(VWF). Дефицитът или дисфункцията на VWF 
резултира в дефектна първична хемостаза, 
следствие на отсъствие или абнормна 
тромбоцитна адхезия, както и в намаляване 
на циркулиращия фактор (VIII). Въпреки 
неговата честота, поголямата част от VWD 
е асоциирана с полек фенотип на кървене 
отколкото при хемофилия. Тип 1 VWD и Тип 2 
VWD са асоциирани обикновено с лигавично
кожни кръвоизливи. Тежки кръвоизливи и 
хемартрози се наблюдават предимно при 
Тип 3 VWD.

Честота: 1 / 100 – 10 000. Клинично изявените 
форми, изискващи лечение са около 1/1000, 
от които 75%  са Тип 1 VWD и 20% Тип 2 VWD. 
Тип 3 VWD се среща много рядко.

Класификация
Количествен дефицит на VWF:
Тип 1  Частичен количествен дефицит на 
VWF
Тип 3  Практически пълен дефицит на VWF

Качествен дефект на VWF:

Тип 2А  Качествени дефекти с намалена 
тромбоцитнозависима функция, свързана с 
липсата на големите мултимери на VWF 
Тип 2В  Качествени варианти с увеличен 
афинитет към тромбоцитния GPIb 
Тип2M  Качествени дефекти с намалена 
тромбоцитнозависима функция, 
непричинена от липса на големите 
мултимери на VWF 
Тип 2N  Качествени варианти с намален 
афинитет на VWF към фактор VІІІ 

Диагноза
Диагнозата се установява с определяне 
активността на фактора на Вилебранд (VWF: 
:Ag). Дефинитивна диагноза се поставя при 
стойности на VWF:RСo и VWF:Ag под 30 IU/
dl. При пациенти с Тип 1 или Тип 2 могат да 
се приемат за диагностично ниво стойности 
под 50 UI/dl.

При потвърждаване на диагнозата се 
извършва типизиране на болестта и 
регистрация на пациента със задължителите 
изследвания, както при  хемофилия А.

Лечение на болестта на Вилебранд
Съществуват два основни подхода: 
1. приложение на DDAVP по начина описан 

при хемофилия А
2. заместително лечение с препарати, 

съдържащи  комбинация от VWF  и фактор 
VІІІ по схемите описани при хемофилия А. 

Като допълнителни средства се използуват 
антифибринолитици и естрогенни 
препарати. 

1. Лечение с Desmopressin (DDAVP)

	 Венозно (0.3 mcg/kg) или интраназално 
(150 mcg или едно впръскване за 
пациенти под50 kg и 300 mcg или две 
впръсквания за пациенти над 50 kg).

	При започване на лечение с DDAVP се 
препоръчва предварителна оценка на 
терапевтичния ефект чрез изследване 
на VWF:RСo и активността на FVIII преди 
и един час след приложение на DDAVP. 
Може да се обсъди допълнително 
тестване на 2и4и час след приложение 
на DDAVP.

	Поголяматачастотпациентите с Тип 1 
VWD отговарятналечението с DDAVP, 
макар че в случаите на VWF:RСo<10 IU/
dlи активност на FVIII < 20 IU/dl е пома
лковероятнодаиматсигнификантенкли
ниченотговор.

	 При пациенти с Тип 2 VWD се 
препоръчва DDAVP да се прилага 
с повишено вниманиеили да не 
се прилага. ПриТип 2 VWD, DDAVP 
щеувеличиконцентрациятана VWF, 
но дисфункциятаму ще остане 
непроменена и при Тип 2Вможе 
да резултира в транзиторна 
тромбоцитопения.

	Страничните ефекти включват 
зачервяване на лицето, транзиторна 
хипер или хипотония, главоболие, 
абдоминален дискомфорт и задържане 
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на течности.
	 При малки деца и пациенти с висок 

риск от хипонатриемия и гърч трябва 
да се обсъжда алтернативно лечение.

	За да се избегне тахифилаксия, 
лечението с DDAVP обикновено се 
прекъсва след приложение на2 или 3 
дневни дози.

	 DDAVP не се препоръчва при деца под 
4годишна възраст.

     

2. Лечение с лекарствени препарати, 
съдържащи VWF

	лекарствени препарати в България, 
съдържащи VWF (FVIII/VWF), с 
тера  певтични показания заVWD: 
Wilate®,Immunate®

	дозирането и режимите на приложение 
при различните локализации и тежест 
на кръвоизливиса както при хемофилия 
А.

Лечение на болестта на Вилебранд съобразно типа

тип на VWD             лечение на избор алтернативно и              допълващо лечение

        1                                DDAVP                                                                      антифибринолитици,
                                                                                                                              естрогени, FVIII/ VWF концентрат
        2А                          FVIII/ VWF концентрат

        2В                          FVIII/ VWF концентрат

        2М                         FVIII/ VWF концентрат

        2N                            DDAVP

         3                           FVIII/ VWF концентрат                                             DDAVP,  тромбоцитен концентрат

Кръвоизливи, които може да се третират 
без приложение на плазмени препарати
·	 кръвоизливи в устната кухина  – 

антифибринолитици локално и системно 
и локални кръвоспиращи средства

·	 леки епистаксиси – локални кръвоспиращи 
средства и антифибринолитици; при по
тежки случаи DDAVP

·	 зъбни екстракции – DDAVP и 
антифибринолитици както при хемофилия 
А

·	 менорагии – антифибринолитици по 
време на цикъла; при недостатъчно 
повлияване – хормонално лечение след 
консултация с гинеколог.

·	 дозите, пресметнати спрямо съдържанието 
на фактор VІІІ и ритъмът на приложение на 
FVIII/ VWF концентратите при различните 
локализации на кръвоизливи са както при 
хемофилия А.

·	 при деца дозата на препаратите трябва 
да се увеличи с 20  25% поради ниския 
процент на възстановяване in vivo.

Профилактика при пациенти с VWD

	Продължителна профилактика се 
обсъжда при пациенти с рецидивиращи 
ставни или тежки лигавичнокожни 
кръвоизливи, които не могат да бъдат 
адекватно контролирани от друго 
лечение.

Особености при лечението на леки 
кръвоизливи и при профилактика на леки 
хирургични интервенции
	 Леки кръвоизливи могат да бъдат 

лекувани с интравенозен или 
интраназален DDAVP. 

	Ако отговорът към DDAVP e неадекватен, 
трябва да се използва концентратFVIII/
VWF.

	При малки хирургични интервенции 
профилактикататрябва да достигне 
нива на VWF:RСo и FVIII ≥ 30 IU/dl(за 
предпочитане ≥ 50 IU/dl) за15 дни.

	Комбинирането на DDAVP с 
антифибринолитици се приема за 
ефективна комбинация при орална 
хирургия на пациенти с VWD с лек или 
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среден фенотип на кървене.

Особености при лечението на тежки 
кръвоизливи и при профилактика на 
големи хирургични интервенции
	Всички терапевтични планове трябва 

да бъдат базирани върху обективни 
лабораторни детерминанти, оценяващи 
нивата на активност на VWF:RСo и 
FVIIIпреди и след приложение на DDAVP 
иликонцентратнаFVIII/VWF.

	При тежки кръвоизливи (интра
краниални, ретроперитонеални) 
или при профилактика на голями 
хирургични интервенции, началнит
ениванаактивностнаVWF:RСo и FVIII 
трябва да бъдат ≥ 100 IU/dl и да бъдат 
поддържани над ≥ 50 IU/dlпоне 710 
дена.

	 При всички пациенти, получаващи 
концентрат на FVIII/VWF,клиницистите 
трябва да извършват оценка на 
тромботичен риск и да представят 
подходящастратегия за превенция на 
тромбоза.

	 За намаляване на риска от 
периоперативна тромбоза, нивата 
на VWF:RСo не трябва да надхвърлят 
200 IU/dl и активността на FVIII 
нетрябваданадхвърля 250 IU/dl.

VWD при жени, бременност и раждане
	Хормонални контрацептиви са първа 

линия терапия при менорагия при 
подрастващи или възрастни жени, 
които не предвиждат бременност.

	 При пациентките с VWD тип 1 е 
необходимо изследване на хемостазата 
в третия триместър и ако FVIII е над 
50% профилактика найчесто не е 
необходима.

	При раждане на дете, при жените трябва 
да бъдат постигнати нива на VWF:RСo и 
FVIII поне 50 IU/dl преди раждане, като 
тези нива трябва да бъдат поддържани 
35 дни с последващо наблюдение за 
късно кървене.

	При VWD тип 2 и 3 с началото на 
контракциите се започва приложение 
на FVІІІ/VWF концентрат, което 

продължава до 45 дни след раждането 
или при необходимост от цезарево 
сечение  до 7 дни след него. Доза: от 50 
IUFVIII /kg профилактично за периода 
на раждането и 30 IUFVIII /kg т. м. веднъж 
дневно или през ден за период от 17 
дни след раждането.

	Приложението на DDAVP преди 
раждането е противопоказано. Може 
да се приложи след клампиране на 
пъпната връв  в стандартната доза.

	 Антифибринолитици не се препоръчват 
в следродовия период поради риска от 
тромбози.

ДЕФИЦИТ НА ФАКТОРИТЕ   ІІ и Х

Лечение
Прилагат се препарати съдържащи съответ
ните фактори в терапевтични схеми като при 
хемофилия В.

ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР VІІ

Лечение
Прилага се препарат съдържащ активиран 
или неактивиран фактор VІІ:
	NovoSevenе 15–30 μg/kgпрез 4–6 часа до 

постигане на клиничен ефект.
	Препарат съдържащ факторите на 

протромбиновия комплекс, вкл. фактор 
VІІ – по 30 IU /kg

АФИБРИНОГЕНЕМИЯ, 
ХИПОФИБРИНОГЕНЕМИЯ И 

ДИСФИБРИНОГЕНЕМИЯ

Лечение
Прилага се препарат съдържащ фибриноген 
в доза  0,06–0,1 g/kg в зависимост от тежестта 
на кръвоизлива.

ДЕФИЦИТ НА ФАКТОРИТЕ V И ХІ

Лечение
Прилага се прясно замразена плазма в 
количество 5–10 ml/kg в зависимост от 
тежестта на кръвоизлива през интервали 
съобразени с полуживота на съответния 
фактор.
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ДЕФИЦИТ НА ФАКТОР ХIII

Лечение:
Поради високия риск от кръвоизливи в ЦНС 
в детската възраст, ниското терапевтично 
ниво и продължителната преживяемост 
на фактор ХIII   е препоръчително профи
лактично приложение на ПЗП (по 310 ml/
kg.) или на пречистен (плазмен) или чист 
(рекомбинантен съставен от А2 субединица) 
препарат през 46 седмици.
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ИМУННА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

Определение: Касае се за продобито имуно 
медиирано заболяване, което се характе
ризира с изолирана тромбоцитопения 
(PLT<100 G/l). Липсват други иницииращи 
причини за състоянието.

Диагноза
1. Детайлна анамнеза
2. Необходими изследвания:
2.1. Задължителни: ПКК, брой на 
тромбоцити, натривка от периферна кръв 
,костномозъчна пункция (при определени 
пациенти с цел изключване на друго 
заболяване).
2.2. Препоръчителни: изследване на хепа
титни маркери, Helicobacter pylori. пре
живяемост и място на секвестрация (при 
атипично протичане, рецидив след пълна 
ремисия и преди спленектомия)
2.3. Допълнителни незадължителни: коли
чествено изследване на антитромбоцитни 
антитела

Лечение
Индикации за лечение и наблюдение:
	лечение се започва при наличие на 

хеморагични прояви независимо от 
тромбоцитния брой 

	лечение се започва при възрастни 
пациенти над 60 г. с тромбоцитен брой  
под 30 x109/l, дори без клинични  прояви 

	лечение се започва при пациенти с висок 
риск за кръвоизливи – хипертония, язвена 
болест, травма на главата и тромбоцити 
под 50 x109/l

	при тромбоцити над 50 x109/l и липса на 
хеморагични прояви – наблюдение и 
контрол на тромбоцитите ежемесечно

	предпазен режим – избягванена 
антиагреганти, екстремни физически 
усилия, слънчева експозиция, горещи 
душове

Основни средства и методи за лечение:

Първа линия на лечение: 

1. Кортикостероиди (КС)
	Обичайна дозировка: 1,01,5 mg/kg за 26 

седмици венозно или перорално заедно 
с гастропротектори  или Dexamethasone 
40 mg/d – 4 дни, всеки 24 седмици, в 14 
цикъла

	При постигане на ефект – постепенно 
намаляване на дозата с 5mg седмично. 

	При липса на ефект от КС до един месец 
или поява на странични действия се 
преминава към втора линия на лечение.

Липсата на терапевтичен ефект от КС се 
дефинира при: тромбоцити под 10 x109/l 
след 6 седмици лечение или тромбоцити под 
30 x109/l след 3 месеца лечение с КС. В тези 
случаи се преминава към втора линия на 
лечение.
Към втора линия на лечение се преминава 
и при необходимост над 0,15 – 0,20 mg/
kg доза КС за поддържане на протективен 
тромбоцитен брой; при противопоказания 
за приложение на КС или поява на изразени 
нежелани реакции от приложението му. 

2. Венозни неспецифични  високодозирани  
имуноглобулини
	Показания: при необходимост от бързо 

нарастване броя на тромбоцитите напр. 
спешна необходимост от оперативно 
лечение, раждане, инвазивна 
диагностика, както и при кръвоизливи 
с животозострашаващи локализации.  
Нарастването започва около третия ден, 
достига максимум след една седмица и 
има ефект около 46 седмици,

	Доза: 0.4 g/kg/дневно за 5 дни или инфузия 
от 1 g/kg/дневноза 12 дни

3. Анти-D* имуноглобулин за венозно 
приложение
	Показания: при D позитивни лица преди 

спленектомия
	Доза: 5075 μg/kg.
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Втора линия на лечение: 
1.Спленектомия:
Показания:
	липса на ефект от КС 
	рецидив след лечение с КС 
	кортизонова зависимост  от висока доза 
	тежки нежелани реакции свързани с КС 

лечение 
	контраиндикации за приложение на КС
	наличие на хеморагични прояви или 

голям риск за такива
	при необходимост към спленекомия се 

пристъпва, независимо от мястото на 
секвестрация (лиенална или чернодробна)

Пред и постоперативно поведение
	ако при диагностицирането на болестта 

липсва изследване на костния мозък, 
то се прави задължително преди 
спленектомията.

	две седмици преди спленектомията – 
имунизация с поливалентна пневмококова 
ваксина.

	два дни преди операцията операцията е 
необходимо удвояване дозата на КС. Ако 
към момента пациентът не получава КС 
се прилагат 40 mg Dexamethasonе дневно 
(възможен неадекватен надбъбречен 
отговор на оперативния стрес, резултат от 
продължителна КС терапия)

	при добра хирургична 
хемостазаоперацията може да се 
направи и при много ниски стойности на 
тромбоцитите – 10 x109/l. В тези случаи се 
прилага тромбоцитен концентрат по 1,0 
U/10 кg телесно тегло като преливането им 
започва след клампиране на лиеналните 
съдове (в противен случай тромбоцитите 
остават в слезката още при първото им 
преминаване през нея).

	интраоперативно задължителен оглед за 
акцесорна слезка (при 1520% от болните 
се намира такава, може да е  с големина 
12 см и причина за бъдещи рецидиви)

	при продължителна имобилизация 
след спленектомията – стандартна 

антитромбозна профилактика
	при преходна постоперативна 

тромбоцитоза обичайно няма 
допълнителна

	 антиагрегантна терапия, но се налага по
бърза редукция на дозата КС.

	Лапароскопската спленектомия се 
предпочита пред класическия тип 
спленектомия.

2. Агонисти на тромбопоетиновия ре-
цептор (TPO-RAs)
	Romiplostim –  sc в ескалираща дозировка 

от 1 до 10 µg/kg телесна маса
	Еltrombopag –  per os в начална доза 50 mg 

дневно. В зависимост от клиничния ефект 
тя може да бъде намалена на 25 mg  или 
повишена на 75mg дневно.  

3. Rituximab - антиCD 20  антитяло в 
стандартната дозировка (375 mg/m2)  

4. Други:
	Azathioprine (Imuran) – 12 mg/kg, max 150 

mg
	Cyclosporin A – 5 mg/kg/дневно за 6 дни, 

последвано от 2.23 mg/kg/дневно 
	Cyclophosphamide – 12 mg/дневно per os, 

16 свдмици или 0.31.0 g/m2 в 13 дози на 
всеки 24 седмици

	Vincristine  курсова доза 6 mg (12 mg/
седмично)

	Vinblastine  курсова доза 30 mg (10 mg 
weekly)

	Danazol – 200 mg, 24х дневно за 4 месеца 
(оценка на ефект)

	Dapsone (Avlosulfon) – 75100 mg /дневно
	Mucophenolate Mofetil – 1000 mg 2xдневно

Преливане на тромбоцитни концентрати
Показания:
	животозастрашаващи кръвоизливи в 

доза 1 U/5 kg. телесна маса
	спленектомия в доза 1 U/10 kg.
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	други оперативни интервенции и 
раждане

Плазмафереза
Показания: при животозастрашаващи 
кръвоизливи на фона на основната 
терапевтична схема.

Спешно лечение на животозастрашаващи 
кръвоизливи
	приложение на рекомбинантен 

активиран фактор VІІ, NovoSeven 90 μg/kg 
с последващи апликации на същата доза 
през 2 часа до овладяване на кръвоизлива 

	methylprednisoslone 1,0 g/дн. венозно за 3 
дни

	неспецифични имуноглобулини 
венозно1,0  g/kg/дн. за два дни

	тромбоцитен концентрат 1U/5 kg телесна 
маса

	неспецифични кръвоспиращи средства
	плазмафереза – по преценка и при 

възможност
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ИТП ПРИ БРЕМЕННИ

Бременните жени с тромбоцитен брой под 
100x109/l трябва да се изследват за пре
еклампсия, коагулопатия и автоимунно 
заболяване. Изследване на костен мозък не 
е необходимо, освен ако няма съмнение за 
левкемия или лимфом.

Лечение

	Провежда се екипно от хематолог, акушер
гинеколог и неонатолог.

	При тромбоцити над 50 x109/l – 
наблюдение и контрол на тромбоцитите 
ежемесечно. 

	При тромбоцити 20  30 x109/l и липса 
на хеморагични прояви – наблюдение и 
контрол на тромбоцитите на две седмици 
през първия и втория триместър. По 
време на третия триместър се започва 
лечение с цел достигане на тромбоцитен 
брой над 50 x109/l.

	При тромбоцити под 20 x109/l и/или 
наличие на хеморагични прояви:
·	 КС по стандартната схема – първа линия
·	 Венозни имуноглобулини – първа 

линия при хипертония, диабет, 
тромбоцити 5 x109/l, други усложнения 
на бременността или при недостатъчно 
повлияване от КС. Доза: 1 g/kg в бавна 
инфузия. Тромбоцитите остават 
високи един месец (да се координира 
приложението им с термина).

	При тромбоцити под 10 x109/l и 
хеморагични прояви  КС по стандартната 
схема заедно с венозни имуноглобулини 1 
g/kg. през 15 дни

	При неповлияване от КС и венозни 
имуноглобулини и ранна бременност – 
спленектомия, найдобре през втория 
триместър.

	Тромбоцитите на новороденото и другите 
параметри на хемостазата се проследяват 
в първите 5 дни след раждането и при 
ниски стойности на тромбоцитите 
се предприемат съответни мерки: 

приложение на КС, имуноглобулинови 
препарати. 

	Раждане  предпочита се perviasnaturalis 
при липса на други акушерски индикации

	Епидурална анестезия се допуска при 
тромбоцити над 80 x109/l.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Т. Лисичков. Методично указание за лечение и 
профилактика на кръвоизливи при болни с вродени 
коагулопатии. Клин. и трансфуз. хематол., 1999; том 
35,3-4: 50-62.

2. Guidelines for the Management of Hemophilia. World 
Federation of Hemophilia, 2012

3. Federichi A., Castaman G., Thompson A. and Berntorp E. Von 
Willebrand Disease: Clinical management. Haemophilia 2006; 
12 (Suppl. 3): 152-158.

4. British Committee for Standards in Haematology General 
Haematology Task Force   (2003)

5. Guidelines for the investigation and management of 
idiopathic тrombocytopenic purpura in adults, children 
and in pregnancy British Journal of Haematology 120 (4), 
574–596.

6. Provan D et al. International consensus report on the 
investigation and management of primary immune 
thrombocytopenia. Blood, Oct 21,2009 on line.

7. Rodighiero F et al. Standartization of terminology, definition 
and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura 
of adults and children: report from an International working 
group. Blood, 2009;113:2386-2393. 



35Хематология, LI 2015, № 3-4

ТРОМБАСТЕНИЯ НА ГЛАНЦМАН (БОЛЕСТ НА ГЛАНЦМАН)

Определение: Тромбастенията на 
Гланцман е рядко генетично нарушение на 
тромбоцитите, свързано с количествени 
или качествени дефицити на фебриноген 
рецептора αIIbβ3.

Лечение
Целта на лечението е избягване на 
антитромбоцитни агенти (аспирин, не
стероидни противовъзпалителни лекаства) 

желязо или фолиева киселина. Препоръчва 
се ваксинация за хепатит В.

Основни методи за лечение:
1. Преливане на тромбоцитни концентрати
2. Рекомбинантен фактор VІІА (Novo Seven)
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ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ (ХМЛ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Хроничната миелогенна левкемия (ХМЛ) 
е миелопролиферативна неоплазия, из
хож даща от абнормна плурипотентна 
костно мозъчна стволова клетка, носеща 
специфичен BCRABL1 фузионен ген, 
разположен върху характерната за 
заболяването Филаделфийска хромозома 
(Ph’). BCRABL1 фузионният ген се установява 
във всички миелоидни линии и в някои 
лимфоидни и ендотелни клетки. Естественият 
ход на нелекуваното заболяване включва 3 
основни фази: хронична, на акселерация и 
бластна.

ЧЕСТОТА
Варира между 10 и 15 новодиагностицирани 
пациенти на 1 млн. население годишно. 
Могат да бъдат засегнати всички възрастови 
групи, като найзасегнати са 5тата и 6тата 
декада.

ОБЩИ ДАННИ

Диагнозата ХМЛ се приема при:
·	 наличие на Филаделфийска хромозома в 

клетките от костния мозък и периферната 
кръв, резултат от реципрочна 
транслокация между хромозоми 9 и 22  
t(9;22)(q34;q11.2) 

·	 наличие на BCRABL1 фузионен ген, 
получен в резултат от реципрочната 
транслокация и взависимост от точката на 
счупване в BCR гена води до производство 
на фузионни протеини: MBCRABL1 
кодира р210 (найчесто), mBCRABL1  
р190, µBCRABL1  р230 (порядко) или 
други много редки форми. Основна роля 
в патогенезата на ХМЛ има р210.

·	 диагнозата може да се приеме при липса 
на типична Филаделфийска хромозома 
при стандартно изпълнена цитогенетика, 
когато чрез полимеразноверижна 
реакция (PCR) или флуоресцентна in situ 
хибридизация (FISH) се установи BCRABL1 

пренареждане.
Задължителни изследвания при поста-
вяне на диагнозата ХМЛ, определяне на 
лечението и проследяване на пациента 
(всички със степен на достоверност 
категория 2А):
1. Анамнеза, вкл. информация за 

коморбидности; 
2. Физикално изследване с определяне на 

общия статус (по ECOG 04), големина на 
слезката и черния дроб;

3. Ехографско определяне размера на 
слезката;

4. Периферна кръвна картина (ПКК), 
диференциална кръвна картина – 
мануално изброяване с акцент на 
процента бласти и базофили (ДКК); 

5. Биохимия;
6. Костен мозък за морфорлогично 

изследване (акцент на процент бласти 
и базофили), както и за цитогенетика 
– установяване на Филаделфийска 
хромозома (Ph’ хромозома) и търсене на 
допълнителни цитогенетични аномалии;

7. Качествена полимеразноверижна 
реакция (PCR) за BCR/ABL1 транскрипти 
при всички новодиагностицирани 
пациенти;

8. Трепанобиопсия, вкл. оценка на 
кстномозъчна фиброза;

9. Определяне на рисковата група според 
скалите на Sokal et al. или Hasford et al.  
(таблица 1);

10. HLA типизиране се осъществява при  
липса на отговор към лечение с I и II 
генерация тирозинкиназни инхибитори 
(ТКИ) след ново определяне на риска 
(таблица 1) (изключват се пациентите, 
при които са налице контраиндикации 
за алогенна трансплантация на 
хемопоетични стволови клетки); 

11. Флоуцитометрия – използва се при 
фаза на акселерация или бластна 
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трансформация;
12. Цитохимия (миелопероксидаза, неспеци

фична естераза, TdT)  при фаза на 
обостряне или бластна трансформация.

Критерии за диагностициране на ХМЛ в  
хронична фаза: 
·	 Левкоцитоза в периферната кръв (в редки 

случаи – нормален левкоцитен брой);
·	 Неутрофилия с олевяване и бз изразена 

дисплазия, при доминиране на две 
основни популации: миелоцити и 
сегментоядрени неутрофили;

·	 Бласти – <10% в ПКК, обикновено са <2%;
·	 Базофилия – разностепенна, базофили 

<20% в ПКК;
·	 Еозинофилия – често;
·	 Моноцитоза  установява се само в 

случаите с  p190BCRABL1 изоформа (ДД с 
ХММЛ); 

·	 Тромбоцити: нормални или повишени, 
рядко намалени;

·	 Костен мозък – хипрцелуларен за сметка 
на пролиферация на гранулоцити, 
с превалиране на миелоцити и 
еозинофилия, бласти <10%; наличие 
на задебелени перитрабекуларни 
слоеве от незрели неутрофили;  
редуцирани еритроидни острови; в 40 
 50% средностепенна мегакариоцитна 
пролиферация за сметка на 
мегакариоцити с помалки от нормалните 
размери и често с хиполобулирани 
ядра (така наречени „мегакариоцити
джуджета”); в 30%  ретикулинова фиброза 
(свързва се с повисок метакариоцитен 
брой, поголям размер на слезката и по
неблагоприятна прогноза); псевдоГоше 
клетки и „сини” хистиоцити – вторична 
проява на усиления клетъчен оборот 
(произхождат от неопластичния клон);

·	 Спленомегалия от инфилтрация с 
гранулоцити.

Критерии за диагноза на ХМЛ в стадий на 
акцелерация фаза – при наличие на поне 
един от следните критерии: 
·	 Увеличен левкоцитен брой >10х109/л, 

неотговарящ на провежданото лечение;
·	 10%  19% бласти в п.к./ к.м.;
·	 ³ 20% базофили в п.к./к.м.;
·	 Тромбоцитопения <100 х109/л 

(несвързана с лечението) или изразена 
тромбоцитоза >1000 х 109/л (не 
отговаряща на лечението);

·	 Персистираща или прогресираща 
спленомегалия или покачващ се 
левкоцитен брой, независимо от 
прилаганото лечение;

·	 Клонална еволюция, установена чрез 
цитогенетично изследване и свързана с 
поява на нови допълнителни аномалии.

Критерии за диагноза на ХМЛ във фаза на 
бластна трансформация: 
·	 Бласти ³ 20% в периферната кръв и/или в 

костния мозък;
·	 Екстрамедуларна бластна пролиферация 

(кожа, лимфни възли, слезка, кости, ЦНС 
и др.);

·	 Големи повлекла или клъстери от бласти 
в костномозъчната биопсия;

Найчесто бластната популация в бластната 
фаза е с миелоиден фенотип, но може да е 
хетерогенна, което налага имунофенотипно 
и цитохимично изследване. В до 2030% 
бластната трансформация е с лимфоиден 
фенотип, обикновено Вклетъчен, по рядко 
Тклетъчен, много често с коекспресия на 
миелоидни маркери. 

Системи за определяне на риска: 
·	 EUTOS score: Рискът може да се определи 

според големината на слезката и 
процента базофили в периферната кръв 
on line: http://www.leukemia-net.org/
content/leukemias/cml/eutos_score/
index_eng.html 

·	 скали на Sokal et al. или Hasford et al.:  
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Определяне на риска в зависимост от физикалните данни, ПКК и ДКК (категория 2А):

Система за определяне на 
риска

Начин на калкулиране* Определяне на риска

Sokal et al, 1984 0,116 х (год. 43,4) + 0,0345 х (слезка – 7,51) + 0,188 
х /(Тр ÷ 700)2 – 0,563)/ + 0,0887 х (миелобласти – 
2,1)

Нисък     <0.8

Среден   0.8 – 1.2

Висок      >1.2

Hasford et al, 1998 0,666 при възраст ≥ 50 г.+ (0,042 х слезка под 
р. дъга) +1,0956 при Тр брой ≥ 1500 + (0,0584 х 
миелобластите) + 0,20399 при базофили > 3% + 
(0,0413 х еозинофили)

Нисък     ≤780

Среден   781 – 1480

Висок      >1480

*Калкулирането може да се осъществи автоматично на следния сайт: http://www.icsg.unibo.it/rrcalc.
asp

Размерът на слезката, броят на тромбоцитите 
и диференциалното броене трябва да се 
калкулират преди всяко лечение. Нито 
една от формулите не може да се използва 
за оценка на риска при предварително 
третирани пациенти или в късна хронична 
фаза.

ЛЕЧЕНИЕ НА ХМЛ
Подготовка на пациентите за лечение с 
тирозин-киназни инхибитори (ТКИ)
·	 Информация на пациента и писмено 

информирано съгласие
·	 Мерки за запазване на фертилността: 

мъже – замразяване на сперма
·	 Жени – контрацепция
·	 Определяне на риска (табл.1)

Лечение на новооткрита ХМЛ в хронична 

фаза – осъществява се с тирозин-киназни 
инхибитори (степен на достоверност за 
всички -категория І):
·	 Imatinib – 400 мг./дн. еднократно, прием 

по време на хранене
или

·	 Nilotinib – 2 x 300 мг./дн. прием на гладно 
(наймалко 2 часа след и 1 час преди 
хранене)
или

·	 Dasatinib – 100 мг./дн. прием еднократно 
дневно, независимо от хранителния 
режим

Изборът на I линия лечение се определя 
според риска и очакваната преживяемост :

Принципи на избор на I линия лечение с 
ТКИ

Степен на риск според скалата 
на Sokal et al

Избор на ТКИ при очаквана 
преживяемост ˂15 години

Избор на ТКИ при очаквана 
преживяемост ˂15 години

Висок     >1.2 Nilotinib/Dasatinib Nilotinib/Dasatinib

Среден   0.8 – 1.2 Nilotinib/Dasatinib или 
Imatinib

Nilotinib/Dasatinib

Нисък     <0.8 Imatinib Nilotinib/Dasatinib или 
Imatinib
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Критерии за отговор към лечението при 
хронична миелогенна левкемия:

Терапевтичният отговор при лечение с 
тирозинкиназни инхибитори се дефинира 
на 3 нива – хематотологичен, цитогенетичен 
и молекулярен, като конкретният отговор 
отразява подхода, използван за оценка 
на резидуалната левкемична популация 
(таблица 3). 

Хематологичен отговор – отразява 
нормализиране на стойностите на 
хематологичните показатели в периферната 
кръв и размера на слезката.

Цитогенетичен отговор – отразява 
относителния дял на резидуалните Ph’(+) 

метафази при изследване на не помалко от 
20 метафази в костния мозък.

Молекулярен отговор – отразява 
относителния дял на резидуалните BCR
ABL1 транскрипти в клетки от периферна 
кръв или костен мозък, определени чрез 
количествена RTPCR в реално време, като 
резултатът се представя като съотношение 
между фузионните транскрипти BCR
ABL1 спрямо нормални транскрипти (ABL 
или международно признати контролни 
транскрипти) в проценти по международната 
скала [International Scale (IS)].

Дефиниция и мониториране на ремисията 
при ХМЛ

Дефиниция Мониториране

Хематологичен 
отговор (пълен 
хематологичен 
отговор)

·	Тромбоцити <450 x 109/l, 
·	Левкоцити <10 x 109/l,           
·	ДККлипсват млади гранулоцити, 

базофили <5%,                    
·	Липсва палпируема слезка

Показателите се изследват: 
·	 при диагностициране, 
·	 след това на всеки 15 дни до постигане на 

пълен хематологичен отговор, 
·	 след това на всеки 3 месеца

Цитогенетичен 
отговор (CyR):
Пълен (CCyR)
Частичен (PCyR)
Малък (MCyR)
Минимален
Липсва

Липсват Ph’+ метафази
1 – 35%  Ph’+ метафази  
36 65%  Ph’+ метафази
66 – 95%  Ph’+ метафази  
>95%  Ph’+ метафази                                                                                                                                         
              

Цитогенетика се осъществява: 
·	 при диагностицирането, 
·	 на 3тия и 6тия месец, 
·	 след това на всеки 6 месеца до постигане 

и потвърждаване на пълен цитогенетичен 
отговор,

·	 след това на всеки 12 месеца при 
невъзможност за молекулярно мониториране.

Молекулярен 
отговор (МО)
Голям МО
              

МО 4.0

МО 4.5

МО 5.0

BCRABL/ABL ≤0.1% 

RTPCR(+) с BCRABL/ABL <0.01% (IS) 
или RTPCR() при наличие >10,000 
ABL1  транскрипта 

RTPCR(+) с BCRABL/ABL с <0.0032% 
(IS) или RTPCR() при наличие 
>32,000 ABL1  транскрипта 

RTPCR(+) с BCRABL/ABL с <0.001% 
(IS) или RTPCR() при наличие 
>100,000 ABL1  транскрипта 

RT-Q-PCR се осъществява:
·	 след постигане на цитогенетичен отговор, 
·	 на всеки 3 месеца до постигане на голям 

молекулярен отговор, 
·	 след това през 6 месеца.

Мутационен анализ се осаществява:                     
·	 при поява на субоптимален отговор 
или 
·	 при загуба на отговор, 
·	 изисква се преди преминаване към втора 

линия ТКИ.
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·	 Всеки белег на загуба на хематологичен 
или цитогенетичен отговор се дефинира 
съответно като хематологичен или 
цитогенетичен рецидив.

·	 Нарастването на нивото на BCR
ABL транскриптите с 1 log (10 пъти), 
придружено със загуба на голям МО 
изисква незабавно изследване на костен 
мозък за евентуална загуба на пълен 
цитогенетичен отговор, но само по себе 
си не се дефинира като рецидив.

·	 При нарастване на нивото на BCR
ABL транскриптите с 0,5 log (>5 пъти) 
при единично изследване и ако това е 
съпроводено със загуба на голям МО, 
то трябва да се повтори след пократък 
интервал от време от обичайния (13 
месеца) и пациентът следва да бъде 
разпитан за комплайанс.

Проследяване ефекта от лечение с ТКИ
3-ти месец от лечение с ТКИ
Първа оценка на отговора от началото 
на лечението: изследване на ПКК, ДКК, 
биохимия, костен мозък за цитогенетика, 
BCRABL1 транскрипти (категория на 
достоверност ІІА):
·	 При BCRABL1 транскрипти ≤10% или 

парциален цитогенетичен отговор  
продължаване на лечението със същия 
продукт в същата доза

·	 При BCRABL1 транскрипти >10% или 
<парциален цитогенетичен отговор в 
костния мозък – проверка на комплайанса 
на пациента, търсене на лекарствени 
взаимодействия с други медикаменти, 
мутационен анализ (при възможност):
- При доказване на сензитивна мутация – 

избор на ТКИ според чувствителността 
й

- При липса на чувствителност към 
първоначално лечение с Imatinib, 
увеличаване на дозата му (при 
противопоказания от приложение на 
II генерация ТКИ) или стартиране на 
Nilotinib – 2 x 400 мг./дн или Dasatinib – 
100 мг./дн. 

- При първоначално лечение с Dasatinib 
– 100 мг./дн. или Nilotinib – 2 x 300 мг./дн 

– продължаване на лечението и нова 
преоценка на 6ти месец или клинично 
изпитване

6-ти месец от лечение с ТКИ
Оценка на отговора към лечение с ТКИ: 
изследване на ПКК, ДКК, биохимия, BCRABL1 
транскрипти (категория на достоверност ІІА):
·	 При BCRABL1 транскрипти ≤1% или пълен 

цитогенетичен отговор продължаване на 
лечението със същия продукт в същата 
доза

·	 При BCRABL1 транскрипти 110% или 
парциален цитогенетичен отговор в 
костния мозък (Ph+ 1–35%) – проверка 
на комплайанса на пациента, търсене 
на лекарствени взаимодействия с други 
медикаменти
- При  BCRABL1 транскрипти >10% или 

<парциален цитогенетичен отговор в 
костния мозък (Ph+ >35%) – проверка 
на комплайанса на пациента, търсене 
на лекарствени взаимодействия с други 
медикаменти, мутационен анализ:

- Смяна на ТКИ с алтернативен (изключва 
се Imatinib) или клинично изпитване 
или подготовка за евентуална алогенна 
трансплантация

12-ти месец от лечение с ТКИ
Оценка на отговора към лечение с ТКИ: 
изследване на ПКК, ДКК, биохимия, 
количествен PCR за bcr/abl транскрипти; 
костен мозък за цитогенетика при липса на 
пълен цитогенетичен или голям молекуларен 
отговор (категория на достоверност ІІА):
·	 При BCRABL1 транскрипти ≤0.1%  

продължаване на лечението със същите 
дози на Imatinib, Nilotinib или Dasatinib 

·	 При BCRABL1 транскрипти 0.11%: 
продължаване на лечението със същите 
дози на Imatinib, Nilotinib или Dasatinib 
или повишаване дозата  на Imatinib  до 800 
мг./дн.

·	 При BCRABL1 транскрипти >1% или Ph+ 
>0 – неуспех от лечението: проверка на 
комплайанса на пациента, търсене на 
лекарствени взаимодействия с други 
медикаменти, мутационен анализ; 
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преминаване на Dasatinib – 100 мг./дн. 
или Nilotinib – 2 x 400 мг./дн или оценка за 
трансплантация на стволови клетки (ТСК) 
при неуспех от втора линия лечение или 
участие в клинично изпитване.

След 12-ти месец от лечение с ТКИ
Оценка на отговора към лечение с ТКИ 
след 12ти месец от началото на лечението, 
провежда се на всеки 36 месеца: изследване 
на ПКК, ДКК, биохимия, PCR за bcr/abl 
транскрипти, костен мозък (при загуба 
на молекуларен отговор) (категория на 
достоверност ІІА)
·	 Голям молекуларен отговор: 

продължаване на лечението със същите 
дози на Imatinib, Nilotinib или Dasatinib 

·	 Пълен цитогенетичен отговор без голям 
молекуларен отговор – субоптимален 
отговор: продължаване на лечението 
със същите дози на Imatinib, Nilotinib 
или Dasatinib още 4 месеца и при липса 

на отговор – прилагане на различен от 
досега използвания ТКИ или прилагане 
на Bosutinib 500/600 мг веднъж на ден, 
комбиниране на ТКИ с Интерферон, 
участие в клинично изпитване

·	 Загуба на цитогенетичен или на 
молекуларен отговор: проверка на 
комплайанса на пациента, търсене на 
лекарствени взаимодействия с други 
медикаменти, мутационен анализ; 
преминаване към алтернативен ТКИ или 
оценка за трансплантация на стволови 
клетки (ТСК) при неуспех от втора 
линия лечение или участие в клинично 
изпитване.

Показания за подмяна на използваия 
ТКИ:
·	 При доказана неефективност (виж табл.4)
·	 При непоносимост към избрания за първо 

лечение ТКИ

Табл. 4 Оценка на отговора към лечение с ТКИ (ELN, Baccarani M et al 2013)

Време след 
диагнозата

Оптимален отговор Зона на внимание Липса на отговор (неуспех от 
лечението)

3ти  месец BCRABL1≤10%  и/
или  Ph+<35% 

BCRABL1>10% и/или  
Ph+ 3695%

Липса на CHR  и/или Ph+ >95%)

6 месеца BCRABL1 ≤1% и/или  
Ph+0

BCRABL1  110% и/или  
Ph+ 135%

BCRABL1 >10% и/или  Ph+ >35%

12 месеца BCRABL1 ≤0,1% BCRABL1  0,11% BCRABL1 >1% и/или  Ph+ >0

>12 месеца BCRABL1 ≤0,1% CCA/Ph (7, 7q) Загуба на CHR или CCyR, доказана 
загуба на MMR, CCA/Ph+мутации

CCA/Rh+ клонални хромозомни аномалии в Rh+ клетки
CCA/Rh- клонални хромозомни аномалии в Rh- клетки
CCyR –пълен цитогенетичен отговор
CHR –пълен хематологичен отговор
ELN – Европейска левкемична мрежа
MMR – голям молекуларен отговор

Лечение на ХМЛ във фаза на акцелерация 
(категория на достоверност ІІА)

Dasatinib – 100 мг./дн. или Nilotinib – 2 x 
400 мг./дн или оценка за трансплантация 
на стволови клетки (ТСК) или участие в 
клинично изпитване.

Лечение на ХМЛ във фаза на бластна 
трансформация (категория на достоверност 
ІІА)
·	 При миелоидна бластна криза
·	 ОМЛ индукционен режим + ТКИ*, 

последван от алогенна ТХСК (ако е 
възможна) или клинично изпитване
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·	 При лимфобластна криза
·	 ОЛЛ индукционен режим + ТКИ*, 

последван от алогенна ТХСК (ако е 
възможна) или клинично изпитване

·	 *Изборът на ТКИ зависи от предшестващото 
лечение и резултата от мутационния 
анализ

Хронична миелогенна левкемия и 
бременност
·	 При установяване на бременност се 

спира леченето с ТКИ
·	 При диагностициране на ХМЛ по време 

на бременност, повишеният левкоцитен 
брой се редуцира чрев левкафереза.

·	 След първия триместър може да се 
започне лечение с интерферон

·	 След раждането се започва лечение с ТКИ 
в стандартни дози

Изследване за мутации в BCR-ABL
·	 Мутации в киназния домен на BCRABL 

се доказват в около 50% от пациентите с 
ХМЛ, лекувани с рутинно използваните 
тирозинкиназни инхибитори, при които 
се наблюдава неуспех от провежданата 
терапия и прогресия на заболяването. 

·	 Смята се, че появата на тези мутации е една 
от основните причините за отсъствието на 
ефект от прилагането на тирозинкиназни 
инхибитори при ХМЛ.

·	 До момента са описани над 80 
замествания на аминокиселини, свързани 
с резистентност към Imatinib. Броят на 
мутациите, водещи към резистентност 
към Dasanitib и Nilotinib e значително 
помалък, като при резистентност към 
Nilotinib найчесто се доказват мутациите 
Y253H, E255K/V, F359V/C/I, или T315I, 
докато при резистентност към Dasatinib  
V299L, F317L/V/I/C, T315A, или T315I. 

·	 С найголямо значение за клиничната 
практика е мутацията T315I, която е 
свързана с абсолютна резистентност към 
рутинно използваните в практиката ТКИ – 
Imatinib, Dasanitib, Nilotinib и Вosutinib и е 

чувствителна към Ponatinib

Скрининг за мутации се препоръчва:

1. По време на хронична фаза
·	 При всички пациенти с неадекватен 

начален отговор – отсъствие на парциален 
цитогенетичен отговор или BCRABL ≤10%  
(IS) на 3ия и 6ия месец или отсъствие на 
пълен цитогенетичен отговор на 12ия и 
18ия месец.

·	 При загуба на отговор (дефиниран 
хематологичен или цитогенетичен 
рецидив)

·	 Нарастване с 1лог на нивото на BCR
ABL транскрипти и загуба на голям 
молекулярен отговор.

2. При прогресия на заболяването в 
акцелерирана фаза или бластна криза

3. При превключване на лечението с нов 
тирозин-киназен инхибитор. 

При невъзможност за провеждане на 
секвениране за търсене на всички възможни 
мутации, клиничният минимум включва 
скрининг за мутацията T315I.
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 ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА (РV)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хронична миелопролиферативна неоплазия 
(ХМПН), характеризираща се с повишена 
продукция предимно на еритроцити, коятое 
автономна и не се потиска от нормалните 
регулаторни механизми. Последното я 
отличава от вторичната еритроцитоза 
(табл.2).

Фази на развитие на заболяването
1. Продромална, преполицитемична 

фаза – характеризира се с лекостепенна 
еритроцитоза, близка до горната 
референтна граница за съответния пол

2. Разгърната полицитемична фаза
3. Постполицитемична миелофиброза

В поредки случаи заболяването 
еволюира до миелодисплазия или 
остра миелоидна левкемия.

Eпидемиология
Честота 0,7 2.6/100 000 население годишно. 
Средна възраст  около 60 г.

Класификация
СЗО 2008

ДИАГНОЗА
Анамнеза
Главоболие, световъртеж, нарушения в 
зрението, парестезии, сърбеж, еритро
мелалгия, подагра.
Клиничен преглед
Плетора, спленомегалия, хепатомегалия, 
данни за тромбоза.

Изследвания за поставяне на прецизна 
диагноза
	Изследване на периферните кръвни 

показатели с кръвна натривка и 
морфология

	Изследване на костен мозък (аспирация с 
цитогенетика и трепанобиопсия)

	Ултразвуково изследване на коремни 
органи с прицел върху големината на 
слезката и черния дроб

	Изследване на артериалната кислородна 
сатурация

	Изследване на нивото на еритропоетин – 
извършва се преди флеботомия

	Молекуларногенетично изследване на 
периферна кръв за BCRABL1, JAK2V617 
илиexon 12 мутации (при възможност)

	Изследване на ендогеното еритроидно 
колонии формиране (ин витро)

Морфологични промени в костния мозък
1. При преполицитемична фаза и 

фаза на разгърната полицитемия – 
хиперцелуларитет, повишен целуларитет 
в субкортикалното пространство, 
панмиелоза(в разгърнатия стадий); 
несигнификантни нарушения в 
мегакариоцитите; нормален ретикулин.

2. Постполицитемична миелофиброза – 
прогресивно потискане на еритропоезата; 
разрастване на ретикулин, колагенова 
фиброза; възможно е да се получи значимо 
хипоцелуларен трепанат. При нарастване 
на бластите над 10% се приема прогресия 
към фаза на акцелерация, а при повече от 
20%  към ОМЛ.

Генетика
JAK2V617Fв >95% от болните(не е 
специфичен само за РV); JAK2 мутация в екзон 
12; хромозомни цитогенетични аномалии – в 
20%(+8, +9, del(20q), del(13q), del(9p).

Диагностични критерии за РV
Диагнозата изисква наличие на двата големи 
критерия плюс един малък критерий или 
присъствие на първия голям критерий плюс 
два малки критерия.

Диагностични критерии за РV
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Големи критерии:

1. Хемоглобин над 185 г/л (мъже) и 165 г/л (жени) или други критерии за увеличаване на 
еритроцитния обем*

2. Наличие на JAK2 V617Fили друга мутация като JAK2 екзон 12 мутация
Малки критерии:

1. Костно мозъчна биопсия, показваща хиперцелуларитет за възрастта с трилинеарен растеж 
(панмиелоза) и с видима еритроидна, гранулоцитна и мегакариоцитна пролиферация.

2. Серумен еритропоетин под референтните граници за съответния пол
3. Ин витро ендогенно еритроидно колониобразуване.

*Хемоглобин или хематокрит над 99-ти персентил от нормалните граници за възрастта и пола, 
изследвани чрез съответния специфичен метод или хемоглобин над 170 г/л (мъже) и 150 г/л (жени) ако е 
асоцииран с документирано нарастване с най-малко 20 г/л от индивидуалното ниво, което не е свързано с 
корекция на железен дефицит; или нарастване на еритроцитната маса > 25% от обичайното ниво.

При поставяне на диагнозата трябва да се отхвърлят всички причини за развитие на вторична 
еритроцитоза, както следва:

Причини за вторична еритроцитоза

Релативна еритроцитоза при загуба на течности от съдовото пространство:
Повръщане, диария, диуретици, обилно потене, полиурия, хипоалбуминемия, хиподипсия, изгаряния, 
перитонит, синдром на повишена капилярна пропускливост

Релативна еритроцитоза при намаляване на плазмения обем:
Хипоксия, лечение с андрогени, лечение с рекомбинантен еритропоетин, хипертония, тютюнопушене, 
феохромоцитом, алкохолизъм, апнея по време на съня

Вторични еритроцитоза при:
- Хипоксия: интоксикация с СО, патологични хемоглобини с висок афинитет, високо планинска болест, 

белодробно заболяване, десен сърдечен шънт, синдром на апнея по време на сън, неврологични 
заболявания

- Бъбречни заболявания: Стеноза на реналната артерия, мембранозен гломерулонефрит или огнищна 
склероза, бъбречна поликистоза, бъбречна трансплантация

- Тумори: хипернефром, хепатом, малко мозъчен хемангиобластом, фибромиома на матката, тумори на 
надбъбреците, менингеома, феохромоцитом

- Медикаменти: андрогенни стероиди, рекомбинантен еритропоетин

- Фамилна еритроцитоза: 2,3 Дифосфоглицерат дефицит, мутации в ЕРО рецептора, см на Chuvash

Критерии за вторична миелофиброза 
след полицитемия вера:

Основни критерии,  необходими за 
приемане на диагнозата (изискват се и 
двата):
1. Документирана предшестваща РV, 

дефинирана по критерии на СЗО 2008

2. Костномозъчна фиброза степен 2  3 (по 
скала 0 – 3) или степен 3 – 4 (по скала 0 – 
4)

Допълнителни критерии (изискват се 2 ):
1. Анемия или продължителна липса на 

необходимост от флеботомия (при липса 
на циторедуктивна терапия), или липса 
на необходимост от циторедуктивна 
терапия за еритроцитозата.
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2. Левкоеритробластна периферна кръвна 
картина

3. Нарастване на спленомегалията, 
дефинирано или като нарастване 
на палпируемата слезкана>5 см. 
под ребрената дъга или поява на 
новопалпируема слезка

4. Появана 1 от 3те конституционални 
симптома: >10% загуба на тегло 
за последните 6 месеца, нощни 
изпотявания, необяснима температура 
(>37,5oC)

ЛЕЧЕНИЕ НА РV

Цели на лечението
1. Да се редуцира рискът от тромбози и 

хеморагии(поддържане на хематокрит 
<45%)

2. Да се минимализира рискът от 
трансформация в остра левкемия, МДС 
или миелофиброза

3. Да се овладеят получените вече 
усложнения, вкл. тромбози, хеморагии и 
сърбеж

4. Лечение по време на бременност

Оценка на риска от тромбози (ІVС)
Основният фактор за усложнения и смърт 
при PV са тромбозите. Тяхната честота може 
да се редуцира ако тромбоцитният брой се 
поддържа под 400 х109/л, а Нt<0,45 при мъже 
и <0,42 при жени. 
	Пациентите трябва да се скринират 

за хипертония, хиперлипидемия, 
конгестивна сърдечна недостатъчност, 
захарен диабет и тютюнопушене

	Всички фактори, довеждащи до 
развитие на ранна атеросклероза да се 
третират медикаментозно, пациентът да 
преустанови тютюнопушенето

Категории риск при РV

Категория риск Възраст>65 г. или анамнеза за 
тромбоза

Наличие на сърдечно-съдов 
рисков фактор*

Нисък риск Няма Няма

Междинен риск Няма Да

Висок риск Да Да/Няма

*хипертония, хиперхолестеролемия, захарен диабет, тютюнопушене, конгестивна сърдечна 
недостатъчност

Методи на лечение на РV
1. Венесекция – първа линия лечение 

(категория IА). Осъществява се в болнично 
заведение (може в условия на дневна 
терапия).
	Цел: да се поддържа Нt<0,45 (ІІА). 
	Извършва се през ден за първата 

седмица, два пъти седмично за втората 
седмица и веднъж седмично след това, 
докато се постигне идеалното ниво на 
хематокрита (<0,45 за мъже и <0,42 за 
жени). 

	Предхожда се от интравенозно 
въвеждане на 5 хил. ед. хепарин. 

	Кръвопускатсе 400 мл кръв, следва 
заместване с 500 ml. физиологичен 
серум. 

	В случаи, при които до третата седмица 
не се постигне идеалния хематокрит 
се предприема циторедукция с 
хидроксиурея или интерферон. 

	При болни с исхемична болест или 
хронични белодробни заболявания 
флеботомията се извършва с внимание 
– 2 пъти седмично и/или помалки 
количества кръв.

2. Аспирин 75 – 100 мг/дн  значимо 
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редуцира процента на сърдечно
съдовите усложнения и тромботичните 
усложнения (ІІА). При пациенти с 
гастритни прояви клопидогрел (Plevix) 
75 мг/дн

3. Циторедуктивна терапия (ІІС)– 
прилага се при:
	лоша поносимост към венесекция 

(колапс, продължителна хипотония и 
др.)

	симптоматична или прогресираща 
спленомегалия

	други данни за прогресия на 
заболяването: загуба на тегло, нощни 
изпотявания

	значима, съпътстваща тромбоцитоза и 
левкоцитоза≥20 х109/л

Избор на циторедуктивна терапия 
според възрастта:
	Пациенти <40 г.: Іва линияInterferonα 

или пегилиран интерферон, ІІра 
линияHydroxycarbamide(ІІА), IIIта 
линияAnagrelide

	Пациенти 40 – 75 г.: Іва линия 
Hydroxycarbamide (ІІА), ІІра линия 
Interferonα (ІІС) IIIта линия Anagrelide

	Пациенти > 75 г.: Іва линия 
Hydroxycarbamide, ІІра линия 32Р или 
интермитентно ниски дози Busulphan 
(ІІС)

Интерферон-алфа се прилага в ниски дози: 
3,0 х 106IU 3 пъти седмично
Хидроксиуреята се дозира индивидуално 
според броя на еритроцитите и 
тромбоцитите (средно от 1000 до 2000 mg/
дневно)
 
Избор на лечение според групата риск
1. Нисък риск: венесекция плюс ниски дози 

Аспирин (А)
2. Междинен и висок риск: венесекция 

плюс ниски дози Аспирин (А) плюс 
Hydroxycarbamide(ІІА); при пациенти 
под 40 г. и жени в детеродна възраст: 
Interferonα (ІІС); при много възрастни 
пациенти:  32Р или интермитентно ниски 
дози Busulphan (ІІІС)
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ЕСЕНЦИАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЯ (ЕТ)

Определение
Хронична миелопролиферативна, Филадел
фиянегативна неоплазия, засягаща предим
но тромбоцитопоезата и изразяваща 
се с тромбоцитоза в периферната кръв 
(тромбоцити>450x109/l), увеличен брой на 
големи, зрели мегакариоцити в костния 
мозък и клинична картина на тромбози и/
или хеморагии.

Епидемиология
Честота 0,6  2.5/100 000 население годишно. 

Класификация
СЗО 2008

ДИАГНОЗА

Анамнеза
Изключване нареактивна тромбоцитозаили 
друго заболяване, протичащо с повишен 
тромбоцитен брой:ХМЛ с тромбоцитоза,МДС
5q синдром, рефрактерна анемия с ринг 

сидеробласти и тромбоцитоза (РАРСт), 
префибротична фаза на първичната 
миелофиброза(табл.2). 

Изследвания за поставяне на диагнозата 
и определяне на риска
	Пълна кръвна картина с диференциално 

броене
	Ниво на серумен феритин (за изключване 

на тромбоцитоза при железен дефицит)
	Костномозъчна аспирацияи биопсия
	Цитогенетика
	Ултразвуково изследване на коремни 

органи с прицел върху големината на 
слезката и черния дроб

	Молекуларногенетично изследване 
на периферна кръв за JAK2 мутации 
(регистрира се в 50% от случаите) и BCR
ABL

	Данни за хиперкоагулационен статус 
(мутация на фV, мутация на протромбин 
20210, лупусен антикоагулант, 
антифосфолипидни антитела, протеин С и 
протеин S дефицит)

	Ин витро спонтанно формиране на мегакариоцитни и /или еритроидни колонии(при 
необходимост)

Критерии на СЗО (2008 г.) за поставяне на диагнозата ЕТ (диагно    зата изисква 
присъствие на всичките 4 критерия)

1. Тромбоцитен брой > 450 x 109/l.

2. Данни от костномозъчната биопсия за пролиферация предимно на мегакариоцитите, с увеличен 
брой на големи, зрели мегакариоцити. Не се установява значимо нарастване на еритроцитопоезата и 
гранулоцитопоезата, както и олевяване.

3. Не се покриват критериите за приемане на следните диагнози: ПВ, ПМФ, ХМЛ, МДС или други миелоидни 
неоплазии.

4. Наличие на JAK2 V617F мутация или друг маркер за клоналност (MPL в 10% от случаите). При липсата им 
– да се отхвърли реактивна тромбоцитоза.

Причини за вторична тромбоцитоза
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Възпаление на тъкани: Колагенсъдова болест, възпаления на дебелото черво
Неоплазии
Инфекции
Миелопролиферативни заболявания
МДС: 5q синдром, РАРСт
Постспленектомичен синдром, хипоспленизам
Хеморагии
Желязо недоимъчна анемия
Хирургични интервенции
Хемолиза
Възстановителна трамбоцитоза: след корекция на вит.В12 или фолиев  дефицит, след алкохолна 
злоупотреба
Фамилна тромбоцитоза: Свръхпродукция на тромбопоетин

Морфологични промени в периферната 
кръв
Анизотромбоцитоза, гигантски тромбоцити, 
причудлива форма на тромбоцитите, липса 
на гранули.

Морфологични промени в костния мозък
Нормоцелуларен до лекостепенен 

хиперцелуларитет. Изразена мегака
риоцитна хиперплазия с наличие на 
гигантски мегакариоцити, притежаващи 
зряла цитоплазма и хиперлобулирани ядра. 
Ретикулиновите фибри са нормални или 
минимално завишени.

Критерии на СЗО за пост-ЕТ миелофиброза

Основни критерии, които са необходими за приемане на диагнозата:
1. Документирана предшестваща ЕТ
2. Костномозъчна фиброза степен 2 3 (по скала 0 – 3) или степен 3 – 4 (по скала 0 – 4)

Допълнителни критерии (изискват се 2):
1. Анемия или спадане на хемоглобина (Хб) с ≥ 20 г/л, сравнен с базисното ниво
2. Левкоеритробластна периферна кръвна картина
3. Нарастване на спленомегалията, дефинирано или като нарастване на палпируемата слезка на>5 

см. под ребрената дъга или поява на новопалпируема слезка
4. Нарастване на ЛДХ над горна референтна граница
5. Поява на 1 от 3те конституционални симптома:>10% загуба на тегло за последните 6 месеца, 

нощни изпотявания, необяснима температура (>37,5oC)

Стратификация на риска (предимно за 
тромботични усложнения)
Нисък риск:
	Възраст < 60 г. 
	Липса на анамнеза за тромбози 
	Тромбоцитен брой <1500 х 109/l
	Липса на сърдечносъдови рискови 

фактори (пушачи, затлъстяване, 
хипертония)

Интермедиерен риск: между нисък и висок
Висок риск:
	Възраст ≥ 60 г. 
	Тромбоцитен брой >1500 х 109/l

	Наличие на кардиоваскуларен риск 
(съпътстващи забоявания)

	Минала анамнеза за тромбози
	Антифосфолипиден синдром
	Вроден хиперкоагулационен статус 

(мутация на фV, мутация на протромбин 
20210, лупусен антикоагулант, 
антифосфолипидни антитела, протеин С 
и протеин Sдефицит)

Допълнителни рискови фактори за пократка 
преживяемост са изразената левкоцитоза 
при поставяне на диагнозата и наличието на 
анемия.
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ЛЕЧЕНИЕ 
Основната цел на лечението при пациенти 
с есенциална тромбоцитопения е да се 
нормализира тромбоцитния брой.
Лечението на ЕТ включва следните 
мероприятия и медикаменти:
1. Подобрение на режима на живот и 

контрол на съпътстващото лечение:
	спиране на тютюнопушенето
	избягване на НСПВС
	избягване на хормонално лечение

2. Специфично лечение – намаляване на 
броя и потискане активността на 
тромбоцитите:
	Хидроксиурея (категория 1А)

Резистентност към лечение с 

hydroxyurea се приема в следните 
случаи:
1) тромбоцити>600x109/lслед 
3месечно лечение при доза 2 g дневно; 
2) тромбоцитен брой >400x109/
l,съчетан с левкоцити <2,5x109/
lилихемоглобин<100g/l при всякаква 
доза.

	Анагрелид – при резистентност към 
хидроксиурея

	Интерфероналфаили пегилиран 
интерфероналфа – средство на избор 
при млади пациенти

	Аспирин или Клопидогрел – 
профилактика на тромбози

3. Тромбоцитна афереза при живото-
застрашаващи случаи

Терапевтичен подход при ЕТ, свързан с рисковата група на пациента. 

Категория риск Циторедуктивна 
терапия* 

(Hydroxyurea, 
Anagrelid)

Аспирин** Interferon  α***

Нисък Не По избор Не 

Интермедиерен + кардио-
васкуларен риск

Не Да Млади пациенти

Интермедиерен + значима 
тромбоцитоза

Да Не Млади пациенти

Висок Да  Да Не 

Жени в детеродна възраст Не По избор Да (при 
интермедиерен и 

висок риск)

**Ниски дози аспирин: 75 – 150 mg/дн.*Анагрелид: начална доза 0,5 мг 3 - 4 пъти дневно, разгърната доза 2 – 2,5 
мг/дн.*Хидроксиурея:доза 0,5 – 1,5 г/дн

***Interferon-α: 3 – 5 х106/дн. 3 -5 пъти седмично

Критерии за отговор към лечението при пациенти с ET – съгласно ELN 2013

Пълна ремисия:
A Дълготрайно* повлияване на симптомите на ЕТ включително хепатоспленомегалията, подобрение на най
често срещаните симптоми**плюс
B Дълготрайна* ремисия в периферната кръв, дефинирана като: тромбоцитен брой ≤400 ×109/L, левкоцити <10 
× 109/L, липса на левкоеритробластоза, плюс
C Липса на белези за прогресия на заболяването, липса на хеморагии или тромбози, плюс
D Костномозъчна хистологична ремисия, дефинирана като: изчезване на мегакариоцитната хиперплазия и 
липса на >степен 1 ретикулинова фиброза
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Частична ремисия
A Дълготрайно* повлияване на симптомите на ЕТ включително хепатоспленомегалията, подобрение на най
често срещаните симптоми**,плюс
B Дълготрайна* ремисия в периферната кръв, дефинирана като: тромбоцитен брой ≤400 ×109/L, левкоцити 
<10 × 109/L, липса на левкоеритробластоза, плюс
C Липса на белези за прогресия на заболяването, липса на хеморагии или тромбози,плюс
D Липса на хистологична костномозъчна ремисия, персистиране на мегакариоцитната хиперплазия

Липса на отговор
Всички случаи, при които не е постигната поне частична ремисия

Прогресия на заболяването
Трансформация в ПВ, postET миелофиброза, МДС или Остра левкемия

За приемане на пълен или частичен отговор към лечението не е необходимо да е налице молекуларен отговор. 
Изследването за молекуларен отговор става от периферно-кръвни гранулоцити. Пълен молекуларен отговор 
се дефинира при пълно изчезване на предшестващата аномалия. Парциален молекуларен отговор се дефинира 
при редукция ≥50% на мутационния товар спрямо базистния.
*Продължаващ най-малко 12 седмици
**Подобрение на най-често срещаните симптоми: фебрилитет, сърбеж по кожата, редукция на тегло, нощни 
изпотявания, умора, коремен дискомфорт, ранно насищане при хранене, костни болки, главоболие, безсъние, 
нарушена сексуалност(≥10-точки намаляване) - MPN-SAF TSS.10 скоринг система.
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ПЪРВИЧНА МИЕЛОФИБРОЗА (ПМФ)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Клонална миелопролиферативна неоплазия, 
характеризираща се в ранните фази с 
пролиферация предимно на мегакариоцити 
и гранулоцити в костния мозък и асоциирана 
при напълно разгърнато заболяване 
с реактивно отлагане на фиброзна 
съединителна тъкан в костния мозък и 
екстрамедуларна хемопоеза. Налице е 
стъпаловидна прогресия на заболяването 
от префибротична фаза до фибротична 
фаза и остеосклероза, при които е налице 
левкоеритробластна картина и наличие на 
дакроцити в периферната кърв, сплено и 
хепатомегалия.

СТАДИИ
1. Префибротичен: хиперцелуларен костен 

мозък с пролиферация на неутрофили и 
абнормни мегакариоцити, без завишен 
брой миелобласти в костния мозък и 
липсваща или минимална ретикулинова 
фиброза; повишен брой на CD34+ клетки, 
левкоцитоза с олевяване в периферната 
кръв

2. Фибротичен: значима ретикулинова 
или колагенова фиброза в костния 
мозък и често остеосклероза; левко
еритробластна периферна кръвна 
картина, анизопойкилоцитоза на 
еритроцитите с дакроцити (сълзовидна 
форма); сплено и хепатомегалия

3. На обостряне: поява на 10 – 19% бласти 
в ПКК; нарастване на CD34+ клетки в 
периферната кръв и костния мозък, 
където образуват клъстери

4. Бластна трансформация: ≥20% бласти в 
ПКК (в 5 – 30% от случаите) 

В около 50% от пациентите във фибротичната 
фаза се установява JAK2V617F, честотата й в 
префибротичната фаза не е уточнена.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
Честота 0,5  1.5/100 000 население годишно. 
Пик на заболеваемост 60 – 70 г. Двата пола сe 

засягат еднакво. Средна преживяемост 3,5 – 
5,5 г.; при пациентите с добър прогностичен 
риск и възраст <50 г. – попродължителна (до 
11,5 г.).

ДИАГНОЗА
Анамнеза
Умора, задух, консумативен синдром, костни 
болки, ранно насищане при хранене, тежест/
болка в подребрията, фебрилитет, нощни 
изпотявания, анемия.

Клиничен преглед
Бледост, спленомегалия, хепатомегалия.

Задължителни изследвания за поставяне 
на диагнозата (ниво на достоверност 
IIB):
	Периферна кръв с ДКК, морфология на 

периферна кръв (сълзовидни еритроцити, 
левкоеритробластоза)

	Трепанобиопсия с оцветяване за 
ретикулинови влакна и имунохистохимия 
(CD34, CD61)

	Биопсия на суспектно екстрамедуларно 
огнище по преценка

	Цитогенетични изследвания
	Молекуларногенетично изследване на 

периферна кръв за BCRABL1, JAK2, при 
липса на JAK2 мутации и при възможност 
 изследване на MPL мутации

	Ниво на лактатдехидрогеназа (ЛДХ) 
	Биохимичен анализ: показатели на 

чернодробната и бъбречна функция, 
пикочна киселина, урея. 

	Образни изследвания: ултразвуково 
изследване на коремни органи с прицел 
върху големината на слезката и черния 
дроб, КТ или ЯМР (при необходимост)

Морфология на костния мозък
1. Префибротична фаза – Хиперцелуларен 

костен мозък, с увеличен брой 
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на неутрофилите и на атипични 
мегакариоцити. Еритропоезата 
е редуцирана в малка степен.  
Мегакариоцитите формират клъстери с 
различна големина, които са  в съседство 
с васкуларните синуси и костните 
трабекули. Мегакариоцитите са с изразен 
атипизъм (найатипични от всички МПН)

2. Фибротична фаза – Фиброза (2–3 степен) 
(табл.1), нормо или хипоцелуларен 
костен мозък; атипични мегакариоцити, 
групирани в клъстери; дилатирани 
васкуларни синуси. В остеосклеротичната 
фаза – формиране на костни трабекули, 
които могат да обхванат над 50% от костно 
мозъчното пространство.

Степени на костно-мозъчна фиброза (СЗО)

Степен Описание на промените

0 Пръснати линеарни ретикулни влакна без кръстосване, характерни за нормалния костен мозък

1 Рехава ретикулиновата мрежа с  натрупване в периваскуларните зони

2 Дифузен и плътен ретикулин с интензивно натрупване и изразено формиране на мрежи, на места 
с колагегови и остеосклеротични натрупвания

3 Дифузен и плътен ретикулин с интензивно натрупване и изразено формиране на мрежи, с грубо 
натрупване на колаген, често асоциирано с остеосклероза

Генетика и молекуларна генетика
В над 50% от болните се установява мутация 
JAK2 V617F, в 25%  мутация JAK2 exon 12, 
в 13%  мутации в MPL (MPLW515K или 
MPLW515L), CALR мутация – в над 50% от 
JAK2 V617F() случаи, в 21%  ASXL1, в 15% 
 TET2,  в 8%  CBL и в 5%  EZH2 (доказано 
лоша прогноза). Цитогенетични аномалии се 

установяват в 30% от пациентите: найчеста 
е del(20q), порядко се среща del(13)(q12
22), der(6), t(1;6)(q2123)+1, +9, +8, 7, del(7q), 
del(5q), i17q, inv(3), 5/5q, 12p, 11q23 rear. 

Диагнозата се поставя след систематизиране 
на установените патологични отклонения 
и изключване на причини за вторична 
миелофиброза.

Диагностични критерии за ПМФ

Големи критерии
1. Наличие на мегакариоцитна пролиферация и атипизъм, обикновено съчетана с ретикулинова и/или 

колагенова фиброза 
или
в префибротичната фаза промените в мегакариоцитите се съчетават с повишен костномозъчен 
целуларитет – гранулоцитна хиперплазия и потисната еритропоеза

2. Не покрива критериите за ПВ, ХМЛ, МДС или други миелоидни неоплазии
3. Наличие на JAK2 V617F или друг клонален маркер (MPL W515K/L и клонални хромозомни аберации)

или 
при липса на клонален маркер изключване на вторична фиброза, съпътстваща друго заболяване.

Малки критерии
1. Левкоеритробластоза
2. Повишено серумно ниво на ЛДХ
3. Анемия
4. Спленомегалия

Диагнозата е ПМФ ако са налице всички 3 големи критерия плюс 2 малки критерия.
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Причини за вторична миелофиброза

Злокачествени заболявания Доброкачествени заболявания

	Остри левкемии (лимфобластна, миелобластна, 
мегакариобластна)

	Хронична миелоидна левкемия
	Косматоклетъчна левкемия
	Болест на Hodgkin
	Лимфоми
	Множествен миелом
	Миелодисплазия
	Метастатичен карцином
	Полицитемия вера
	Системна мастоцитоза

	НІV инфекция
	Хиперпаратиреоидизъм
	Бъбречна остеодистрофия
	Системен лупус еритематодес
	Туберкулоза
	Дефицит на вит.D
	Синдром на „сивите” тромбоцити
	Ескпозиция на торий

ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ

1. IPSS прогностична система: 
Позволява определяне на риска при 
поставяне на диагнозата. Неблагоприятни 
прогностични фактори, свързани с кратка 

преживяемост (по 1 точка за всеки): 
	Хемоглобин  < 100g/l 
	Циркулиращи бласти ≥ 1% 
	Наличие на конституционални симптоми 
	Възраст > 65 г. 
	Левкоцити > 25 .109/l

IPSS - Рискови групи 
Брой прогностични фактори Рискова група Средна преживяемост 

(години)
0 Нисък риск 11.3
1 Междинен-1 7.9
2 Междинен-2 4.0

≥3 Висок 2.3

2. DIPSS-Plus система:
Позволява определяне на риска по всяко 
време. Неблагоприятни прогностични 
фактори, свързани с кратка преживяемост 
(по 1 точка за всеки): 
	Хемоглобин  < 100g/l 
	Циркулиращи бласти ≥ 1% 
	Наличие на конституционални симптоми 

	Възраст > 65 г. 
	Левкоцити > 25х109/l
	Тромбоцити < 100х109/l
	Неблагоприятен кариотип +8, 7, del(7q), 

del(5q), i17q, inv(3), 5/5q, 12p, 11q23 rear., 
комплексен кариотип

	Необходимост от трансфузии

DIPSS-Plus (динамична IPSS) - Рискови групи 

Брой прогностични 
фактори

Рискова група Средна преживяемост (години)

0 Нисък риск 15.4

1 Междинен1 6.5

23 Междинен2 2.9

≥4 Висок 1.3
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ЛЕЧЕНИЕ

Стратегията за лечение на ново
диагностициран пациент с ПМФ, както 
и промените, предприети в хода на 
заболяването се базират на определяне 
прогнозата според DIPSSPlus системата, тъй 
като тя е валидна за всяко време от развитие 
на заболяването.

Лечение на ПМФ в хронична фаза:
1. Пациенти с нисък риск

Не се нуждаят от специфична терапия и 
се наблюдават, евентуално се включва 
Allopurinol при хиперурикемия

2. Пациенти с междинен и с висок риск
2.1 Стволово клетъчна трансплантация 
(СКТ) при пациенти под 55 години 
	Високорискови пациенти под 45 

години: Миелоаблативна алогенна СКТ 
(категория 2С) 

	Високорискови пациенти над 45 
години: Немиелоаблативна алогенна 
СКТ (категория 2С)

	Трансплантацията трябва да се 
извърши преди пациентът да е получил 
повече от 20 Е еритроцитен концентрат 
(категория 2С)

2.2 Ruxolitinib или други JAKинхибитори 
(при възможност или в рамките на 
клинично изпитване)
Ruxolitinib (категория IА)  JAK1 и JAK2 
инхибитор, прилага се при JAK2
положителни и JAK2отрицателни 
пациенти. 

Дозиране: 
	Начална доза (тромбоцити >200 x109/L): 

20 mg PO на 12 ч. 
	Начална доза (тромбоцити 100200 

x109/L): 15 mg PO на 12 ч. 
	Начална доза (тромбоцити 50 до <100 

x109/L): 5 mg PO на 12 ч.
	Дозата се титрира според отговора; да 

не надвишава 25 mg PO на 12 ч. 
Прекъсване на лечението: При 
тромбоцити <50 x109/L 

Рестартиращи дози след прекъсване на 
лечението: 
	Тромбоцити > 125 x109/L: 20 mg PO на 

12 ч.
	Тромбоцити 100 до <125 x109/L: 15 mg 

PO на 12 ч. 
	Тромбоцити 75 до <100 x109/L: 10 mg PO 

на 12 ч.  за наймалко 2 седмици; при 
стабилни резултати – увеличаване до 
15 mg на 12 ч.

	Тромбоцити 50 до <75 x109/L: 5 mg PO 
на 12 ч. за наймалко 2 седмици; при 
стабилни резултати – увеличаване до 
10 mg на 12 ч.

Редуциране на дозата поради 
тромбоцитопения, възникнала в хода на  
лечението:
	Тромбоцити 100 до <125 x109/L: ако 

получава 25 mg на 12 ч., редукция до 20 
mg на 12 ч.; ако получава 20 mg на 12 
ч., редукция до 15 mg на 12 ч.; да не се 
редуцира при лечение с пониска доза

	Тромбоцити 75 до <100 x109/L: 10 mg PO 
на 12 ч.; да не се рудуцира ако дозата е 
5 mg  на 12 ч.

	Тромбоцити 50 до <75 x109/L: 5 mg PO 
на 12 ч. 

Модификация на дозата според отговора 
към терапията:
	При липса на ефикасност и добри нива 

на тромбоцити и неутрофили дозата 
може да се увеличи с 5 mg  на 12 ч. но 
да не надвишава 25 mg на 12 ч.

	Да не се завишава дозата през първите 
4 седмици от лечението и не почесто 
от на всеки 2 седмици

	Преустановяване на лечението след 
6 месеца ако липсва редуциране 
размерите на слезката и повлияване на 
симптомите

2.3 Симптоматично лечение на 
анемията:

	Поддържащи хемотрансфузии и при 
необходимост  хелаторна терапия 
с desferrioxamine, deferiprone или 
deferasirox (обичайно при кумулативна 
доза над 25 ед. еритроцитна маса)
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	Андрогени: danazole  – стартова 
доза 200 мг/дн, ескалация до 600  
800 мг/дн (категория 2В); лечението 
продължава минимум 6 месеца; 
отговорилите пациенти се лекуват още 
6 м. с доза 400 мг/дн, след което дозата 
постепенно се редуцира до минимално 
действащо ниво; може да се съчетае 
с кортикостероиди през първия 
месец (40 – 60 мг/дн) (категория 2В); 
мъжете да бъдат скринирани за рак 
на простатата преди и по време ва 
лечението

	Рекомбинантен еrythropoietin 40 000 
Е/седмична доза или darbepoietin 
150 µg седмично при ендогенно 
еритропоетиново ниво под 150 Е/l; 
дозата се удвоява при липса на отговор  
след 2месечно лечение (категория 2В); 
лечението се преустановява при липса 
на отговор след 34 месеца (категория 
2В)

     
3. Циторедукция (при  левкоцитоза, 

изразена спленомегалия, тромбоци-
тоза и конституционални симптоми) 
(категория 2В) :
	Іnterferonalpha – при ранни стадии на 

ПМФ  3 х106/дн UI ежедневно или през 
ден (лош толеранс), за предпочитане 
е пегилиран интерферон, приложен 
еднократно седмично (категория 2В)

	Hydroxiurea (hydrea) 1000 – 1500 mg/
дневно – средство на избор

	Anagrelide (при възможност) при 
резистентна на друго лечение 
тромбоцитоза, с внимание! 

	Кортикостероиди – при 
конституционални симптоми

4. Симптоматична спленомегалия и 
екстрамедуларна хемопоеза:
	Hydroxiurea (hydrea) 1000 – 1500 mg/

дневно (ефектът настъпва 810 седмици 
след започване на лечението)

	Thalidomide + prednisolon/ 
lenalidomide+prednisolon (при 
възможност)

	Спленектомия: само оперативна!!!; 
показана при рефрактерна 
хемолиза, масивна, симптоматична 
спленомегалия, далачни инфаркти, 
тежка портарна хипертензия, тежък 
хиперкатаболен синдром, ексцесивна 
необходимост от хемотрансфузии, 
рефрактерна тромбоцитопения, липса 
на отговор към медикаментозното 
лечение; ефективна в 25% от пациентите; 
смъртност в 10% (категория 2С)

	Облъчване на слезката: при тромбоц  ти 
>50 x109/L, ниски дози интермитираща 
радиация – ниски дози  100 cGy на 
всеки 13 месеца

5. Лечение на хиперурикемията 
	Allopurinol 

6. Екстрамедуларни хемопоетични 
инфилтрати
	Лъчелечение: ниски дози – 50100 cGy 

на всеки 13 месеца

Лечение на ПМФ в бластна трансформация
	Поддържащо лечение
	При млади пациенти полихимиотрапия 

за ОМЛ
	Azacitidine (при възможност) – 75 мг/м2 

за 7 дни на всеки 28 дни (категория 2С)

Ревизирани критерии за отговор към лечение при ПМФ (IWG-MRT&ELN)(20)

Критерий за отговор Отговор с продължителност >12 седмици
Пълен отговор Костен мозък: Нормоцелуларен; бласти <5%; миелофиброза ≤степен 1 

(Европейска класификация)
Периферна кръв: Хемоглобин ≥100 г/л и ˂ГРГ; неутрофили ≥1 х 109/л и 
˂ГРГ; тромбоцити ≥100 х 109/л и ˂ГРГ; ˂2% незрели миелоидни клетки 
(при спленектомирани ˂5%)
Клинично: без симптоми, без сплено- и хепатомегалия, без 
екстрамедуларна хемопоеза
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Частичен отговор Периферна кръв: Хемоглобин ≥100 г/л и ˂ГРГ; неутрофили ≥1 х 109/л и 
˂ГРГ; тромбоцити ≥100 х 109/л и ˂ГРГ; ˂2% незрели миелоидни клетки 
Клинично: Изчезване на клиничните симптоми, липса на сплено- и 
хепатомегалия, без екстрамедуларна хемопоеза или
 Клинично: Изчезване на клиничните симптоми, липса на сплено- 
и хепатомегалия, без екстрамедуларна хемопоеза Костен мозък: 
Нормоцелулане; бласти <5%; миелофиброза ≤степен 1 (Европейска 
класификация)
Периферна кръв: Хемоглобин ≥85 ˂100 г/л; неутрофили ≥1 х 109/л и ˂ГРГ; 
тромбоцити ≥50˂100х 109/л; ˂2% незрели миелоидни клетки

Клинично 
подобрение

Няма данни за прогресия; подобрение на анемията; няма влошаване на 
тромбоцитопенията или неутропенията

Анемия Трансфузионно независими пациенти: нарастване на хемоглобина с ≥20 
г/л
Трансфузионно зависими пациенти: стават трансфузионно независими

Слезка При начална спленомегалия 5-10 см. под ребрената дъга слезката става 
непалпируема
Пре базистна спленомегалия ˃10 см. под ребрената дъга намаляване на 
слезката с ≥50%
При базистна спленомегалия ˂5 см. под ребрената дъга отговор на 
слезката не се оценяваа

Симптоми Умора, концентрация, ранно засищане при хранене, слабост, нощни 
изпотявания, сърбеж, костни болки, коремен дискомфорт, загуба на тегло, 
температура (10 фактора); ≥50% редукция

Прогресия на 
заболяването

Поява на спленомегалия ˃5 см. под ребрената дъга или
При начална спленомегалия 5-10 см. под ребрената дъга нарастване с 
≥100% или
Пре базистна спленомегалия ˃10 см. под ребрената дъга нарастване с ≥50% или
Левкемична трансформация, доказана при бласти в костния мозък ≥20% 
или
Периферна кръв с бласти ≥20% в съчетание с абсолютен брой на 
бластите ˃1х109/л за най-малко 2 седмици

Стабилно заболяване Без данни за отговор или прогресия
Рецидив Загуба на критериите за клинично подобрение

Загуба на отговора към анемията за най-малко 1 месец
Загуба на отговора на слезката за най-малко 1 месецб

Цитогенетична 
ремисия

Необходими са поне 2 цитогенетични изследвания през 6 месеца, 
включващи най-малко 10 метафази
Пълна ремисия: негативизиране на аномалиите
Частична ремисия: ≥50% редукция на аномалните метафазив

Молекуларна 
ремисия

Необходими са поне 2 изследвания от периферни неутрофили през 6 
месеца
Пълна ремисия: негативизиране на аномалиите
Частична ремисия: ≥50% редукция на мутационния товаг

Цитогенетичен/
молекуларен рецидив

Повторна поява на цитогенетични или молекуларни абнормности, 
доказани чрез повтарящи се тестове

ГРГ – горна референтна граница
а Отговорът на слезката се оценява чрез ЯМР или КТ
б Необходими са нови цитогенетични и молекуларно-биологични изследвания
в Парциален отговор може да се изчисли при наличие най-малко на 10 абнормни метафази при 
диагностицирането
г Парциален отговор може да се изчисли при наличие най-малко на 20% мутантни алели при 
диагностицирането
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МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ (МДС)

Определение: Миелодиспластичните син
дроми (МДС) представляват хетерогенна 
група от клонални заболявания на 
хемопоетичната стволова клетка, харак
теризиращи се с цитопения(и) поради 
повишена апоптоза, дисплазия в една или 
повече от основните миелоидни клетъчни 
линии, неефективна хемопоеза и завишен 
риск от развитие на остра миелоидна 
левкемия.  
Съгласно IPSS препоръките  праговете 
за цитопении са следните: хемоглобин 
<100g/l; неутрофили <1.8х109/l;  тромбоцити 

<100х109/l. Повисоки стойности не 
изключват диагнозата МДС при наличие 
на дефинитивни морфологични и/или 
цитогенетични находки. Дисплазията може 
да се съпътства от завишен брой миелобласти 
в периферната кръв и/или костния мозък, но 
той остава <20%.

Честота:  35/100 000 души. При болни над 70 
год. честотата се увеличава до 2245/100 000 
души. 

Класификация на de novo МДС:  СЗО (WHO) 2008 г.

Таблица 1. Субтипове МДС.

Подгрупа Периферна кръв Костен мозък

RCUDРефрактерна цитопения 
с унилинеарна дисплазия. 
Рефрактерна анемия (RA) 
или неутропения (RN), или 
тромбоцитопения (RT)

Уни или бицитопения

Бласти 01%

Дисплазия в >10% на една миелоидна 
линия

<5% бласти

<15% ring сидеробласти

RARSРефрактерна анемия с ринг 
сидеробласти

* RARSt (подгрупа на RARS с 
висока честота на JAK2 мутация и 
тромбоцитоза ≥450 х109/l)

Анемия

Липса на бласти

≥15% ring сидеробласти

Еритроидна дисплазия (самостоятелно)

<5% бласти

RCMDРефрактерна цитопения с 
мултилинеарна дисплазия

*  RCMDRS (Рефрактерна цитопения 
с мултилинеарна дисплазия с ринг 
сидеробласти)

Цитопения(и)

Бласти 01%

Липса на А+ пръчици

<1х109/l моноцити

Дисплазия ≥10% от клетките в ≥ 2 
миелоидни линии

<5% бласти

Липса на А+ пръчици

(*≥15% ring сидеробласти)

RAEB1Рефрактерна анемия с ексцес 
на бласти1

Цитопения(и) 

Бласти <5% 

Липса на А+ пръчици

<1х109/l моноцити

Унилинеарна или мултилинеарна 
дисплазия

59% бласти

Липса на А+ пръчици
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RAEB-2-Рефрактерна анемия с 
ексцес на бласти-2

Цитопения(и)

5-19%  бласти

± А+ пръчици

<1х109/l моноцити 

Унилинеарна или мултилинеарна 
дисплазия

10-19% бласти

± А+ пръчици

МДС асоцииран с изолирана 
делеция(5q)

Анемия

Нормални или повишени 
тромбоцити

Бласти 0-1%

Нормален или завишен брой на 
мегакариоцитите с хиполобулирани 
ядра 

<5% бласти 

Изолирана del(5q)

Липса на А+ пръчици

МДС-U, некласифициран Цитопения(и)

≤1% бласти

Унилинеарна дисплазия или липса 
на дисплазия,

Наличие на цитогенетични 
аномалии, характерни за МДС, 

<5% бласти

RA –refractory anemia; RAEB – refractory anemia with excess blasts; RARS – refractory anemia with 
ringed sideroblasts; RARS-t - refractory anemia with ringed sideroblasts with thrombocytosis; RCMD-
RS – refractory cytopenia with multilineage dysplasia with ringed sideroblasts; RCUD – refractory 
citopenia with unilineage dysplasia; MDS-U –unclassified 

Задължителни методи за изследвания и 
процедури, които прецизират диагнозата 
МДС и определят лечението:
1. Анамнеза – включително за предишна 

химио или лъчетерапия, фамилна история 
за МДС/ОМЛ, повтарящи се инфекции/
кървене. 

2. Клиничен преглед – насоченост към 
бледост, хеморагична диатеза, инфекции, 
спленомегалия, клинични данни за 
обемен процес. 

3. Пълна кръвна картина и диференциално 
броене, ретикулоцити.

4. Аспирация на костен мозък:
·	 Морфологично изследване на най

малко 200 клетки в костния мозък и 20 
мегакариоцита. (Таблица 2)

·	 Оцветяване за желязо
·	 Класическа цитогенетика
·	 Молекулярногенетични изследвания 

(при възможност и необходимост). 
5. Трепанобиопсия  оценка на 

мегакариоцитната дисплазия, търсене 
на абнормална локализция на незрели 

прекурсори  (ALIP), оценка на 
клетъчността (хипоцелурарен МДС) и 
степента на фиброза.

6. Серумно ниво на еритропоетин (преди 
трансфузия на еритроцитен концентрат)

7. Серумно ниво на витамин В12; фолиева 
киселина

8. Серумен феритин, желязо, ЖСК
9. TSH за изключване на хипотиреоидизъм
10. Вирусологични и микробиологични 

изследвания: CMV, HIV, хепатитни вируси,  
Васерман

Препоръчителни изследвания:
·	 Флоуцитометрично изследване 

(имунофенотипизация)
·	 Пълно HLA – типизиране при болни, 

подходящи за трансплантация на 
хемопоетични стволови клетки.

·	 Скрининг за HLADR15 за определяне 
на болни, подходящи за лечение с 
имуносупресивна терапия.

·	 Молекуларноцитогенетични (FISH) 
изследвания за оценка на ХММЛ 
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пациентите за 5q3133 транслокация и 
PDGFRβ пренареждания

·	 Изследване за JAK2 мутация при 
пациенти с тромбоцитоза

При възможност и необходимост:
	Скрининг за PNH клон (пароксизмална 

нощна хемоглобулинурия)  CD55 и CD59 
(при показания)

	Генетичен скрининг за пациенти с 
фамилна цитопения (Анемия на Fancоni, 
дискератоза конгенита  скъсяване на 
теломерите, мутации на DKC1, TERT, или 
TERC;  RUNX1 мутации, делеции или 
транслокации при автозомно доминантно 
фамилно заболяване с тромбоцитопения 
и висок риск от МДС/ОМЛ; унаследявани 
мутации на GATA2 при фамилии с ранен 
МДС/ОМЛ)

	Изследване на други молекулярни 
маркери  TET2, ASXL1, RUNX1, TP53, EZH2, 
NRAS, JAK2, ETV6, CBL, IDH2 

	TP53, EZH2, ETV6, RUNX1, ASXL1 се оказват 
независими предиктори на ниска обща 
преживяемост

Минимум критерии за поставяне на 
диагноза МДС 
1. Цитопения, задържаща се за поне 6 

месеца, с изключение на:
·	случаи със специфичен кариотип; 
·	билинеарна дисплазия за повече от 2 

месеца 
2. Изключване на реактивни причини за 
дисплазия: мегалобластна анемия, HIV, 
алкохолизъм, скорошна цитотоксична 
терапия, тежко съпътстващо заболяване.
2. В допълнение, трябва да е налице поне 

един от трите свързани с МДС критерии: 
·	Наличие на диспластични  промени 

в >10% от клетките на една или 
повече линии в костния мозък 
(аспират, трепанобиопсия и/или 
флоуцитометрия)

·	Бласти 519%
·	Рекурентни МДС  свързани кариотипни 

промени: 5/del(5q), del(20q), +8, 7/
del(7q)

Препоръки за морфологична оценка на 
МДС  
1. Белези на дисплазия 

Белези на морфологична дисплазия.

КЛЕТЪЧНИ ЛИНИИ

Еритроидна миелоидна мегакариоцитна

ПЕРИФЕРНА КРЪВ

Анизоцитоза хиполобулирано ядро (псевди PelgerHuet) анизоцитоза

пойкилоцитоза
цитоплазмена хипогранулация/
дегранулация гигантски тромбоцити

млади базофили Бласти  

КОСТЕН МОЗЪК

бинуклеарност особени ядрени форми големи монолобарни форми

вътреядрени свързвания хиполобулирано ядро(псевди PelgerHuet)
малки бинуклеарни 
елементи

неправилни ядрени ръбове ядрена хиперсегментираност разпръснати ядра

мегабластоидизъм псевдо ChediakHigashi  гранули микромегакариоцити

ринг сидеробласти
цитоплазмена хипогранулация/
дегранулация дегранулация

цитоплазмени включвания анизоцитоза  

цитоплазмени свързвания    

непълна хемоглобинизация    

ресничеста цитоплазма    

вакуолизация    
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2. Бласт-еквиваленти, които включват: 
·	 Определяне на бластите като 

агранулирани и гранулирани (вместо 
предишните тип I, II и III бласти); 

·	 Определяне на диспластичните 
промиелоцити, които се различават 
от цитологично нормалните и 
гранулираните бласти 

3. Ринг сидеробластите се дефинират 
като еритробласти с минимум 5 
сидерозомни гранули, покриващи поне 
една трета от обиколката на ядрото. 

Препоръки за флоуцитометрия
1. Процентът бласти за целите на диагнозата 

не се определя чрез флоуцитометрия, а 
чрез морфологична оценка 

2. При първоначалната оценка на МДС 
флоуцитометричното изследване може да 
бъде използвано за:

·	 характеризиране на имунофенотипа на 
бластите 

·	 абнормна диференциация или аберантна 
антигенна експресия, насочващи към МДС 

·	 отграничаване на абнормни лимфоидни 
популации 

·	 при необходимост за установяване на 
PNH клон

Стратификация и оценка на риска
1. IPSS системата (1997) се използва за 

определяне на риска и вземане на 
терапевтично решение. Обединяват 
се процента блати, цитогенетиката и 
периферната цитопения и се определят 
четири рискови групи с различна 
преживяемост и риск от левкемична 
еволюция. Според сумарната стойност от 
комбинацията на три фактора (бласти в 
костния мозък, кариотип, брой цитопении) 
болните с МДС се разпределят в 4 рискови 
групи: нисък риск, интермедиерен риск1 
(Инт1), Интермедиерен риск2 (Инт2) и 
висок риск (Табл.3).

Международен прогностичен индекс (IPSS) 

Показател 0 0.5 1.0 1.5 2.0

Бласти в костният мозък < 5% 5%  10%  11%20% 21%30%

*Кариотип Нисък Интерм. Висок  

Брой цитопении** 01 23   

Рискова категория Нисък Инт-1 Инт-2 Висок

Оценка 0 0.5-1.0 1.5-2.0 ≥ 2.5

* Според цитогенетичните аномалии са налице три цитогенетични групи: 
Нисък риск: нормален кариотип, -Y, del (5q) и – 20q като отделни аномалии. Интермедиерен 
риск: други аномалии (не включени в първата и третата група). Висок риск: комплекс от 
аномалии (≥ 3 аномалии) или аномалии на хромозома 7.
** Hg<100 g/l; Неутрофили <1,8 х109/l, тромбоцити <100x109/l

2. WHO адаптирана прогностична скоринг система (WPSS)  в допълнение включва и 
клинични белези – необходимост от трансфузии 

WHO адаптирана прогностична скоринг система (WPSS)

                                                                                           Точки

0 1 2 3

WHO RA, RARS, 5q RCMD, RCMDRS RAEBI RAEBII

*Кариотип Нисък Интермедиерен Висок 

**Трансфузии не да  
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Група риск Много нисък Нисък Интермедиерен Висок Много висок

Оценка 0 1 2 3-4 5-6

* Според цитогенетичните аномалии са налице три цитогенетични групи: 
Нисък риск: нормален кариотип, -Y, del (5q) и – 20q като отделни аномалии. Интермедиерен 
риск: други аномалии (не включени в първата и третата група). Висок риск: комплекс от 
аномалии (≥ 3 аномалии) или аномалии на хромозома 7.
**Трансфузионни нужди: поне 1 трансфузия на 8 седмици за период от 3 месеца.

3. Ревизирана международна прогностична скоринг система (IPSS-R) създадена от 
Международната работна Група за прогноза при МДС (2012)
 
IPSS-R прогностичен индекс 

Прогностичен индекс 0 0.5 1 1.5 2 3 4

Кариотип Много 
добър

Добър Междинен Лош Много 
лош

Бласти в костният мозък % ≤2 >2<5% 510% >10%

Хемоглобин ≥100 80100 <80

Тромбоцити ≥100 50100 <50

ANC ≥0.8 <0.8

IPSS-R цитогенетични рискови подгрупи:

Прогностични 
цитогенетични подгрупи

Цитогенетични аномалии

Много добър Y, del(11q)

Добър Нормален кариотип, del(5q), del(12p), del(20q), двойни аномалии, 
включващи del(5q)

Междинен del(7q), +8, +19, i(17q), друг единичен или двоен независим клон

Лош 7, inv(3)/t(3q)/del(3q), двойни аномалии, включващи 7/del(7q), Комплексен 
кариотип: 3 аномалии

Много лош Комплексен: >3 аномалии

IPSS-R прогностични групи риск 

Група риск Оценка

Много нисък ≤1.5

Нисък >1.5  3

Междинен >3  4.5

Висок >4.5  6

Много висок >6
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ЛЕЧЕНИЕ НА МДС
Терапевтични възможности:
При асимптоматични пациенти с добра 
прогноза и много нисък риск е необходимо 
само клинично проследяване  наблюдение, 
без включване на специфична терапия.

При симптоматични пациенти се 
използват следните терапевтични 
възможности:
1. Поддържаща терапия (трансфузии, 
цитокини)
2. Нискоинтензивна и високоинтензивна 
терапия 
3. Костномозъчна трансплантация. 

1. Поддържаща терапия - принципи
Поддържащата терапия е основно 
лечение при пациентите с нисък риск или 
с неблагориятна прогноза, чиято възраст 
или общо състояние не позволяват по
интензивна форма на терапия. Прилагат се 
следните видове лечение:

1.1. Трансфузионна терапия :
- Обезлевкоцитен еритроцитен 

концентрат  при симптоматична 
анемия (не е възможно определянето 
на критична хемоглобинова граница 
за хемотрансфузия като всеки 
индивидуален случай трябва да се 
преценява индивидуално)

- Тромбоцитни концентрати при риск от 
тромбоцитопенично кървене. 

- При кандидати за трансплантация на 
стволови клетки  облъчени продукти

- При необходимост от чести  преливания 
трябва да се търси съвместим донор по 
HLAA и В

1.2. Антибиотична терапия при 
бактериална инфекция 

 Антибиотична и антимикотична 
профилактика не е наложителна
1.3. Антифибринолитици се прилагат 

при кървене, рефрактерно на 
тромбоцитни трансфузия или при 
тежка тромбоцитопения

1.4 Хелираща терапия се прилага при 
вливане на >2030 Е еритроцитен 

концентрат (над 5 гр. желязо) или 
серумен феритин  >2500 mcg/L 
Използва се при пациенти с нисък 
или инт1 риск; с чернодробна и 
сърдечна дисфункция, или кандидати 
за трансплантация. Провежда се със:
·	 Deferasirox 2030 мг/кг/дн през 

устата (при пациенти с креатининов 
клирънс <40мл/мин deferasirox не се 
прилага)

·	 Deferioxamine в доза 25  40мг/кг/дн 
в 12 часова подкожна инфузия 57 
дни седмично 

·	 Цел на лечението: феритин <1000 
mcg/L

1.5  Лечение с растежни фактори: 
	ЕРО 
	GCSF

·	 Не се препоръчва за рутинна 
профилактика на инфекциите

·	 Да се използва само при повтарящи 
се или резистентни инфекции при 
неутропенични пациенти

·	 Да се комбинира с ЕРО при 
индикации

2. Неинтензивна химиотерапия (при 
възможност)

2.1 ДНК метилтрансферазни инхиби-
тори: 
- Аzacytidine  При пациенти с 

прогресиращ МДС или при висок 
риск; доза 75 мг/м2 подкожно 7 дни 
месечно за 46 курса. Възможно е 
удължаване на терапията.

- Decitabine  действието му е подобно 
на това на 5azacytidine; доза 20 мг/
м2 в инфузия за 1 час, в цикли от по 
5 дни

2.2 Имуносупресивна терапия:  
Антитимоцитен глобулин и/или 
Циклоспорин А (при показания - HLA-
DR15 (+)

2.3 Модулатори на имунния отговор:  
- Lеnalidomide е показан при пациенти 

с 5q синдром или трансфузионно 
зависими 5q негативни пациенти с 
нисък или инт1 риск, чиято анемия 
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не отговаря на първичната терапия; 
прилага се перорално в доза 10 мг/
дн. в ежемесечни цикли от 21 дни 
като при появи на токсичност дозата 
може да бъде редуцирана до 5 мг/дн.

- Thalidomide
2.4 Ниски дози Cytarabine (2x20mg)

3. Интензивна химиотерапия 
3.1 Интензивна индукционна терапия 

(както при ОМЛ)
- Іdarubicin + Cytarabine
- Fludarabinе + Cytarabine 

При постигане на пълна ремисия, същата 
не може да бъде поддържана без алогенна 
трансплантация.

3.2  Костно-мозъчна трансплантация 
Подходяща при : 

 млада възраст
 малка давност на болестта
 висока степен на HLAсъвместимост
 първичен МДС
 бласти в к.м. < 10%
 нисък цитогенетичен риск

Лечение на болни с нисък и интермедиерен 
риск1 МДС
Болните без клинично изявена цитопения 
остават под активно наблюдение. 

При симптоматична анемия:
	При 5q синдром със или без други 

цитогенетични аномалии  лечение с 
Lenalidomide (при възможност)

	При ЕРО >500 mU/ml – изследване за HLA
DR 15. При HLADR15+  позитивни: лечение 
с ATG ± Ciclosporine A или само Ciclosporine 
A (при възможност). При липса на отговор 
да се обсъжда лечение с Azacitidine, 
Decitabine, lenalidomide (при възможност), 
включване в клиничните проучвания или 
алогенна трансплантация за отделни инт
1 пациенти. HLADR15 негативни: лечение 
с Azacitidine, Decitabine, lenalidomide, 
включване в клиничните проучвания или 
алогенна трансплантация за отделни инт

1 пациенти
	При ЕРО ≤ 500 mU/ml: лечение с 

рекомбинантен ЕРО/дарбепоетин 
алфа ± ниски дози GCSF. При липса на 
ефект  лечение с Azacitidine, Decitabine, 
включване в клиничните проучвания или 
алогенна трансплантация за отделни инт
1 пациенти

При болни с други тежки цитопении: 
тромбоцитопения, неутропения  лечение с 
Azacitidine, Decitabine. При липса на отговор 
се обсъжда лечение с имуносупресивна 
терапия, включване в клинични проучвания 
или алогенна трансплантация за избрани  
пациенти с интермедиерен риск 1  МДС.

Лечение на болни с интермедиерен риск2 и 
висок риск МДС
Терапевтичен подход:
1. Алогенна трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки:
- При наличие на съвместим родствен 

или неродствен донор, бласти в 
костния мозък <10% и възраст  <50 
год.  алогенна трансплантация със 
стандартни кондиоциониращи режими 

- При пациенти между 50  65 год. 
без коморбидност алогенна 
трансплантация при немиелоаблативни 
кондициониращи режими

 
2. Индукционна химиотерапия за ОМЛ 

(съобразно възраст, статус, наличие 
или липсата на тежки придружаващи 
заболявания):
- При болни, подходящи за алогенна 

трансплантация, но без подходящ 
донор 

или 
- При пациенти, при които е необходима 

редукция на процента на бластите 
в костния мозък (до <10%) преди 
подготовка за трансплантация

-  
3. ДНК – метилтрансферазни инхибитори: 

5Аzacytidine(AzaC) или Decitabine (5aza
2’deoxycytidine)(при възможност) 
- При рецидив  Azacitidine, Decitabine 
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или включване в клинични проучвания 
- При болни, неподходящи за интензивна 

терапия  Azacitidine, Decitabine или 
включване в клинични проучвания

 
4. Поддържаща терапия

- При болни с клинично изявени 
цитопении, независимо от рисковата 
група или терапевтичния отговор 

Лечение на симптоматичната анемия при 
МДС
	При персистиране на изразен анемичен 

синдром  вливане на еритроцитни 
концентрати

	На болни  потенциални кандидати 
за трансплантация  вливане на CMV 
отрицателни еритроцитни концентрати 
(обезлевкоцитени или облъчени)

	При 5q синдром със или без други 
цитогенетични аномалии  лечение с 
Lenalidomide

	Болни с <15% рингсидеробласти и 
серумен ЕРО ≤ 500 mU/ml – лечение 
с:   Рекомбинантен ЕРО 40  000 – 60  000 

Е  подкожно 13 пъти седмично или 
darbepoetin alfa 150300 микрограма 
седмично. При отговор лечението 
продължава с постепенно намаляване 
дозите до минимално ефективните. При 
липса на отговор включване на GCSF 12 
mcg/kg 13 пъти седмично. Отговор се 
очаква на 68та седмица. При отговор 
терапията продължава с постепенно 
намаляване на дозата до минимално 
ефективната. При липса на отговор 
лечението се спира и се продължава с 
поддържаща терапия или включване в 
клинични проучвания.   

	При болни с ≥15% Рингсидеробласти и/
или серумен ЕРО ≤ 500 mU/ml – лечение 
с  рекомбинантен ЕРО 40  000 – 60  000 Е  
подкожно 13 пъти седмично в комбинация 
с  GCSF 12 mcg/kg 23 пъти седмично 
или darbepoetin alfa 150300 микрограма/
седмично в комбинация с  GCSF 12 mcg/
kg 13 пъти седмично. Отговор се очаква 
на 68та седмица. При отговор терапията 
продължава с постепенно намаляване на 
дозата до минимално ефективната. При 
липса на отговор лечението се спира и се 
продължава с поддържаща терапия или 
включване в клинични проучвания.   

Терапевтичен алгоритъм при възрастни пациенти с първичен МДС (ELN 2013)

Нисък IPSS сбор

Симптоматика Показатели Поведение

Асимптоматична 
цитопения

Без значение Наблюдение

Симптоматична анемия sEPO<500 mU/mL и/или еритроцитни 
трансфузии <2 Ед/мес.

rHuEPO +/ GCSF

Симптоматична анемия МДС del(5q) 

sEPO<500 mU/mL и/или еритроцитни 
трансфузии <2 Ед/мес.

rHuEPO +/ GCSF

Симптоматична 
анемия  

МДС del(5q) 

sEPO>500 mU/mL и/или еритроцитни 
трансфузии ≥2 Ед/мес.

Lemdlidomide

Симптоматична 
анемия 

Възраст < 60 г.

Бласти в к.м. <5%, нормална цитогенетика, 
трансфузионна зависимост (хипоцелуларен 

костен мозък)

Имуносупресивна терапия с ATG 
+ Cyclosporin A

Еритроцитни трансфузии + 
желязохелираща терапия
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Интермедиерен-1 IPSS сбор

Симптоматика Показатели Поведение

Асимптоматична 
цитопения

Бласти в к.м. <5%, цитогенетика с не лош риск Наблюдение

Симптоматична анемия sEPO<500 mU/mL и/или еритроцитни 
трансфузии <2 Ед/мес.

rHuEPO +/ GCSF

Симптоматична анемия МДС del(5q) 

sEPO<500 mU/mL и/или еритроцитни 
трансфузии <2 Ед/мес.

rHuEPO +/ GCSF

Симптоматична анемия МДС del(5q) 

sEPO>500 mU/mL и/или еритроцитни 
трансфузии ≥2 Ед/мес.

Lemdlidomide

Симптоматична анемия 

Възраст < 60 г.

Бласти в к.м. <5%, нормална цитогенетика, 
трансфузионна зависимост (хипоцелуларен 

костен мозък) 

Имуносупресивна терапия с ATG 
+ Cyclosporin A

Еритроцитни трансфузии + 
желязохелираща терапия

Симптоматична анемия 

Наличие на донор на 
стволови клетки

Бласти в к.м. >5%, цитогенетика с лош риск Алогенна трансплантация на 
стволови клетки

Интермедиерен-2 или висок IPSS сбор

Симптоматика Показатели Поведение

Симптоматичен пациент 
Възраст >6570 г. или лош 

обективен статус

Без значение Поддържащо лечение

Azacitidin

Симптоматичен пациент

Възраст < 6570 г., добър 
обективен статус

Липса на подходящ донор

Бласти в к.м. >10%, 
цитогенетика с нелош риск

Режими като при ОМЛ

Azacitidin

Симптоматичен пациент

Възраст < 6570 г., добър 
обективен статус

Наличие на подходящ донор

Бласти в к.м. <10%, Алогенна к.м. трансплантация

Симптоматичен пациент

Възраст < 6570 г., добър 
обективен статус

Наличие на подходящ донор

Бласти в к.м. >10%, Режими като при ОМЛ или

Azacitidin,

Последвани от алогенна к.м. 
трансплантация
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ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ (ОМЛ)

Определение: ОМЛ е клинично, морфологично и генетично хетерогенна хематологична 
неоплазия в резултат на клонална експанзия на миелоидни бласти в костния мозък, 
периферната кръв и други тъкани и може да засегне една или всички миелоидни линии. 

Честота:  ОМЛ е найчестата форма на остра левкемия при възрастни – средно 2.7 / 100000.

Класификация: WHO, FAB

1. Остра миелоидна левкемия с рекурентни генетични аномалии

1.1. ОМЛ с t(8;21)(q22;q22); (RUNX1RUNX1T1) 9896/3

1.2. ОМЛ с inv(16)(p13q22) или t(16;16)(p13;q22),(CBFβ/MYH11) 9871/3

1.3. Остра промиелоцитна левкемия [ОМЛ с t(15;17)(q22;q12) (PML/RARα) и варианти] 9866/3

1.4. ОМЛ с t(9;11)(p22;q23) ; (MLLT3MLL) 9897/3

1.5. ОМЛ с t(6;9)(p23;q34); (DEKNUP214L) 9865/3

1.6. ОМЛ с inv(3)(q21q26.2) или t(3;3)(q21;q26.2); RPN1EVI1 9869/3

1.7. ОМЛ (мегакариобластна) с t(1;22)(p13;q13)] RBM15MKL1 9911/3

1.8. ОМЛ с мутaция на NPM1 9861/3

1.9. ОМЛ с мутaция на CEBPA 9861/3

2 Остра миелоидна левкемия с миелодисплазия-свързани промени 9895/3

3. Миелоидни неоплазии, свързани с лечение 9920/3

4. Остра миелоидна левкемия,която не е категоризирана по друг начин 9861/3

4.1. Остра миелоидна левкемия, минимална диференциация 9872/3

4.2. Остра миелоидна левкемия без матурация 9873/3

4.3. Остра миелоидна левкемия с матурация 9874/3

4.4. Остра миеломоноцитна левкемия 9867/3

4.5. Остра монобластна и моноцитна левкемия 9891/3

4.6. Остра еритроидна левкемия 9840/3

4.7. Остра мегакариобластна левкемия 9910/3

4.8. Остра базофилна левкемия 9870/3

4.9. Остра панмиелоза с миелофоброза 9931/3

5. Миелоиден сарком 9930/3

6. Миелоидни пролиферации, свързани със синдром на Down

6.1. Транзиторна абнормна миелопоеза 9898/1

6.2. Миелоидна левкемия, свързана със синдрома на Down 9898/3

7. Бластна неоплазия от плазмацитоидни дендритни клетки 9727/3



70

Диагноза: Диагнозата ОМЛ се приема при:
·	 наличие на ≥20% бластеквивалентни 

клетки в костния мозък или периферната 
кръв; 

·	 диагнозата може да се приеме при <20% 
бласти, когато са налице повтарящи се 
цитогенетични аномалии: t(15;17), t(8;21), 
t(16;16), inv.16; както и в част т случаите 
с остра еритроидна левкемия, при които 
еритроидните прекурсори са >50% от 
костномозъчния клетъчен състав, а 
бластите са >20% от нееритроидните 
костномозъчни клетки;

·	 имунофенотипизацията трябва да посочи 
миелоидна принадлежност на бластната 
популация.

Методи за изследвания и процедури, 
които прецизират диагнозата ОМЛ и 
определят лечението (категория 2А):
·	 Анамнеза, включително за експозиция 

на мутагени, данни за предшестващ 
миелодиспластичен синдром (МДС), 
минали неоплазии и лечението им, 
коморбидности;

·	 Физикално изследване и определяне на 
статуса по ECOG (04) 

·	 Периферна кръвна картина (ПКК), 
диференциална кръвна картина – 
мануално изброяване (ДКК); 

·	 Биохимия;
·	 Протромбиново време, парциално 

тромбопластиново време, фибриноген;
·	 Вирусологични изследвания: хепатит В, 

хепатит С, CMV, EBV, HIV
·	 Костен мозък (аспирация и/или биопсия) 

с морфологично изследване и цитохимия 
(миелопероксидаза, неспецифична 
естераза)

·	 Цитогенетично изследване на костен 
мозък;

·	 Имунофенотипизиране;
·	 Молекулярногенетично изследване 

(PCR):
·	  за рекурентни фузионни гени във 

всички случаи, когато няма материал за 
цитогенетично изследване;

·	 за рекурентни фузионни гени във всички 
случаи, когато данните от морфологичното 

изследване предполагат наличие на 
рекурентни генетични аномалии; 

·	 изследване на прогностични маркери: 
FLT3ITD, мутации на NPM1, KIT, CEBPA 
и други с установена прогностична 
значимост;

·	 КТ/МРТ при неврологични симптоми;
·	 Лумбална пункция с ликворологично 

изследване (протеин, клетъчност) при 
наличие на неврологични симптоми, ако 
след КТ/МРТ не е установена инфилтрация 
на ЦНС, или при първа ремисия при ОМЛ 
с монобластна компонента и левкоцитен 
брой > 40G/l към диагнозата; лумбалната 
пункция се избягва при пациенти с 
клинични данни за ДИК.

·	 Ехокардиография при наличие на 
анамнеза за сърдечно заболяване, 
предишна антрациклинова терапия или 
наличие на симптоми от страна на ССС, 
които биха се задълбочили по време на 
лечението;

·	 Поставяне на централен венозен катетер 
по избор;

·	 HLA типизиране  се осъществява 
при пациенти с интермедиерен и 
висок риск (изключват се пациенти, 
контраиндицирани за алогенна 
трансплантация на стволови клетки);

·	 Информация на пациента за възможни 
мерки за съхранение на фертилитета: 
замразяване на сперма и яйцеклетки

Неблагоприятни прогностични фактори 
при пациенти с ОМЛ
·	 Възраст над 60 години
·	 Наличие  на  предшестващо 

хематологично заболяване (МДС) или 
лекарствено свързана ОМЛ.

·	 Левкоцитен брой > 50х109 /l
·	 Цитогенетични аномалии(6) – комплексен 

кариотип (  ³ 3 аномалии), t(6;9), t(3;3),5, 7, 
del(5q), del(7q), abn(3q), 20q, 21q, del(9q), 
t(9;22),  аномалии на 11q23   

Определяне на риска в зависимост 
от цитогенетиката и молекуларните 
нарушения (категория 2А):
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Рискова група Цитогенетика Молекуларни нарушения

Добър риск ·	 Inv(16)*, 

·	 t(16;16)*,           

·	 t(8;21)*,  

·	 t(15;17)

·	 Нормален кариотип +                               
мутация на NPM1 при отсъствие на  FLT3-
ITD 

·	 Нормален кариотип +                               
изолирана биалелна мутация на  CEBPA

Интермедиерен 
риск

·	 Нормална цитогенетика,                                                                                        

·	 t(9;11),  само изолирана +8 

·	 Други недефинирани цитогенетични 
аномалии 

·	 t(8;21), Inv(16), t(16;16) в комбинация със 
c-KIT  мутация***                               

Лош риск ·	 Комплексни (≥ от 3 клонални 
хромозомни аномалии)

·	 Монозомален кариотип: 5, 5q, 7, 7q,               

·	 11q23non t(9;11),        

·	  inv(3), t(3;3),   

·	 t(6;9), t(9;22)**

·	 Нормален кариотип +   мутация FLT3ITD***

*При наличие и на други цитогенетични аномалии или неблагоприятни молекуларни нарушения статусът на 
риск за пациента престава да бъде „добър”

**Провежда се лечение като при миелоидна бластна криза на хронична миелоидна левкемия (ХМЛ)

***Висок риск от рецидив

ЛЕЧЕНИЕ НА ОМЛ
Фази на лечение:
·	 Индукционна фаза
·	 Постремисионна фаза   консолидация и 

поддържаща терапия 
Индукционна терапия при пациенти с 
ОМЛ<60 годишна възраст 
	Клинично проучване (за предпочитане)
или
	Стандартна доза Цитарабин 100200 мг/

м2 в продължителна инфузия за 7 дни с 
Идарубицин 12 мг/м2 или  Даунорубицин 
90 мг/м2 за 3 дни (категория 1)

или
	Стандартна доза Цитарабин 200 мг/

м2 продължителна инфузия за 7 дни с 
Идарубицин 12 мг/м2 или  Даунорубицин 
60 мг/м2 за 3 дни и Кладрибин 5 мг/м2 (при 
възможност) за 5 дни (категория 1) 

или
	Високи дози Цитарабин 2 г/м2 на всеки 

12 часа за 6 дни или 3 г/м2 на всеки 12 
часа за 4 дни с Идарубицин 12 мг/м2 или  

Даунорубицин 60 мг/м2 за 3 дни (пациенти 
<50 г. възраст) (един цикъл) (категория 2В)

След-индукционна оценка и лечение на 
пациенти <60 години:
След стандартна доза Цитарабин: 
Костномозъчно изследване  7 - 10 дни 
след привършване на индукцията. 
Поведението се определя спрямо 
резултата от костномозъчното 
изследване:
	Значимо количество бласти – търсене на 

донор за ТСК; втора индукция с високи 
или стандартни дози Цитарабин плюс 
Идарубицин или Даунорубицин или 
клинично проучване;

	Значима циторедукция (клетъчност 
>20%) с малък процент остатъчни бласти 
– стандартни дози Цитарабин плюс 
Идарубицин или Даунорубицин;

	Хипоплазия (клетъчност <1020%, 
остатъчни бласти <510%) – изчаква се 
възтановяване на костния мозък
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Костномозъчно изследване след 
хематологичното възтановяване, 
последващо горните процедури:
	Пълна ремисия – постремисионна оценка 

на риска
	Липса на ремисия – клинично проучване 

или ТСК или високи дози Цитарабин (ако 
не са използвани при предната стъпка) 
± антрациклини (Идарубицин или 
Даунорубицин) или подържащо речение

След високи дози цитарабин:
Костномозъчно изследване 7 – 14 дни след 
привършване на индукцията. Поведение 
спрямо резултата от костномозъчното 
изследване:
	Значимо количество бласти  клинично 

проучване или ТСК или високи дози 
Цитарабин (ако не са използвани при 
предната стъпка) ± антрациклини 
(Идарубицин или Даунорубицин) или 
подържащо речение

	Значима циторедукция (клетъчност 
>20%) с малък процент остатъчни бласти 
– изчаква се възтановяване; търсене на 
донор

	Хипоплазия  изчаква се възтановяване

Костномозъчно изследване след 
хематологичното възтановяване 
последващо горните процедури:
	Пълна ремисия – постремисионна оценка 

на риска
	Липса на ремисия – клинично проучване 

или ТСК или подържащо речение

Постремисионно (консолидационно) 
лечение на пациенти с ОМЛ <60 
годишна възраст в зависимост от 
цитогенетичния и/или молекулярен риск:
	Добър цитогенетичен и молекуларен 

риск: високи дози Цитарабин 1,5 – 3 
г/м2 в инфузия за 3 часа на всеки 12 
часа в дни 1,3,5 (общо 3 – 4 цикъла) 
(категория 1), последвани от подържащо 
лечение (категория 2В) или 1 – 2 цикъла 
високодозова консолидация с Цитарабин, 
следвана от автоложна ТСК (категория 2В) 
или клинично проучване

	Интермедиерен цитогенетичен и 
молекуларен риск: алогенна ТСК или 
12 цикъла базирана на високи дози 
Цитарабин консолидация, последвана от 
автоложна ТСК или високи дози Цитарабин 
1,5 – 3 г/м2 за 3 часа на всеки 12 часа в 
дни 1,3,5 (3 – 4 цикъла) или клинично 
изпитване

	Висок цитогенетичен и молекуларен 
риск или причинена от предшестващо 
лечение ОМЛ: клинично проучване или 
алогенна ТСК или 12 цикъла базирана на 
високи дози Цитарабин консолидация, 
последвана от автоложна ТСК след 
определяне нивото на МРБ* (при липса на 
възможност за алогенна)

*МРБ  минимална резидуална болест

Индукционна терапия при пациенти с 
ОМЛ>60 годишна възраст 
Пациенти ≥60 г. с  физикален статус 
0 – 2, без предшестващи МДС или 
терапевтично индуцирана ОМЛ и с добър 
цитогенетичен/ молекуларен риск: 
	Клинично проучване
или
	Стандартна доза Цитарабин 100200 мг/

м2 в продължителна инфузия за 7 дни с 
Идарубицин 12 мг/м2 или  Даунорубицин 
45 – 60 мг/м2 за 3 дни или митоксантрон 
(категория 2А)

или
	Ниско интензивно лечение – подкожно 

Цитарабин или Азацитидин,  Децитабин 
(при наличие) (категория 2В) 

или 
	Интермедиерно интензивно лечение 

(Клофарабин при възможност) (категория 
2В)

Пациенти ≥60 г. с  физикален статус  0 - 
2 плюс, неблагоприятен цитогенетичен 
и молекуларен риск или предшестващи 
МДС/терапевтично индуцирана ОМЛ:
	Клинично проучване
или 
	Ниско интензивно лечение – подкожно 

Цитарабин или Азацитидин,  Децитабин 
(при наличие)(категория 2В) 
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или
	Интермедиерно интензивно лечение 

(Клофарабин при възможност) (категория 
2В)

или
	Стандартна доза Цитарабин 100200 мг/

м2 продължителна инфузия за 7 дни с 
Идарубицин 12 мг/м2 или  Даунорубицин 
45 – 60 мг/м2 за 3 дни или Митоксантрон 
12 мг/м2 за 3 дни

Пациенти ≥60 г. с  физикален статус  >2, 
без значима коморбидност:
	Клинично проучване
или
	Ниско интензивна терапия – подкожно 

Цитарабин или Азацитидин,  Децитабин 
(при наличие)(категория 2В) 

или
	Найдобро подържащо лечение

Пациенти ≥60 г. с  физикален статус  0-3 и 
значима коморбидност:
	Найдобро подържащо лечение

След индукционна оценка и лечение на 
пациенти ≥60 години:
След стандартна доза Цитарабин: 
Костномозъчно изследване  7 - 10 дни след 
привършване на индукцията. Поведение 
спрямо резултата от костномозъчното 
изследване:
	Персистиране на бласти при клетъчност 

>20% – стандартни дози Цитарабин 
плюс Идарубицин/ Даунорубицин или 
митоксантрон; или клинично проучване 
или редуцирана по интензитет алогенна 
ТСК (ако пациентът покрива критериите за 
алогенна ТСК) (категория 2А) или високи 
дози Цитарабин

	Хипоплазия (клетъчност <1020%, 
остатъчни бласти <510%) – изчаква се 
възтановяване  на периферната кръв и 
нова оценка на костния мозък

Костномозъчно изследване след 
хематологичното възтановяване 
последващо горните процедури (4-6 

седмици):
	Пълна ремисия – консолидационна 

терапия: илинично изпитване или 
редуцирана по интензивност алогенна 
ТСК или стандартни дози Цитарабин 
(100 – 200 мг/м2/дн.  57 дни х 12 
цикъла) ± антрациклин (Идарубицин 
или Даунорубицин) (категория 2А) или  
Цитарабин 1 – 1,5 г/м2/дн.  46 дози х 12 
цикъла при пациенти с добър статус и 
добър цитогенетичен/молекуларен риск 
или продължаване на ниско интензивното 
лечение  подкожно Цитарабин или 
Азацитидин,  Децитабин (при наличие) 
(категория 2А)

	Липса на ремисия – клинично проучване 
или редуцирана по интензитет алогенна 
ТСК или найдобро подържащо лечение

Мониториране на пациентите с ОМЛ по 
време на индукционното лечение (всички 
препоръки са категория 2А):
	ПКК през ден до достигане на левкоцитен 

брой 0,5 х 109/л.; след което 2 х седмично;
	Биохимичен профил: електролити, урея, 

креатинин, пикочна киселина, фосфати 
– ежедневно при риск от тумор лизис 
синдром;

	Показатели на хемостазата: ежедневно 
при доказан ДИК синдром; двукратно 
седмично – при липса на ДИК

	Костномозъчно изследване 710 дни 
след преустановяване на индукционното 
лечение за документиране на 
хипоплазията. Ако хипоплазия липсва 
– повтаряне на изследването в рамките 
на следващите 714 дни с цел доказване 
персистирането на бласти. При 
документиране на хипоплазия – повтаряне 
на изследването след възтановяване 
на хематологичните показатели с цел 
документиране на ремисия

	Флоуцитометрично изследване на костен 
мозък за определяне на минимална 
резидуална болест

	Цитогенетика – при наличие на абнормен 
кариотип – повтаряне на цитогенетиката 
като част от доказването на ремисия

	Молекуларногенетично изследване за 
мониториране на левкемии с рекурентни 
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цитогенетични аномалии (от костно
мозъчен аспират)

	Неврологичен статус, лумбална пункция 
– при позитивен статус или монобластна 
компонента

Мониториране на пациентите по време 
на консолидиращото лечение (всички 
препоръки са категория 2А):
	ПКК с ДКК 3 х седмично по време на 

лечението
	Биохимичен профил и електролити – 

ежедневно по време на лечението
	След дехоспитализация – 2 х седмично 

ПКК с ДКК, електролити до възтановяване 
на кръвната картина

	Костномозъчно изследване след 
възтановяване на хематологичните 
показатели

	Флоуцитометрично изследване на костен 
мозък за определяне на минимална 
резидуална болест

	Молекуларногенетично изследване за 
мониториране на левкемии с рекурентни 
цитогенетични аномалии (от костно
мозъчен аспират)

	Пациенти с прогностично лоша 
цитогенетика, терапевтичносвързана 
ОМЛ, предшестващ МДС или такива, 
постигнали ремисия с 2 или повече 
индукционни курса са с повишен риск 
от рецидив и са показани за търсене на 
неродствен донор.

Наблюдение на пациентите след 
привършване на консолидационното 
лечение:
	ПКК – на всеки 13 месеца за първите 2 

години, след това през 3 – 6 месеца до 
общо 5 години

	Костномозъчно изследване – само при 
поява на цитопения или на съмнителни 
клетки в ДКК

	При първи рецидив – търсене на подходящ 
донор за ТСК

Поведение при рецидив на ОМЛ
Пациенти  <60 години
Ранен рецидив  <12 мес. след постигане 
на ремисия - спасяваща терапия (всички 

варианти са категория 2А):
	Клинично проучване (найдобър избор)
или
	Спасяваща терапия, следвана от алогенна 

ТСК, като терапевтичните курсове могат 
да бъдат:

- Клофарабин ± Цитарабин+ GCSF ± 
Идарубицин 

- Кладрибин + Цитарабин + GCSF ± 
Митоксантрон/Идарубицин 

- високи дози Цитарабин ± Антрациклин 
(ако не са прилагани преди това) 

- Флударабин + Цитарабин + GCSF ± 
Идарубицин 

- Митоксантрон + Етопозид + Цитарабин 
(МЕС)

 
Късен рецидив >12 мес. – спасяваща 
терапия:
	Клинично проучване (найдобър избор)
или
	Спасяваща терапия, следвана от алогенна 

ТСК, като терапевтичните курсове могат 
да бъдат

- Клофарабин ± Цитарабин+ GCSF ± 
Идарубицин 

- Кладрибин + Цитарабин + GCSF ± 
Митоксантрон/Идарубицин 

- високи дози Цитарабин ± Антрациклин 
(ако не са прилагани преди това) 

- Флударабин + Цитарабин + GCSF ± 
Идарубицин 

- Митоксантрон + Етопозид + Цитарабин 
(МЕС)

	Повтаряне на началната успешна 
индукция

Пациенти ≥60 години
Ранен рецидив <12 мес. - спасяваща 
терапия:
	Клинично проучване (найдобър избор)
или
	Найдобро подържащо лечение
или
	Спасяваща терапия, следвана от алогенна 

ТСК, като терапевтичните курсове могат 
да бъдат: 
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- Клофарабин ± Цитарабин+ GCSF ± 
Идарубицин 

- Кладрибин + Цитарабин + GCSF ± 
Митоксантрон/Идарубицин 

- високи дози Цитарабин ± Антрациклин 
(ако не са прилагани преди това) 

- Флударабин + Цитарабин + GCSF ± 
Идарубицин 

- Митоксантрон + Етопозид + Цитарабин 
(МЕС)

Късен рецидив >12 мес. – спасяваща 
терапия:
	Клинично проучване (найдобър избор)
или
	Повтаряне на началната успешна 

индукция
или
	Спасяваща терапия, следвана от алогенна 

ТСК, като терапевтичните курсове могат 
да бъдат: 

- Клофарабин ± Цитарабин+ GCSF ± 
Идарубицин 

- Кладрибин + Цитарабин + GCSF ± 
Митоксантрон/Идарубицин 

- високи дози Цитарабин ± Антрациклин 
(ако не са прилагани преди това) 

- Флударабин + Цитарабин + GCSF ± 
Идарубицин 

- Митоксантрон + Етопозид + Цитарабин 
(МЕС)

	Найдобро подържащо лечение

Лечение на остра промиелоцитна левкемия
Левкемията се определя като остра 
промиелоцитна (М3) при наличие 
на типична морфологична картина 
(хиперглануларни или хипогрануларни 
абнормни промиелоцити) с наличие на 
t(15;17) или молекуларен еквивалент PML
RARa фузионен ген.
С оглед избягване на летални хеморагични 
усложнения ATRA се стартира при 
морфологично съмнение за М3, преди 
изчакването на цитогенетиката. Ако 
резултатът от цитогенетиката не се потвърди 
лечението се преустановява и се започва 
такова за ОМЛ.

Рискови групи пациенти с М3:  
·	 Нисък риск – левкоцити < 10х109 /l и 

тромбоцити  > 40х109 /l
·	 Интермедиерен риск  левкоцити < 10 

х109 /l и тромбоцити  < 40 х109 /l
·	 Висок риск  левкоцити ³ 10 х109 /l и 

тромбоцити  < 40 х109 /l

Индукционна терапия 
При пациенти с висок и нисък риск 
(стриктно мониториране за Синдром на 
М3 диференциация и ДИК):
	ATRA 45мг/м2/дневно, в 2 приема (4 

дни) + Даунорубицин 50 мг/м2(4 дни),  + 
Цитарабин 200  мг/м2 (7 дни) (категория 
2А);

	ATRA 45мг/м2/дневно (3 дни) + 
Даунорубицин 60 мг/м2(3 дни),  + 
Цитарабин 200  мг/м2 (7 дни) (категория 
2А);

	ATRA 45мг/м2/дневно + Идарубицин 12 мг/
м2 (дни 2,4,6,8)

	Клинично изпитване (категория 2А);

При противопоказания за приложение на 
антрациклин:
	ATRA 45мг/м2/дневно, в два приема, от 

1ви ден до индуциране на пълна ремисия, 
максимум 60–90 дни + арсенов триоксид 
0,15 мг/кг/дн. венозно (до индуциране 
на пълна ремисия)(при възможност) 
(категория 2А); 

Консолидация след постигане на пълна 
ремисия:
При болни с висок риск – възможни 3 
варианта:
	Арсениев триоксид (при възможност) 

0,15мг/кг/дневно х 5 дни през 5 седмици 
общо 2 курса, последвани от  ATRA 45мг/
м2 дневно х7 дни + даунорубицин 50мг/м2 
х3 дни  2 курса (категория 2А);

	Даунорубицин 60мг/м2 х3 дни + цитарабин 
200мг/м2 х7 дни – 1 курс, последван от 
Цитарабин 1,5–2г/м2 на 12 часа х5 дни + 
даунорубицин 45мг/м2 х3 дни – 1 курс + 5 
дози ИТ химиотерапия (категория 1);

	ATRA  45мг/м2 х15 дни + идарубицин 5мг/
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м2 х4 дни + цитарабин 1г/м2 х4 дни – 1 
курс, последван от ATRA 45мг/м2 х15 дни 
+ митоксантрон 10мг/м2 х5 дни – 1 курс, 
последван от ATRA 45мг/м2 х15 дни + 
идарубицин 12мг/м2 х 1 ден + цитарабин 
150мг/м2/8 часа х4 дни – 1 курс  (категория 
2А)                        

При болни с нисък/интермедиерен риск – 
възможни 2 варианта:
	ATRA 45мг/м2 х15 дни + идарубицин 5–7мг/

м2 х4 дни (1 курс), последван от ATRA 45мг/
м2 х15 дни + митоксантрон 10мг/м2 х5 дни 
(1 курс), последван от ATRA 45мг/м2 х15 
дни + идарубицин 12мг/м2 х1 ден (1 курс) 
(категория 1);

	Даунорубицин 60мг/м2 х3 дни + цитарабин 
200мг/м2 х7 дни (1 курс), последван от 
Цитарабин 1г/м2 през 12 часа х4 дни + 
даунорубицин 45мг/м2 х3 дни (1 курс) 
(категория 1);

	Арсениев триоксид 0,15 мг/кг/дн х5 дни 
от седмицата за 4 седмици общо 4 курса 
започващи всяка 8ма седмица, последван 
от ATRA  45мг/м2 за 2 седмици, 7 цикъла, 
започващи на всяка 4та седмица;

	Арсениев триоксид 0,15 мг/кг/дн х5 дни 
от седмицата за 5 седмици общо 2 курса, 
последван от  ATRA 45мг/м2 х7 дни + 
Даунорубицин 50мг/м2 х3 дни (2 курса) 
(категория 2А)

Критерии за продължителна ремисия и 
поведение:
	След последната консолидация  PCR 

на костен мозък за потвърждаване на 
молекулярна ремисия, последващите 
изследвания – от периферна кръв 

	При позитивиране на PML/RAR в 
периферната кръв – в рамките на 2 
седмици от доказването му задължително 
PCR изследване на костен мозък

	При MR  поддържаща терапия в 
продължение на 2 години. 

	Мониторинг на ремисията чрез PCR  се 
извършва на 3 месеца за 2 години.

	При клинично съмнение за рецидив – 
подход както при поставяне на начална 
диагноза 

Лечение на резистентна ОМЛ – М3

Персистиране на > 5% бласти 60 дни 
след започване на лечението с ATRA. 
Възможности:
	Режими, използвани за лечение на неМ3

ОМЛ
	Арсениев триоксид  (при възможност)
	Клинични проучвания
	Алогенна стволовоклетъчна 

трансплантация

Лечение на рецидив на ОМЛ – М3

При І-ви рецидив лечението се провежда с:
	Режими, използвани за лечение на неМ3

ОМЛ
	Арсениев триоксид 0,15 мг/кг/дн., венозно 

(при възможност) ±  ATRA 45мг/м2 в две 
дневни дози

Лечение при рефрактерен рецидив
	Алогенна стволовоклетъчна 

трансплантация 
	Клинични проучвания

Консолидация при втора пълна ремисия 
	Автоложна трансплантация на стволови 

клетки (ТСК)  при PCR() за PMLRARa 
фузионен протеин

	Алогенна стволовоклетъчна 
трансплантация при PCR(+)

	Клинични проучвания
	Арсениев триоксид (6 курса) – при липса 

на възможност за трансплантация

Диагностика и лечение на левкемията на 
ЦНС
Диагностика:
При наличие на неврологична 
симптоматика:
КТ/ЯМР – кръвоизлив или левкемичен 
инфилтрат:
	При негативен образ – лумбална пункция: 

при чист ликвор – повтаряне на лумбалната 
пункция ако симптомите персистират; при 
положителни патологични отклонения 
в ликвора – интратекално лечение с 
цитозар, метотрексат ± дексаметазон 2 
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пъти седмично до изчистване на ликвора, 
след това седмично х 46 седмици

	При данни за инфилтрат или повишено 
интракраниално налягане – лъчетерапия, 
следвана от интратекална терапия с 
цитозар, метотрексат ± дексаметазон 2 
пъти седмично до изчистване на ликвора, 
след това ежеседмично х 46 седмици

При липса на неврологична симптоматика 
след постигане на пълна ремисия (М4, 
М5 или бифенотипна левкемия), или след 
диагностициране при левкоцитоза >100 x 
109/l:
Лумбална пункция:
	Негативен резултат – наблюдение и 

повтаряне при поява на симптоми
	Положителен ликвор (левкемични 

клетки)  интратекално лечение 2 пъти 
седмично до изчистване на ликвора или 
ако пациентът ще получава високи дози 
Цитозар – контролна лумбална пункция 
след привършване на високодозовото 
лечение

Принципи на подържащото лечение при 
ОМЛ
Приложение на кръвни продукти (всички 
категория 2А)
	Показания: Хб< 80 г/л, Тр < 10 х 109/л (или 

при кървене)
	Изисквания към кръвните продукти: да 

бъдат очистени от левкоцити, да бъдат 
облъчени в случаи на използване на 
имуносупресивна терапия (ТСК)

	При потенциалните кандидати за ТСК – 
скрининг на кръвните продукти за СМV.

Профилактика на тумор лизис синдром
	Хидратация и диуретици
	Алкализация на урината
	Алопуринол (или Расбуриказа – 

инжекции)
Профилактика на токсичността при 
високи дози Цитарабин
	Неврологичен оглед – нистагъм, 

неясен говор, дизметрия (опасност от 
увреждане на церебелума)  преди всяка 
доза

	Проследяване на креатинина – при 
бързо нарастване – преустановяване 

на високите дози до нормализиране на 
нивото му

	При поява на церебеларна токсичност – 
окончателно спиране на Цитарабина

	Прилагане на стероидни капки за 
очи 4 х дневно до 24ти час след 
преустановяване на лечението с високи 
дози Цитарабин

Прилагане на растежни фактори
	Лечението започва след преустановяване 

на химиотерапията
	Лечението с GCSF може да опорочи 

точната интерпретация на костния 
мозък – да се спрат минимум 7 дни преди 
костномозъчната оценка

Антибиотична, противовирусна и 
антимикотична терапия във фазата на 
миелосупресия
	Антибиотици – според болничния 

стандарт
	При липса на клинична картина не е 

необходима антивирусна профилактика
	Антимикотици – подходящи са всички 

видове; азолите да не се прилагат 
успоредно с антрациклиновата терапия 
тъй като нарушават метаболизма 
и повишават токсичността на 
антрациклините

Лечение на синдрома на дисеминирано 
вътресъдово съсирване (най-чест при М3, 
М4 и М5 варианти)
	При наличие на коагулопатия 

централен венозен път се поставя след 
овладяването й

Синдром на диференциацията при остра 
промиелоцитна левкемия
	Стриктно следене за разтрисане, задух, 

хипоксемия, плеврални или перикардни 
изливи

	Стриктно следене за обемно натоварване 
и преценка на белодробния статус

	Следене на левкоцитния брой – при 
нарастване >10х109/л се повишава риска 
от инфилтрация на ЦНС – интратекална 
профилактика

	При първи симптоми – Дексаметазон 
12 мг 2 х дневно за 35 дни, след което 
постепенно намаляване на дозата

	Временно преустановяване на лечението 
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с ATRA до възстановяване състоянието 
на пациента

Критерии за отговор към лечението при 
ОМЛ:
Пълна ремисия (CR)
Морфологична пълна ремисия:
	Абсолютен неутрофилен брой >1,0 х 

109/л.
	Тромбоцити ≥100 х 109/л.
	Няма данни за екстрамедуларни 

инфилтрати
	В костния мозък <5% бласти без пръчици 

на Auer (при липса на костномозъчни 
партикули в аспирата да се пристъпи 
към трепанобиопсия на костния мозък)

	Не се налагат трансфузии на кръвни 
продукти

	Няма клинични признаци на 
заболяването

Цитогенетична пълна ремисия
	Нормализиране на цитогенетиката (при 

предшестващи промени)
Молекулярен пълен отговор – негативни 
изследвания
В някои клинични проучвания е навлязло 
широко понатието CRi или CRp – налице са 
всички данни за пълна ремисия с изключение 
на персистираща цитопения (найчесто 
тромбоцитопения)
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ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНИ НЕОПЛАЗИИ

НИВА НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНОСТ И СТЕПЕН НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНОСТ НА 
ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ СХЕМИ И МЕТОДИ

НИВА НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНОСТ

Ниво Изисквания

А Наймалко едно рандомизирано, контролирано проучване като част от достъпната 
литература, доказващо специфичното твърдение.

В Наличност на добре проведени нерандомизирани клинични проучвания по специфичното 
твърдение

С Данни, получени при експертни срещи или от клиничен опит

СТЕПЕН НА  ДОКАЗАТЕЛСТВЕНОСТ

Степен Тип на доказателственост

Іа Доказателствата са на базата на метаанализ от множество рандомизирани контролирани 
проучвания

Ів Доказателствата са на базата на поне едно рандомизирано и контролирано проучване

ІІа Доказателствата са на базата на поне едно нерандомизирано проучване вкл. фаза ІІ с добър 
дизайн и проучвания с контролирани случаи. 

ІІв Доказателствата са на базата на поне едно от други подобни проучвания с добър дизайн, 
наподобяващо експерименталните 

ІІІ Доказателствата са на базата на метаанализ на неекспериментални сравнителни, корелационни 
и казус — контролирани проучвания с добър дизайн във фаза ІІ и публикувани само като 
резюмета. 

ІV Доказателствата са на базата на  доклади от експертен комитет, мнение  или клиничен опит от 
водещи специалисти или хематологични центрове. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАЛИГНЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВТА И 
КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ

WHO класификация на прекурсорните неоплазии (2008)

B-лимфобластна левкемия/лимфом

Bлимфобластна левкемия/лимфом, NOS
Bлимфобластна левкемия/лимфом с рекурентни генетични аномалии
Bлимфобластна левкемия/лимфом с t(9;22)(q34;q11.2);BCRABL 1
Bлимфобластна левкемия/лимфом с t(v;11q23);MLLпренареждане
Bлимфобластна левкемия/лимфом с t(12;21)(p13;q22) TELAML1 (ETV6RUNX1)
Bлимфобластна левкемия/лимфом с хипердиплоидност
Bлимфобластна левкемия/лимфом с хиподиплоидност
Bлимфобластна левкемия/лимфом сt(5;14)(q31;q32) IL3IGH
Bлимфобластна левкемия/лимфом с t(1;19)(q23;p13.3);TCF3PBX1
Tлимфобластна левкемия/лимфом

WHO класификация на зрелите В-клетьчни 
неоплазии (2008)

Хронична лимфоцитна левкемия/ дребно-
клетьчен лимфоцитен лимфом
В-клетьчна пролимфоцитна левкемия
Спленален маргинално-зонов лимфом
Космато-клетьчна левкемия (трихолев-
кемия)
Спленален лимфом/левкемия, некласифи
цируем другаде*
	Спленален дифузен “ red pulp” дребно 

Вклетьчен лимфом*
	Косматоклетьчна левкемия вариант*
Лимфоплазмоцитен лимфом 

	Макроглобулинемия на Валденщрьом
Болести на тежките вериги 
	Болест на α(alpha)  тежките вериги
	Болест на γ(gamma) тежките вериги 
	Болест на μ(mu) тежките вериги
Плазмоклетьчен миелом
Солитарен пламоцитом на костта
Екстраосален плазмоцитом
Екстанодален маргинално зонов 
(MALT тип) лимфом
Нодален маргинално-зонов лимфом
	Нодален маргиналнозонов лимфом при 

децата лимфом

Фоликуларен лимфом
	Фоликуларен лимфом при децата*
	Пьрвичен кожен лимфом от фоликулния 

центьр
Мантелно-клетьчен лимфом
Дифузен В-едроклетьчен лимфом (DLBCL), 
NOS  неспецифициран по друг начин

	Чести морфологични варианти
- Центробластен
- Имунобластен
- Анапластичен
	Редки морфологични варианти

·	 Молекулярни подгрупи
- От типа на Вклетки от герминативния 

център (GCB)
- От типа на активирани Вклетки (ABC)
·	 Имунохистохимични подгрупи

- CD5(+)положителен DLBCL
- От типа на Вклетки от герминативния 

център (GCB)
- Не от типа на Вклетки от герминативния 

център (nonGCB)
Дифузен В-едроклетьчен лимфом 
(DLBCL), подтипове
	Т –клетьчен /с богатсво на хистиоцити 

едро Вклетьчен лимфом
	Пьрвичен DLBCL на ЦНС
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	Пьрвичен кожен DLBCL на кожата, leg 
type

	EBV(+)положителен DLBCL при вьзрастни

Други В-едроклетьчни лимфоми
	Първичен медиастинален (тимусен)  

Ведроклетьчен лимфом
	Интраваскуларен Ведроклетьчен лимфом
	DLBCL, асоцииран с хронично вьзпаление
	Лимфоидна грануломатоза
	ALK(+)позитивен Ведроклетьчен лимфом 
	Плазмобластен лимфом
	Пьрвичен лимфом с изливи в телесните 

кухини (пьрвичен ефузионен лимфом)
	Ведроклетьчен лимфом, произлизащ от 

HHV8асоциирана мултицентрична болест 
на Castleman

Burkitt лимфом
Гранични случаи
	Вклетьчен лимфом, некласифицируем, 

с междинна характеристика на DLBCL и 
Burkitt лимфом

	Вклетьчен лимфом, некласифицируем, 
с междинна характеристика на DLBCL и 
класически Ходжкинов лимфом 

WHO класификация на зрелите T- и NK-
клетьчни неоплазии (2008)
Т-клетьчна пролимфоцитна левкемия
Т-клетьчна левкемия от големи 
гранулирани лимфоцити (T-LGLL)
	Хронично лимфопролиферативно 

нарушение на NKклетките*
Агресивна NK-клетьчна левкемия
Системно EBV (+) Т-кл. 
лифопролиферативно нарушение при 
децата
Hydroa vaccineforme-подобен лимфом
Т-клетьчна левкемия/лимфом при 
вьзрастните лимфом
Екстранодален NK/Т-клетьчен лимфом, 
назален тип
Ентеропатия асоцииран Т-клетьчен 
лимфом
Хепатоспленален Т-клетьчен лимфом
Подожен паникулитоподобен Т-клетьчен 
лимфом
Mycosis fungoides

Sézary syndrome

Пьрвични кожни CD30 (+) 
лимфопролиферативни нарушения
	Лимфоматоидна папулоза
	Пьрвичен кожен анапластичен 

едроклетьчен лимфом

Пьрвичен кожен гама-делта Т-клетьчен 
лимфом
	Пьрвичен кожен CD8 (+) агресивен 

епидермотропен цититоксичен Т 
клетьчен лимфом

	Пьрвичен кожен CD4(+) дребен/среден 
Тклетьчен лимфом*

Периферен Т-клетьчен лимфом, NOS
Ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом
Анапластичен едроклетьчен лимфом, 
ALK (+)-пол.
	Анапластичен едроклетъчен лимфом, ALK 

()отр.

WHO класификация на Ходжкинов 
лимфом
Нодуларен Ходжкинов лимфом с 
лимфоцитно преобладаване
Класически Ходжкинов лимфом 
	Нодуларна склероза
	С богатсво на лимфоцити
	Смесен целуларитет
	Лимфоцитно изчерпване

WHO класификация на 
пост-рансплантационни 
лимфопролиферативни нарушения
Ранни лезии
	Плазмоцитна хиперплазия
	Пострансплантационно 

лимфопролиферативно нарушение 
подобно на инфекциозна мононуклеоза

Полиморфно пост-рансплантационно 
лимфопролиферативно нарушение
Мономорфно пост-рансплантационно 
лимфопролиферативно нарушение (В-, Т- 
и NK-клетъчни типове)
Класически Ходжкинов лимфом 
по типа на пост-рансплантационно 
лимфопролиферативно нарушение
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СТАДИЙНИ И ПРОГНОСТИЧНИ СИСТЕМИ,  КРИТЕРИИ ЗА ТЕРАПЕВТИЧЕН 
ОТГОВОР ПРИ НОДАЛНИТЕ ЛИМФОМИ

  

1. Системи за стадиране 

1.1. AnnArbor – стадийна  система

І клиничен стадий  ангажиране на една лимфна област ( група ) или лимфна структура (далак, тимус, 
Валдайеров пръстен) или на един екстранодален орган или област ( І Е ).

ІІ клиничен стадий  ангажиране на две или повече лимфни области от едната страна на диафрагмата, което 
може да се съпровожда от екстранодално засягане по съседство ( ІІ Е ).

ІІІ клиничен стадий  ангажиране на лимфни области от двете страни на диафрагмата; стадия може да е 
придружен от засягане на далака (ІІІS) или екстранодално засягане по съседство  ( ІІІ Е ).

ІV клиничен стадий  дифузно или дисиминирано засягане на един или повече екстранодални органи или 
тъкани с или без засягане на лимфни области по съседство. 

Отбелязва се пьрвата буква от всеки засегнат орган ( Р бял дроб ; Н черен дроб ; Мкостен мозьк.)

Наличието на системни симптоми – необясним фебрилитет над 380 С, редукция на тегло над 10% през 
последните 6 месеца, профузно нощно изпотяване при липса на друго заболяване, безпричинен сърбеж по 
кожата – се отбелязва с “В”, а тяхната липса с “А”.

1.2. Модификация Cotswolds на AnnArbor – стадийна  система

І клиничен стадий –една група лимфни вьзли.

ІІ клиничен стадий – множество групи лимфни вьзли, от едната страна на диафрагмата

ІІІ клиничен стадий  множество групи лимфни вьзли, от двете страни на диафрагмата

ІV клиничен стадий – множество екстранодални области или лимфни вьзли, екстранодална болест

X –   Bulk– тумор с обем > 10 см.

Е – екстранодално разпространение по сьседство или единична изолирана област на екстранодална област

А/В– Всимптоми – загуба на тегло > 10% в последните 6 месеци, необяснима температура > 38 гр., необясними 
профузни нощни изпотявания
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2. Прогностични системи

2.1. Internаtional prognostic index*

Показатели Рисков индекс

1. Възраст над 60 год. 

2. Серумно ниво на LDH увеличено    ³ 1 път 

3. Performance status 24 

4. Клиничен стадий – ІІІ/ ІV

5. Екстранодално ангажиране на повече от 1 орган или зона

Нисък                              0 или 1 

Нисък интермедиерен:  2

Висок интермедиерен:   3

Висок                               4 или 5

*по 1 т за всеки от изброените

2.2. Age-Adjusted Internаtional Prognostic Index*

Показатели Рисков индекс

1. Възраст £ 60 год.

2. Серумно ниво на LDH увеличено > 1 път над нормалното

3. Performance status 24 

4. Ann Arbor клиничен стадий  ІІІ или ІV

Нисък                                0 

Нисък интермедиерен     1

Висок интермедиерен      2

Висок                                 3

*по 1 т за всеки от изброените

2.3. Follicular lymphoma-specific International Prognostic Index-1 (FLIPI 1)

Показатели Рисков индекс

1. Възраст над 60 год.

2. Ann Arbor КС III; IV

3. Хемоглобин под 120 g/l

4. LDH над референтни граници

5. Брой нодални области над 4

Нисък риск                  01 критерия

Междинен риск           2 критерия

Висок риск                   ≥3 критерия

2.4. Follicular lymphoma-specific International Prognostic Index-2 (FLIPI 2)

Показатели Рисков индекс

1. Възраст (под/над 60 год)

2. Серумно ниво на β2 микроглобулин (нормално/
завишено)

3. Стойност на хемоглобин в серума (под/над 120 g/l)

4. Костен мозък (без ангажиране/ангажиран)

5. Найдълъг диаметър на ангажиран ЛВ (под/над 6см)

Нисък риск                  01 критерия

Междинен риск           2 критерия

Висок риск                   ≥3 критерия
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2.5. Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index (MIPI)

Показатели MIPI score 

1. Възраст 

2. Performanсе status

3. Серумно ниво на LDH

4. Левкоцитен брой х109 G/l

Нисък риск                     под 5.7

Междинен риск              5.7 – 6.2

Висок риск                      ≥6.2

2.6. Internаtional Prognostic Index или Age-Adjusted Internаtional Prognostic Index* или 
модификацията Prognostic Index for PTCL-U (PIT)

Показатели Рисков ииндекс/показатели

1. Възраст £ 60 год.

1. Серумно ниво на LDH увеличено 1 път над нормалното

2. Performanсе status 24 

2. Костно мозъчна инфилтрация

група 1           0

група 2           1

група 3           2

група 4           3 или 4

3. Критерии за терапевтичен отговор

Отговор Дефиниция Туморна маса Слезка, черен дроб Костен мозък

Пълен 
отговор 
(CR)

Липса на 
всякакви 
прояви на 
болест

(a) Вариабилна FDG или 
позитивен РЕТ преди 
терапия; наличие на РЕТ 
негативна Ту маса от 
всякакъв размер

 (b) Вариабилна FDG
активност или негативен 
PET; регресия към 
нормален размер на CT

Не се палпират, без 
лимфни възли 

Неангажиран 
костен мозък при 
повторна биопсия; 
ако е неопределен 
по морфолология 
да е с отрицателна 
имунохистохимия

Частичен 
отговор 
(PR)

Регресия на 
заболяването; 
без засегнати 
нови зони

50% редукция наSPDв 
до 6 от найголемите 
доминиращи маси; няма 
увеличение на размера 
на останалите маси

(a) Вариабилна FDG или 
позитивен PET преди 
терапията; една или 
повече PET позитивни 
зони от  предишно 
изследване

(b) Вариабилна FDG или 
негативен РЕТ; регресия 
на СТ

50% редукция на 
SPD в лимфните 
възли (при единичен 
нодул на напречния 
диаметър); 
неувеличени черен 
дроб и слезка

Без значение дали 
е положителен 
преди началото на 
терапията; клетъчният 
тип следва да се 
уточни
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Стабилно 
заболяване 
(SD)

Не е постигнат 
CR/PR, няма 
данни за PD

(a) Вариабилна FDG или 
позитивен РЕТ преди 
терапия; PET позитивни 
предишни зони, без нови 
такива на CT или PET

(b) ВариабилнаFDG 
илинегативен PET; без 
промяна в зоните на 
предишните лезии от CT

Рецидив 
или 
прогресия 
(PD)

Всяка нова 
лезия или 
увеличение 
с 50% на 
наличните 
засегнати зони

Нова лезия > 1.5 см 
по всяка ос, 50% 
увеличение на SPD на 
повече от един нодул, 
или 50% увеличение на 
найдългия диаметър 
на предварително 
установен нодул, който е 
> 1 см по късата ос

Позитивни PET лезии 
преди терапия 

> 50% увеличение 
на SPDвъв всички 
предходни лезии

Ново или 
потвърдително 
позитивиране на 
костномозъчно 
ангажиране

Съкращения: CR - complete response; FDG - [18F] fluorodeoxyglucose; PET- positron emission 
tomography; CT - computed tomography; PR - partial response; SPD - sum of the product of the 
diameters; SD - stable disease; PD - progressive disease.
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КОНТРОЛ НА ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПРИ НОДАЛНИТЕ ЛИМФОМИ 

Рестадиране 

1. Рестадирaнето се извършва за текуща или 
крайна оценка на терапевтичния отговор и 
особено при необходимост от включване на 
радиотерапия. 

2. Ранното рестадиране във фаза 
индукция след 34 курс терапия позволява 
идентифициране на случаи за промяна на 
стратегията, когато липсва отговор към 
терапията. Прилагат се КТ, костномозъчно 
изследване заедно с показателите за 
клинична и биологична активност

3. В зависимост от получените данни се 
обсъждат следните възможности:

	Завършване на планирания обем терапия
	Включване на ИТ/RT 
	Интензифицирани режими
	Интензифицирани режими с автоложна 

стволовоклетъчна трансплантация
	Включване в клинични проучвания, 

вкл с алогенна стволовоклетъчна 
трансплантация

	При болни, неподходящи за горните 
методи и без терапевтичен отговор или 
с прогрес на болестта, се предприема 
индивидуална терапавтична стратегия 

4. При завършване на планирания и/или 
коригирания обем терапия се извършва 
ново рестадиране за определяне на крайния 
терапевтичен отговор и бъдещо поведение. 

Проследяване и наблюдение 

След приключване на активното лечение 
болните с лимфоми се проследяват в следната 
последователност:

	Анамнеза, вкл. за Всимптоми и физикален 
статус всеки 3 мес през първата година и 
всеки 6 месеца през следващите 5 години с 
внимание за появата на втора неоплазия.

	ПКК/ДКК и показателите за активност на 3, 6, 
12, 18 и 24 месец, а след това по преценка

	Проследяване на тиреоидната функция при 
болни с лъчетерапия на шията.

	Проследяване за карцином на гърдата чрез 
мамография на пременопаузални болни 
жени с наддиафрагмална RT ежегодно, 
започвайки от 40 години или 58 години след 
лъчетерапията.

	Проследяване чрез КТ на облъчените зони на 
3, 6, 12  и 24 месец, а след това по преценка.

	Рентгенография или КТ на гръден кош на всеки 
612 месесеца през първите 2 – 5 години. КТ 
на абдомен и пелвис може да бъде добавен 
всеки 612 месеца през първите 23 години, 
особено ако заболяването първоначално е с 
поддиафрагмална локализация.

	Спирална КТ провеждана ежегодно може да 
бъде подходяща при пациенти с повишен 
риск за белодробен рак, започвайки след 5 
години от приключването на терапията.

	По преценка може да се проведе и РЕТ/СТ при 
възможни фалшиво позитивни резултати.

Късни компликации

·	 Кардиологични: коронарна болест, 
хроничен перикардит, панкардит, клапна 
болест, ритъмни и проводни нарушения.

·	 Пулмонални: интерстициален пулмонит и 
фиброза.

·	 Втора неоплазия: МДС, остра миелоидна 
левкемия, рак на гърдата, други солидни 
тумори.

·	 Инфертилитет: препоръчва се 
криоконсервация на сперма.

·	 Инфекциозни усложнения: бактериален 
сепсис, грип, херпес зостер

·	 Хипотиреоидизъм
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ПРЕКУРСОРНИ ЛИМФОИДНИ НЕОПЛАЗИИ
ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ/ЛИМФОБЛАСТЕН ЛИМФОМ

Определение  Прекурсорните лимфоидни 
неоплазии – остри лимфобластни левкемии/
лимфоми представляват клонални 
нарушения на хемопоетичните прогениторни 
клетки, при които са налице отклонения в 
лимфоидната клетъчна диференциация и 
пролиферация, в резултат на които настъпва 
прекомерна инфилтрация и натрупване на 
левкемични лимфобласти в костния мозък 
и/или в други органи и тъкани. Съгласно 
съвременните концепции, неоплазията 
се определя предимно като лимфом в 
случаите, при които е налице туморна маса 
с медиастинална или с друга локализация и 
помалко от 20% бласти в костния мозък, а 
като левкемия  при повече от 20% бласти в 
костния мозък, независимо от наличието на 
екстрамедуларно засягане.

Честота  0,71,8 / 100 000.

Класификация –WHO

Представена в уводната част

Диагноза
Задължителни изследвания
1. Анамнеза
2. Физикално изследване и определяне на 

статуса по ECOG (04)
3. Кръвна картина с натривка от периферна 

кръв 
4. Костномозъчна аспирация (задължително) 

и/или трепанобиопсия (при липса 
на материал от аспирацията или 
хипоцелуларитет). 

5. Цитохимия. Тя може да се пропусне 
при наличие на ≥ четирицветна 
флоуцитометрия.

6. Имунофенотипизация чрез ≥ четири
цветна флоуцитометрия:

	Скриниращи маркери за определяне 
на линейна принадлежност:  
цитоплазмени  cyCD3 за Тклетъчна 
линия, cyCD79a за Вклетъчна линия 
(може да се позитивира и при част 
от ТОЛЛ), cyMyeloperoxidase за 
миелоидна линия; мембранни – CD45 
за целите на гейтиране. 

	Линейнонасочени антитела (≥2) за 
потвърждаване на диагностичната 
насока: миелоидноасоциирани –CD33 
и CD13; Тклетъчно асоциирани  CD7 
и CD2 (възможна е коекспресия при 
ОМЛ); Вклетъчно асоциирани – CD19 
и CD22 (възможна е коекспресия при 
ОМЛ). 

	Други задължителни маркери, 
асоциирани с дефиниране на бласти 
с Вклетъчна диференциация и 
определен стадий на матурация  CD19, 
CD20, CD22, CD10, CD34, TdT, cyIgM, 
smIgM, kappa, lambda. 

	Други задължителни маркери, 
асоциирани с дефиниране на бласти 
с Тклетъчна диференциация и 
определен стадий на матурация  CD1a, 
CD2, smCD3, CD4, CD5, CD7, CD8, TCR 
alfa/beta, TCR gamma/delta.

	Допълнителни незадължителни 
маркери: CD9 (при TELAML1 BОЛЛ),  
CD45RA (за определяне на стадия на 
Тклетъчна матурация), суTCR β (за 
определяне на стадия на Тклетъчна 
матурация), CD44 (маркер за туморна 
експанзия при ТОЛЛ), CD21, CD24 и CD58 
(за идентифициране на левкемично
асоциирани имунофенотипи  LAIP, при 
ВОЛЛ); CD81 (при Бъркит лимфом/
левкемия).

Имунофенотипни подтипове на 
В-клетъчна ОЛЛ 
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Подтипове В-ОЛЛ Имунофенотипна характеристика

BI :  ProB CD19+ и/или cyCD79a и/или cyCD22+  HLA DR+, TdT+, CD34±

BII:  Common ”—”—”     CD10+

BIII: PreB ”—”—”     CD10±  CD20±  cyIgM

BIV: Зрялоклетъчна B* ”—”—”     CD10±  CD20+  smIgM

 Имунофенотипни подтипове на Т-клетъчна ОЛЛ

Подтипове Т-ОЛЛ Имунофенотипна характеристика

TI :  ProT cyCD3+ и CD7

TdT+, CD34±

TII:  PreT ”—”—”     CD2+   CD5+    CD34±   CD1a

TIII: Кортикална T ”—”—”     CD2+   CD1a+   CD34  CD4+CD8+

TIV: Медуларна (зрялоклетъчна) T

TIVA

TIVB

”—”—”     CD2+   CD1a   CD34  sCD3+  CD4+ или CD8+

cyTCR

smTCR

7. Цитогенетика и молекулярногенетични 
тестове – за определяне на бройни 
и структурни хромозомни аберации 
в бластната популация (при > 70% от 
пациентите), определящи молекулярни 
аберации.

	Вклетъчни ОЛЛ: (8;14)(q24;q32)/ 
cmyc;  t(8;22)(q24;q11)/ cmyc; t(2;8)
(p11;q24)/ cmyc; t(1;19)(q23;p13)/ E2A

PBX1; t(7;19)(q22;p13); t(9;22)(q34;q11)/
BCRABL; t(12;21)/TELAML1; t(1;11)
(q32;q23)/MLL(AF1); t(11;19)(q23;p13)/
MLLENL; t(4;11)(q21;q23)/ MLLAF4; 
хипердиплоидност (>50 хром.); 
хиподиплоидност (<45 хромозоми);  

	Тклетъчни ОЛЛ: t(11;14)(p13p15;q11)/
TCRα/δTtG1; t(11;14)(q24;q11)/TCRα/δ
TCL3; t(7;19)(q35;p13)/ TCRβ lyl1

Генетично-фенотипни асоциции при ОЛЛ

Генетична 
аберация

Абнормен ген % Имунофенотип Особености 
прогноза

t(9;22) BCRABL1 25%

(5% деца)

Common B (BII): CD10+

CD13± CD33± CD25+ 
CD34high+

неблагоприятна

t(v;11q23)

t(4;11)

MLL–пренареждания

MLLAF4

26% ProB (BI): CD10

CD34+ CD15± NG2+ 
(clone 7.1)

<1год.възраст

неблагоприятна

t(12;21) TELAML1 

(ETV6RUNX1)

25% деца Common B (BII): CD10+ 
СD34+ CD13±   CD9+

благоприятна 

OS>90%



90

Хипердиплоидия 25% деца Common B (BII): CD10+ 
CD34+

благоприятна

Хиподиплоидия 15% Common B (BII): CD10+ неблагоприятна

t(5;14)  IL3IGH <1% Common B (BII): CD10+ еозинофилия

t(1;19) TCF3PBX1 6% деца PreB (BIII): CD10±, CD34
cyIgM+

неопределена

Други изследвания необходими при 
диагноза и в хода на лечението 
1. Биохимия.
2. Коагулационен анализ
3. Рентгенография и/или други образни 

изследания
4. Оценка на сърдечната функция – ЕКГ, 

ехокардиография
5. Вирусологични изследвания: хепатит В, С, 

CMV, EBV, HIV
6. При доминиране на лимфомна 

компонента, диагностиката се основава на 
хистологично изследване на биопсичен 
маетриал с имунохистохимия

Прогностични фактори 
Найважните прогностични фактории,  
използвани за стратифициране и 
идентифициране на пациентите, които се 
нуждаят от трансплантация в първа пълна 
ремисия. 
1. Възраст 

 благоприятен: <50 години  (CR >80%, 
LFS>30%)
 неблагоприятен:  ≥50  години (CR <60%, 
LFS <20%)

2. Левкоцитен брой 

 благоприятен:  <30 х 109G/L при B  ОЛЛ; 
<100 х 109G/L при TОЛЛ
 неблагоприятен:  >30 х 109G/L при B  
ОЛЛ; >100 х 109G/L при TОЛЛ 

3. Имунофенотип 
 благоприятен: pre ТОЛЛ
 неблагоприятен: pre и proBОЛЛ и pro
TОЛЛ;зрялоклетъчен имунофенотип (но 
при прилагане на поинтензивни режими 
прогнозата е поблагоприятна). 

4. Цитогенетични нарушения 
неблагоприятен: t(9;22)/BCRABL при 
ВОЛЛ 
 неблагоприятен: t(4;11)  при BОЛЛ

5. Време за достигане на  ремисия (CR)
 благоприятен: < 4–5 седмица
 неблагоприятен: >4–5 седмица

6. Ниво на минимална резидуална болест 
(MRD) след индукция, определена чрез 
≥4-цветна флоуцитометрия или PCR 

- благоприятен: при липса на 
установима MRD след индукция и след 
консолидация

- неблагоприятен: наличие на MRD след 
индукция и/или покачваща се след 
консолидация.

Стратифициране на риска

Рискова група T-клетъчен фенотип B- клетъчен фенотип

Стандартен риск 
(SR)

тимусна TОЛЛ

TОЛЛ

(CD1a негативна)

Bпрекурсорна ОЛЛ

·	 CR на 26 ден (след Индукция I) и WBC< 30,000/μl

·	 без ПроB или t(4;11) позитивна ОЛЛ

·	 без t(9;22) / BCRABLпозитивна ОЛЛ
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Висок риск (HR) РаннаT или зряла TОЛЛ

(CD1a негативна)

Bпрекусорна ОЛЛ

·	 CR след 45 ден или

·	 WBC > 30,000/μl

·	 ПроB или t(4;11)позитивна ОЛЛ

Много висок 
риск (VHR)

Bпрекусорна ОЛЛ

t(9;22) / BCRABLпозитивна ОЛЛ

ЛЕЧЕНИЕ

Основни принципи
	Понастоящем липсва консенсус в 

химиотерапевтичната концепция за 
лечението на възрастни болни с ОЛЛ. В 
литературата съществуват голям брой 
терапевтични протоколи със значително 
разнообразие в цитостатичните 
комбинации, интензивността им и 
продължителността на терапията

	 Лечението на ОЛЛ е продължителен 
процес от 23 години. 

	Традиционно, лечението на ОЛЛ 
включва 4 компонента:  индукция, 
чиято цел е постигане на ремисия, 
консолидация, поддържаща терапия 
и ЦНС профилактика. Консолидацията 
следва веднага постигането на ремисията. 
Поддържащата  терапия използва 
лекарствени комбинации, които сравнени 
с индукцията и консолидацията са 
редуцирани по продължителност и/
или доза и се прилагат интермитентно с 
години.

Индукционно лечение
	Индукционното лечение включва 

химиотерапия, основана на комбинация 
от кортикостероиди (КС) + винкристин (V) 
+ антрациклини. 

	Повечето съвременни протоколи 
съдържат и допълнителни цитостатици 
като метотрексат, аспарагиназа, 
цитарабин, циклофосфамид, етопозид, 
както за индукцията така и за 
консолидацията. 

Консолидация
Общо е съгласието, че консолидацията 
приложена преди стандартната поддържаща 
терапия подобрява изхода от болестта. Няма 
консенсус по отношение на оптималния вид, 
интензивността и продължителността й.
Консолидацията се представя в два варианта: 
1. Относително интензивна химиотерапия 
с кратка продължителност  алтернативно 
приложение в различни дози и време за 
няколко месеца. на високи дози цитозар 
(412 дози 13g/m2), висока доза МТХ 
(обикновено 68g/m2) или високи дози 
етопозид, цитарабин, антрациклини.
2. Стволовоклетъчна трансплантация (ТХСК) 
 единствена терапевтична възможност 
за консолидираща терапия с лечебен 
ефект при пациенти с ОЛЛ от групите с 
висок и много висок риск.  АвтоТХСК 
е с еднаква ефективност в сравнение с 
конвенционалната химиотерапия и нейната 
роля е неопределена.

- АлоТХСК от HLAидентичен родствен 
(“фамилен”) или неродствен донор 
е първа линия на избор на пост
ремисионно терапевтично поведение 
с лечебен ефект при пациенти с ОЛЛ с 
висок и много висок риск (поспециално 
с Ph+ t(9;22)/BCRABL; t(4;11); proTОЛЛ) 
или при дълъг период до постигане на 
CR.

- Консолидиращи режими с редуцирана 
интензивност ( RIC, “немиелоаблативни”) 
се прилагат при пациенти  > 55годишна 
възраст или при пациенти, при които 
конвенционалните консолидиращи 
режими са противопоказани.

- Пациентите със стандартен риск 
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подлежат първоначално на 1 година 
лечение с химотерапия, след което 
взависимост от MRD стратифицирания 
риск и възможността за намиране 
на подходящ алогенен донор, могат 
да бъдат включени в алогенна 
транплантационна програма.

- Пациенти с регистриран рецидив на 
ОЛЛ подлежат на алогеннаТХСК след 
“спасителна“ терапия. 

- Всички пациенти без GVHD трябва да 
получат донорни лимфоцити (DLI) на 
ден  +60, +88, и +116 след алоТХСК. 

- АвтоТХСК е алтернативна възможност 
за „спасителна” терапия при пациенти 
от групата с висок риск или рецидив 
при невъзможност за намиране 
на подходящ фамилен/нефамилен 
донор на стволови клетки, когато 
има предварително събран пул 
от автоложни стволови клетки в 
достатъчно количество в период на 
MRD <0,05%.

Поддържащо лечение
	Поддържащото лечение включва 

ежедневно приемане на 6меркаптопурин, 
седмично МТХ и месечно пулсове от V + 
КС в продължение на 23 г. 

	Продължението на поддържащото 
лечение след 3та година не показва 
допълнителна полза. 

	Пропускането на поддържащо лечение 
се асоциира с кратка свободна от болест 
преживяемост (DFS). 

	Не се демонстрира предимство на 
интензивната над конвенционалната 
поддържаща терапия. 

ЦНС профилактика и лечение
Рискът за ЦНС  левкемия без профилактика 
е над 30%. Той е повисок при болните с 
ТОЛЛ, зряла ВОЛЛ, висок левкоцитен брой, 
повишена LDH и висок пролиферативен 
потенциал на бластите (>14% от клетките в 
S+G2M фаза на клетъчния цикъл) 

1. При болни, които не се представят 
с ЦНС ангажиране при диагнозата, 

профилактиката на ЦНС е стандартна 
терапия. 

	Тя се базира на интратекална 
апликация на metothrexat (МТХ) 15 mg/
m2 или на МТХ 15 mg/m2  + cytarabine 
30 mg/m2  + dexametazone 4 mg 
или methylprednisoldn 40 mg плюс 
краниална лъчетерапия (в повечето 
схеми ООД 24 Gy за 1520 дни, но 18 
Gy също са ефективни), съобразно 
терапевтичния протокол.

	Интратекалната химиотерапия трябва 
да се започне много рано по време 
на индукцията и да продължи до 
завършване на консолидацията или 
подълго (над 2 год.) за болни без 
лъчетерапия, особено при наличие 
на рискови фактори за развитие на 
рецидив. 

	Броят на интратекалните апликации 
обикновено са строго отбелязани в 
съответния терапевтичен протокол, 
като найчесто за болните с нисък риск 
са 4, а за тези с висок риск  около 16.

	В комбинация с профилактично 
интратекално инжектиране на 
хемотерапевтични медикаменти, 
профилактичното ЦНС облъчване 
(общадоза : 24 Gy, 2 Gy/ден пет дни от 
седмицата )  сигнификантно намалява 
случаите на ЦНС рецидив от > 30% до 
< 10%. 

2. При болни с ЦНС прояви и позитивна 
находка в ликвора при дагнозата

	При липса на лезии в мозъчния 
паренхим – интратекална апликация на 
цитостатици (metothrexat 15mg/m2 + 
AraC 30 mg/m2 + dexametazone 4mg/
m2  или methylprednisolоne 40 mg/
m2 ) 23 х седмично до негативиране 
на ликворната находка, след което 1 х 
седмично 4 – 6 седмици

	При наличие на лезии в мозъчния 
паренхим – провежда се краниална 
лъчетерапия и интратекална апликация 
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на цитостатици 2 х седмично до 
негативиране на находката, след което 
1 х седмично 4 – 6 седмици

	Липозомален cytarabine – 50mg 
интратекално на 15 дни поддържащо 
лечение 1 път месечно

Критерии за терапевтичен отговор
Отговорът към терапията е важен про

гностичен фактор. От една страна, той 
отразява индивидуалната реализация 
на терапията, а от друга  наличието на 
лекарствена резистентност. Отговорът към 
терапията може да се дефинира като време 
до индуциране на ремисия – в повечето 
случаи анализирана след 24 седмици. 
Късното индуциране на ремисия се приема 
за неблагоприятен фактор (с висок риск).

Пълна ремисия – дефинира се като състояние, при което костния мозък е нормоцелуларен с < 5% бласти; 
абсолютен неутрофилен брой > 1.0 х109/l и тромбоцитен брой > 100х109/l, болните са независими от 
хемотрансфузии. Ако при диагнозата на болестта са установени аберантен имунофенотип или цитогенетични 
и молекулярни аномалии, то те трябва да липсват. Персистирането им предполага резидуална левкемия. Не 
трябва да се установява екстрамедуларна левкемия, като ЦНС или мекотъканно ангажиране. Това състояние 
трябва да се задържи поне 4 седмици.

Пълна цитогенетична ремисия  Нормална цитогенетика за болни, при които при диагнозата е установена 
абнормна цитогенетика.

Пълна молекулярна ремисия  Молекулярното изследване е негативно, ако при диагнозата са установени 
молекулярни аномалии.

Парциална ремисия   При наличие на 525% бласти в аспирата

Резистентност – При невъзможност да се индуцира ремисия след 2 цикъла на терапия.

Рецидив след пълна ремисия – При поява на бласти в костния мозък > 5%

Минимална резидуална болест (MRD)

	MRD се дефинира като найниското ниво 
на болестта, откриваемо с наличните 
методи при болни в ремисия.

	Различните методи на изследване трябва 
да гарантират ниво на чувствителност 
³1:104. Болните трябва регулярно да се 
мониторират на 3 –6 месеца.

	Наличието на MRD се асоциира с повишен 
риск за рецидив по всяко време, но 
асоциацията е значително изразена през 
35 месец след индукцията.

	МRD() болни имат добър шанс за 
продължителна пълна ремисия 
независимо от лечението, докато MRD(+) 
болни са с лоша прогноза, освен ако не се 
направи алоТХСК.

	Продължението на химиотерапията е 
подходяща стратегия  за болни с устойчива 
MRD или при позитивиране рано след 
индукцията. 

Прогностични фактори

Съвременните терапевтични стратегии 
са ориентирани към рискориентираните 
подходи в постремисионната терапия на 
ОЛЛ (съобразно протокол GMALL 07/2003). 

	Стандартен риск: левкоцитен брой < 100 
х109/l с ТОЛЛ (nonрroТ), CR < 3 сед. или 
левкоцитен брой< 30 х109/l с BОЛЛ (non
рroB, без t(4;11) или t(9;22), CR < 26 ден

	Висок риск: левкоцитен брой <100 
х109/l с ТОЛЛ (nonрroТ), CR> 3 сед. или 
левкоцитен брой >100 х109/l с ТОЛЛ  или 
левкоцитен брой <30 х109/l с с BОЛЛ 
(nonрroB, без t(4;11) или t(9;22), CR>46 
ден или левкоцитен брой >30 х109/l с с 
BОЛЛ (nonрroB, без t(4;11) или t(9;22).

	Много висок риск: BОЛЛ с t(9;22)/BCR
ABL.
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Стратифициране на риска

Терапевтична стратегия за болни със 
стандартен риск
	Консолидационна полихимиотерапия с 

конвенционални дози
	Последваща продължително поддържащо 

лечение с ниски дози циностатици

Терапевтична стратегия за болни с висок 
риск 
	Интензифицирани консолидационни 

режими с високи дози AraC (412 дози от 
13 g/m2); MTX (368 g/m2)  Etoposide (165
500 mg/m2).

	Алогенна ТХСК при възможност.
	Последваща продължително поддържащо 

лечение с ниски дози циностатици.

Терапевтична стратегия за болни с много 
висок риск 
	Интензифицирани консолидационни 

режими с високи дози AraC (412 дози от 
13 g/m2); MTX (368 g/m2)  Etoposide (165
500 mg/m2).

	Алогенна ТХСК при възможност.

Лечение на болни с Ph(+) ОЛЛ
	Химиотерапевтични режими в комбинация 

с тирозинкиназни инхибитори.
	Алогенна ТХСК се препоръчва в първа 

ремисия.

Лечение на резистентна ОЛЛ
За болни с резистентна ОЛЛ съществуват 
следните терапевтични възможности:
	Спасителни режими* с високи дози Ara–C 

± daunorubicin, idarubicin, mitoxantrone, 
fludarabine, clofarabine и др., без  да 
се ограничават до, като напр: CLARA, 
HyperCVAD, FLAGIDA  

	Клинични проучвания при възможност
	Алогенна ТХСК при възможност
	Симптоматична терапия

*Спасителна терапия
	Продължителността на постигната първа 

ремисия определя понататъшната 
терапевтична стратегия и вероятността 
за постигане на втора ремисия. В случаи 
на ремисия за период пократък от 6 
месеца, може да се допусне наличие 
на лекарствена резистентност. Най
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надежден терапевтичен подход в тези 
случаи е прилагане на миелоаблативна 
терапия и алогеннна ТХСК (дълготрайна 
ремисия може да се постигне в 10–20%)

	Пациенти с рефрактерна лимфобластна 
левкемия и добър performance status може 
да се третират с високодозови режими, 
например: clofarabine + vepesid + endoxan; 
cytosine arabinoside 3,000 mg/m2/ден в ден 
1–5 i.v. и amsacrine 200 mg/m2/ден в ден 
3–5 i.v. или cytosinearabinoside 2 х 3,000 
mg/m2/ден в ден 1–4 i.v. и  mitoxantrone 10 
mg/m2/ден в ден 2–6 i.v. (HAM протокол).

	Clofarabinбазирани режими
	2chlorodeoxyadenosine (Cladribine) 

е медикамент на избор в случаите на 
рефрактерна ОЛЛ или след два или 
повече рецидива.  

	Пациенти в увредено общо състояние 
и тежка съпътстваща патология 
може да се третират с methotrexate и 
6mercaptopurine. 

	Forodesine, nelarabine.

Лечение на рецидив 
А) Болни < 60 години
Свръх ранен рецидив - ремисия < 6 месеца 
	Спасителни режими с високи дози AraC 

(2 – 3 g/m2 на всеки 12 часа, 8 до12 дози) 
в комбинация с други цитостатици като 
clofarabine, VP16, idarubicin, diaziquone, 
mitoxantrone, amsacrine, topotecan 
(виж примерни схеми при лечение на 
резистентна ОЛЛ).

	Алогенна трансплантация от фамилен/
нефамилен донор при възможност

	Клинични проучвания при възможност

Ранен рецидив – ремисия 6-24 месеца
	Прилага се терапията, използвана за 

индуциране на ремисията
	Алогенна ТХСК от фамилен/нефамилен 

донор при възможност
	Спасителни режими с високи и 

интермедиерни дози clofarabine, 
AraC (1.5 – 3 g/m2 на всеки 12 часа, 
8 до12 дози) в комбинация с други 
цитостатици като VP16, idarubicin, 
diaziquone, mitoxantrone, amsacrine, 

topotecan (виж примерни схеми при 
лечение на резистентна ОЛЛ).

	Клинични проучвания при възможност

Късен рецидив – ремисия > 24 месеца
	Прилага се терапията, използвана за 

индуциране на ремисията
	Алогенна ТХСК от фамилен/нефамилен 

донор при възможност
	Спасителни режими с високи и 

интермедиерни дози clofarabine, 
AraC (1.5 – 3 g/m2 на всеки 12 часа, 
8 до12 дози) в комбинация с други 
цитостатици като VP16, idarubicin, 
diaziquone, mitoxantrone, amsacrine, 
topotecan (виж примерни схеми при 
лечение на резистентна ОЛЛ).

	Клинични проучвания при възможност

Б) Болни ³ 60 години 
Свръх ранен рецидив - ремисия < 6 месеца 
	Спасителни режими с високи дози 

AraC (2 – 3 g/m2 на всеки 12 часа, 
8 до12 дози) в комбинация с други 
цитостатици като VP16, idarubicin, 
diaziquone, mitoxantrone, amsacrine, 
topotecan (виж примерни схеми при 
лечение на резистентна ОЛЛ).

	Клинични проучвания при 
възможност

Ранен рецидив – ремисия 6-24 месеца
	Прилага се терапия, съдържаща 

цитостатици, които не са използвани 
за индуциране на ремисията

	Клинични проучвания при 
възможност

	Добра поддържаща терапия
Късен рецидив – ремисия > 24 месеца
	Прилага се терапия, използвана за 

индуциране на ремисията
	Клинични проучвания при 

възможност
	Добра поддържаща терапия

Лечение на екстрамедуларна  ОЛЛ
	Болни,  представящи се с 

екстрамедуларна ОЛЛ се лекуват 
със системна противолевкемична 
терапия.
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Съпътстваща терапия
	Антибиотичната профилактика на 

болни с неутропения. При фебрилитет 
се провежда терапия с антибиотици и 
антимикотици.

	Приложението на GCSF  води до 
значително скъсяване на неутропенията, 
както и намаляване използването на 
антибиотици. Контролно изследване 
на костен мозък следва да бъде 
осъществявано по възможност не по
рано от 7 дни след преустановяване на 
прилагането на растежен фактор поради 
риск от погрешна интерпретация на 
находката в костния мозък.

	Прилагане на кръвни продукти. 
- Необходимо е използване на свободни 

от левкоцити продукти за трансфузии
- При възможност да се прилагат олъчени 

кръвни продукти 
- Препоръчват се следните прагове 

за трансфузионна терапия: 
еритроцитни концентрати при Hb£80 
g/l; тромбоцитни концентрати при 
тромбоцити < 10х109/l.  При прояви 
на кървене от гастроинтестиналния 
тракт или бял дроб е препоръчително 
достигане на тромбоцитен брой >50 
х109/l и около 100 х109/l  при ЦНС 
хеморагии.

	Терапевтична левкафереза при 
хиперлевкоцитоза и левкостаза 
(при левкоцитоза ³ 100х109/l), които 
представляват неблагоприятен 
прогностичен фактор с висок риск за 
ранна смърт. 

	Профилактика на туморлизис синдром, 
който се наблюдава обикновено при 
болни с хиперлевкоцитоза ³ 100х109/l и 
представлява колекция на метаболитни 
нарушения като хиперурикемия, 
хиперфосфатемия, хиперкалиемия и 
хипокалциемия и може да се стигне до 
бъбречна недостатъчност. Терапия  
рехидратация, алкализиране на урината и 
allopurinol. 

	Солеви или кортикостероидни капки за 
очи при болни лекуващи се с висока доза 
AraC до 24я час след завършване на 
терапията.

	Кортикостероиди могат да бъдат 

включвани за овладяване на обща 
симптоматика, свързана с основното 
заболяване или усложнения при 
необходимост.

	Болните на висока даза AraС (особено 
тези с компрометирана бъбречна функция 
или болни над 60 години) са с риск за 
церебрална токсичност. Неврологично 
изследване за нистагъм, неясна реч и 
дисметрия трябва да предхождат всяка 
висока доза. При болни с бързо покачване 
на креатинина, резултат на туморната лиза 
или които развиватцеребрална токсичост, 
високата доза трябва да се преустанови 
и да не се прилага в последствия. 
Белодробен токсицитет на медикамента 
се асоциира с риск от развитие на дифузен 
интерстициален пневмонит и внезапен 
респираторен дистрес синдром , бързо 
прогресиращ до белодробен оток с 
ренгенографски данни за кардиомегалия. 

Препоръчителни схеми за лечение на ОЛЛ  
След обстоен преглед на литературата 
и съобразявайки се с настоящите 
възможности на хематологичните заведения 
в страната, в които се извършва лечението 
на ОЛЛ при възрастни се предлагат следните 
терапевтични протоколи.
1. GMALL 07/2003 протокол; www.
kompetenznetz-leukemia.de.
Протоколът е подходящ за новооткрити 
болни между 1565 годишна възраст с ВОЛЛ 
и ТОЛЛ, Продължителност на лечението – 52 
/104  седмици.
	Префаза на индукционна терапия

Цели редуциране на началния туморен товар 
от ливкемични клетки чрез прилагане на КС+ 
Endoxan
	Индукционна терапия

Хемотерапевтичната програма се базира на 
комбинираното прилагане на дексаметазон, 
винкристин, антрациклин, аспергиназа, 
циклофосфамид и 6 меркаптопурин в 
два терапевтични блока (Индукция I и II 
протокол 2,3). За всички групи тя продължава 
46 дни. Миелограма за установяване на 
пълна ремисия (CR)  или липса на такава се 
извършва на 11, 26 и 46 ден от започване на 
ндукционната терапията.
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След завършване на Индукция II в зависимост 
от морфологията, имунофенотипа, 
молекулярногенетичния анализ и 
клиничните параметри пациентите  се 
разделят на три рискови: стандартен риск 
(SR), висок риск (HR), многовисок риск (VHR) 
[табл.2, фиг. 1] . Терапевтичния алгоритъм 
понататък се определя в зависимост 
от стратифицираната рискова  група и 
възможността за намиране на фамилен/
неродствен донор на стволови клетки.

	Постремисионна терапия – 
консолидация.

Консолидиращата терапия на всички 
пациенти включени в терапевтичния 
протокол започва с един цикъл ПХТ 
(консолидация I) последван от мобилизация 
и фереза на автоложни стволови клетки, 
след което се разклонява в три терапевтични 
рамена в зависимост от стратифицираната 
рискова група.
I. Пациенти със стандартен риск: 

терапевтичната схема включва: 
консолидация II (hdMTX/ASP) , ре
индукция I и II, консолидация III–VI.

II. Пациенти с висок или много висок 
риск се разделят допълнително на две 
подгрупи в зависимост от възможността 
за намиране на донор за алогенна – ТХСК /
налични контраиндикации за алоТХСК:
 без възможност за извършване на 

алоТХСК подлежат на терапевтичен 
протокол включващ: консолидация 
II (в зависимост от линейната 
принадлежност на левкемичния 
клон: T клетъчен фенотип: CLAEG 
или Вклетъчен фенотип: FLAG
Ida), последвана от авто–СКТ или 
продължаване на терапията в схема 
идентична на тази при пациенти с нисък 
риск (реиндукция I и II, консолидация 
III–VI). 

 с наличен фамилен/нефамилен 
донор се включват в алогенна 
трансплантационна програма.

	Постремисионна терапия – 
поддържаща терапия.

Пациентите от всички групи след завършване 

на консолидираща терапия подлежат на 
поддържаща терапия след стратифициране 
в три групи базирано на MRD (опредена чрез 
PCR в случаите на BCRABL/Phположителна 
ОЛЛ, клонално пренареждане на Ig или TCR 
гени) :
I. Нисък риск MRD: последователно <10−4 от 
71 ден до 52 седмица и негативна MRD след 
52 седмица 
II. Висок риск MRD: от 16–52 наймалко 
двукратно  >10−4; без да достигне ниво под 10−4 

за два последователни периоди от времедо 
края на първата година от лечението.
III. Среден риск MRD: пациенти, които не 
могат да бъдат ясно причислени към едната 
от двете групи или такива, при които MRD не 
може да бъде определена.
След реиндукция, между консолидация 
III–VI, и до определяне но MRDбазираната 
рискова група е подходящо пациентите да 
получавет поддържаща терапия в ниски дози
І. MRD негативни: 

1 Нисък риск MRD  спиране на лечението 
след 52 седмица.

2.Висок риск MRD  алогенна СКТ/
автоложна СКТ/ интензифицирана 
поддържаща терапия.

3.Среден риск MRD  интензифицирана 
поддържаща терапия
II. MRD позитивни : продължаване на 
лечението 

1. Включване в трансплантационна про
гра ма (авто или алоСКТ)

2. Интензифицирана поддържаща терапия
3. Включване в друг терапевтичен про

токол

2. GMALL07/2003+Rituximab протокол; 
www.kompetenznetzleukemia.de.
Протоколът е подходящ за новооткрити 
болни между 1565 годишна възраст с 
ВОЛЛ (CD20+).  Протоколът е идентичен с 
терапевтичната схема прилагана в GMALL 
07/2003 като допълнително се прилага 
Rituximab – 375 mg/m2 преди началото на 
всеки блок от терапевтичния протокол с 
изключение на префаза. Продължителност 
на лечението – 52 /104  седмици.
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3. Hyper-CVAD/HD MTX-ara-C
Протоколът е подходящ за новооткрити 
болни с ВОЛЛ и ТОЛЛ, зрялоклетъчна 
ВОЛЛ и болни с ранен рецидив на ОЛЛ. 
Продължителност на лечение  2 години.

4. CALGB (Blood 1995;85: 2025-2037)
Протоколът е подходящ за новооткрити 
болни с ВОЛЛ и ТОЛЛ, зрялоклетъчна 
ВОЛЛ и болни с ранен рецидив на ОЛЛ. 
Продължителност на лечение е 2 години и 
включва следните терапевтични модули:
	Индукционна терапия 4 седмици, 

включваща циклофосфамид, 
даунорубицин, винкристин, 
преднизолон и Ласпергиназа (при 
пациенти над 60 годишна възраст, дозите 
на циклофосфамид, даунорубицин и 
преднизолон са модифицирани).

	Ранна интензификация 4 седмици, 
включваща циклофосфамид, 
6меркаптопурин, цитарабин, 
винкристин и Ласпергиназа, както 
и интратекално приложение на 
метотрексат

	ЦНС профилактика – краниално 
облъчване в определени случаи, 
интратекално приложение на 
метотрексат, 6 меркаптопурин и 
метотрексат (peros).

	Късна интензификация 8 седмици, 
включваща доксорубицин, винкристин, 
дексаметазон, циклофосфамид, 
6тиогуанин и цитарабин

	Поддържаща терапия до края 
на 24 месец от поставяне на 
диагнозата, включваща винкристин, 
преднизолон, метотрексат (peros) и 6 
меркаптопурин.

5. LMB-86 (Blood 1995;85: 664-674).
Протоколът е подходящ за новооткрити 
болни с ВОЛЛ и ТОЛЛ и включва следните 
терапевтични модули:
	Циторедуктивна терапия: СОР 

(циклофосфамид, винкристин и 
преднизолон)

	Индукционна терапия: 2 
последователни курса ПХТ по схема 
COPADM (циклофосфамид, винкристин, 



99Хематология, LI 2015, № 3-4

преднизолон, доксорубицин и високи
дози метотрексат)

	Консолидираща терапия: 2 
последователни курса ПХТ по схема 
CYVE (цитарабин и етопозид, режими 
включващи високи дози цитарабин)

	ЦНС профилактика – системно 
приложение на високи дози метотрексат 
и интратекално приложение на тройна 
лекарствена комбинация (MTX, 
цитарабин и стероиди)

	Поддържаща терапия 4 последователни 
курса ПХТ, включващи комбинация 
от винкристин, циклофосфамид, 
адриамицин, МТХ, преднизолони 
етопозид
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ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ/
ДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОЦИТЕН ЛИМФОМ

Определение: Хроничната лимфоцитна 
левкемия (ХЛЛ) е неоплазия от мономорфни 
малки, кръгли или с леко неправилна форма 
Влимфоцити в периферната кръв, костния 
мозък, слезката и лимфните възли, примесени 
с пролимфоцити и параимунобласти, с 
формиране на псевдофоликули в тъканните 
инфилтрати. Обикновено левкемичните 
клетки коекспресират CD5 и CD23. При 
липса на тъканно засягане в периферната 
кръв трябва да са налице ≥5 X 109 /L  
моноклонални лимфоцити с ХЛЛ фенотип. 
ХЛЛ е клонално кумулативно заболяване, 
развиващо се в резултат на неконтролирано 
разрастване на зрелия лимфоцитен 
компартимант и неговото натрупване в 
кръвта, костния мозък, лимфните възли и 
далака. Дребноклетъчният лимфоцитен 
лимфом (SLL) е нодален еквивалент на ХЛЛ/
CLL).
Честота: Годишната заболеваемост е 
4/100000, като нараства след 70 г до 
50/100000. Заболяването рядко се наблюдава 
преди 35 годишна възраст, а пикът му е между 
65  70 години. Съотношението между мъже 
и жени е 2.3:1 при пациенти помлади от 50 
години и 1.1:1 при възраст над 75 години. 

Класификация: WHO
Диагноза: 
Задължителни изследвания
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	performance status по ECOG (04) 
	насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

3. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв 

4. Имунофенотипизация ≥четирицветна 
флоуцитометрия на периферна кръв 
за установяване на ≥5.109/l клонални 
Влимфоцити с ХЛЛ фенотип:
	Скриниращи маркери за дефиниране 

на понататъшната стратегия на 
диагностичен анализ и определяне на 
пропорциите между пролифериралата 
лимфоидна популация и 
резидуалните нормални лимфоцити:  
препоръчителните маркери са CD19 
за Вклетки, CD3 за Тклетки и CD56 
за NKклетки, в комбинация с CD45 
vs SSC vs FSC за гейтиране на зрелите 
лимфоидни клетки

	Задължителни Вориентирани 
маркери: CD20, CD22 и CD79b (с оценка 
на степента на експресия – ниска до 
липсваща при ХЛЛ), CD5 (положителен 
при ХЛЛ), CD23 (положителен при 
ХЛЛ), FMC7, CD10 (за ДД с фоликуларен 
лимфом и трихолевкемия),  sIg, kappa и 
lambda леки вериги. 

	Незадължителни маркери за ДД, 
прогностична информация или 
възможности за мониториране: CD24, 
CD38, CD43, CD49d, CD123, CD138, 
CD200, cyZAP70.

Допълнителни изследвания
1. Директен антиглобулинов тест (DAT) 

(при всички анемични пациенти и преди 
стартиране на терапия);

2. Ретикулоцити;
3. Биохимия за оценка на бъбречната и 

чернодробна функция;
4. Серумни имуноглобулини
5. Рентгенография на гръден кош
6. Костномозъчно изследване – аспирация 

и биопсия.
7. Серологични маркери за вирусен хепатит 

тип В и С, HIV
8. Тест за бременност при жени в детеродна 

възраст, ако се предвижда химиотерапия.

Изследвания при определени 
обстоятелства по преценка 
1. Биопсия на лимфен възел с 

имунохистохимия (CD20+, CD5+, CD23+, 
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CD10, нисък пролиферативен индекс)
	в случаи на дребноклетъчен лимфоцитен лимфом. 
	при болни с bulky лимфаденомегалия 
	за изключване на трансформация или др. причини за лимфаденомегалията.

2. Цитогенетичен анализ и/или FISH анализ за установяване на: 
	за изключване на t(11;14) за ДД с МCL към диагноза; 
	доказване на del(17p) ; del(11q)  преди започване на лечение;.
	Доказване на +12; del(13q) няма прогностично значение  

3. Молекулярно–генетичен анализ: IGHV клонални пренареждания по преценка
4. КАТ на гръден кош, корем и малък таз/ехография по преценка.

Стадиращи системи и прогностични фактори
1. Стадираща система по Binet

Стадий Показатели Риск

Стадий А Хемоглобин ³ 100 g/l, тромбоцити ³ 100 х 109 /l

Ангажиране < 3 лимфни области

Нисък

Стадий В Хемоглобин ³ 100 g/l, тромбоцити ³ 100 х 109 /l

Ангажиране ³ 3 лимфни области или органомегалия

Интермедиерен

Стадий С Всички болни независимо от лимфаденомегалията или 
органомегалията, при които Нв е < 100 g/l, а тромбоцитите са < 100 
х 109 /l

Висок

Забележка: Всяка цервикална, аксиларна, ингвинална област (унилатерално или 
билатерално), далак и черен дроб се броят за една област

2. Стадираща система по Rai

Стадий Показатели Риск

0 Лимфоцитоза > 5 х 109 /l в кръвта и > 30% лимфоцити в костния 
мозък

Нисък

І Лимфоцитоза 

+ лимфаденомегалия

Интермедиерен

ІІ Лимфоцитоза и спленомегалия и/или хепатомегалия

± лимфаденомегалия

ІІІ Лимфоцитоза и анемия (Нв < 110 g/l, Нт < 0.33) 

± лимфаденомегалия или органомегалия

Висок

ІV Лимфоцитоза и тромбоцитопения (тромбоцити> 100 х 109 /l) 

± лимфаденомегалия или органомегалия или анемия

3. Ann Arbour - при дребноклетъчен лимфоцитен лимфом.
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4. Прогностични фактори и стратификация на риска при ХЛЛ

Фактор
Нисък риск

(благоприятна прогноза)

Висок риск

(неблагоприятна прогноза)

Пол жени мъже

Клиничен стадии Rai 0, І и Binet А Rai ІІ, ІІІ, ІV и Binet В, С

Лимфоцитна морфология Типична Атипична

Костномозъчна инфилтрация Нодуларна, интерстициална Дифузна

Dоubling time на лимфоцитите > 12 месеца < 12 месеца

Серумни маркери  ЛДХ, b2
микргл, серумна тимидин киназа, 
разтворим CD23

Нормални Повишени

CD38 експресия < 30% > 30%

ZAP 70 (>20% левкемични клетки) Негативен Позитивен

IGVH мутационен статус > 2% мутация (мутирал) < 2% мутация (немутирал)

Генетични аномалии
Липсват

Del 13q (самостоятелна)

Del 11q23, del(17p), t(11q;v)

загуба/мутация на р53

Критерии за терапевтичен отговор 
Оценката на терапевтичния отговор 
включва  физикален преглед и лабораторни 
изследвания на периферна кръв. 
Костномозъчна биопсия е нужна само при 
пациенти с постигната пълна хематологична 
ремисия. Рентгенография на гръден кош и 

ехография на коремни органи или КАТ са 
необходими само, ако е имало отклонения 
преди началото на терапията. Изследването 
на MRD е препоръчително само при 
пациенти, получили  имунохимиотерапия (V, 
D) .

Оценка на терапевтичния отговор 

Показател Пълна ремисия* Частична ремисия Прогресивна 
болест

Стабилно 
заболяване

Критерии група А

Лимфаденопатия Нито един > 1.5 cm > 50% намаление > 50% увеличение Промяна от 49% to 
+49%

Черен дроб/слезка Нормални размери > 50% намаление > 50% увеличение Промяна от 49% to 
+49%

В  симптоми Липсват Поне един Поне един Поне един

Неутрофили > 1.5 х 109 /l > 1.5 х 109 /l или 

> 50% покачване от 
изходните

Циркулиращи 
Вклетки

Липсват Намаление ≥ 50% 
спрямо изходния 
брой

Завишаване ≥ 50% 
спрямо изходния 
брой

Промяна от 49% to 
+49%

Критерии група В
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Тромбоцити > 100 х 109 /l > 100 х 109 /l или 

> 50% покачване от 
изходните

Намаление ≥ 50% 
на изходното ниво, 
определено от ХЛЛ

Промяна от 49% to 
+49%

Хемоглобин > 110 g/l(без 

Трансфузии и 
еритропоетин)

> 110 g/l или 

> 50% покачване от 
изходните

Намаление >20 g/L 
от изходното ниво, 
определено от ХЛЛ

Завишение  ≤110 
g/L или  <50% 
спрямо изходното 
ниво, или 
намаление <20 g/L

Косномозъчен 

статус

Нормоцелуларен 

< 30% лимфоцити

Без Вкл. нодули

При хипоцелуларен 
костен мозък  CRi

≥ 30% лимфоцити 
или наличие на 
Влимфоидни 
нодули или не е 
изследван

Завишаване на 
лимфоцитите >30% 
над нормата

Без промяна

Забележка: * Времеви критерий за пълна ремисия - най-малко 2 месеца.
CR – пълна ремисия, когато са изпълнени всички критерии; PR – частична ремисия, при която 
е изпълнен поне по един клитерий от група А и В; PD – прегресиращо заболяване, при което 
е изпълнен поне по един критерий от група А и В; SD – стабилно заболяване, при което са 
изпълнени всички критерии.

ЛЕЧЕНИЕ

І.Индикации за лечение
1. Пациенти с нисък риск Rai 0 или 
интермидиерен риск Rai І-ІІ при: (І А)
	Наличие на системни симптоми – 

необясним фебрилитет над 380 С (при 
липса на друго заболяване),  редукция 
на тегло над 10% през последните 6 
месеца, нощни изпотявания, изразена 
астеноадинамия.

	Данни за прогресивна костномозъчна 
недостатъчност, проявена чрез 
развитието или влошаването на анемия 
и/или тромбоцитопения.

	АИХА и/или ИТР, неповлияващи се от 
лечението с кортикостероиди

	Масивна (>6 сm под ребрена дъга ) или 
прогресивна спленомегалия.

	Bulky (> 10см найдългия диаметър) 
или прогресираща лимфаденомегалия.

	Прогресивна лимфоцитоза с 
повишаване > 50% за 2 месеца и 
лимфоцитен dоubling time < 6 месеца.

2. Пациенти с висок рискRai ІІІ-ІV
3. Едроклетъчна трансформация.

ІІ.Принципи на лечение
При новодиагностицирани болни и липса 
на индикации за лечение - наблюдение и/
или локорегионална лъчетерапия (І A)

ХЛЛ  нисък риск  Rai 0 или Binet А 
ХЛЛ интермедиерен риск   Rai І и ІІ или 

Binet В 
ДЛЛ  КС І – ІІ по AnnArbor

При новодиагностицирани болни с  
индикации за лечение:

ХЛЛ  нисък риск  Rai 0 или Binet А 
ХЛЛ  интермедиерен риск   Rai І и ІІ или 

Binet В 
ХЛЛ  висок риск  Rai  ІІІ и ІV или Binet С
ДЛЛ – КС І – ІІ по AnnArbor
ДЛЛ – КС ІІІ – ІV по AnnArbor

1. Пациенти с ХЛЛ без del (17p) и без del 
(11q)
1.1. Пациенти  > 70 години без del (17p) и 
без del (11q)
	Clorambucil +/ prednisone II,B
	Fludarabine +/ Rituximab
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	Cyclophosphamide, prednisone +/  
Rituximab

	Bendamustine +/  Rituximab
	Rituximab
	Obinutuzumab + Chlorambucil
	Ofatumumab (неподходящи за 

fludarabine) + Chlorambucil или 
Bendamustine

1.2. Пациенти < 70  години без  del(17p) и без 
del (11q) или по-възрастни без сериозни 
съпътстващи заболявания
	FCR (Fludarabine,cyclophosphamide, 

rituximab)
	FR ( fludarabine, rituximab)
	Bendamustine +/  Rituximab
	Obinutuzumab + Chlorambucil
	Ofatumumab (неподходящи за 

fludarabine) + Chlorambucil или 
Bendamustine

1.3. При пациенти с изразена ко-
морбидност (нетолериращи пуринови 
аналози):
	Chlorambucil
	Rituximab
	Rituximab+ Chlorambucil
	Пулскортикостероиди
	Obinutuzumab + Chlorambucil
	Ofatumumab (неподходящи за 

fludarabine) + Chlorambucil или 
Bendamustine

1.4.  При пациенти с рецидив или 
рефрактерни на първа линия терапия и 
без del(17p) или (11q)
При продължителен терапевтичен 
отговор >12 месеца или >3 години след 
имунохимиотерапия
Възобновяване на първа линия терапия 
(ІІІВ)

При кратък терапевтичен отговор 
<12 месеца и <2 години след 
имунохимиотерапия
При възраст на пациента > 70 години ) 
(ІІІВ)

	Редуциран FCR
	Clorambucil ± prednisone
	Bendamustine  ±  Rituximab
	HDMP ( high – dose methylprednisolone) 

±  Rituximab
	Rituximab+ Chlorambucil
	Dosedense Rituximab
	Ofatumumab
	Lenalidomide+/ Rituximab
	Ibrutinib
	Клинични проучвания
При възраст на пациента < 70 години 
или по-възрасти, но без сериозни 
съпътстващи заболявания
	Имунохимиотерапия FCR
	FCM (Fludarabine,cyclophosphamide, 

mitoxantrone) ±rituximab
	Bendamustine ±Rituximab
	Fludarabine + Alemtuzumab
	CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, 

vincristine, prednisone)+ rituximab
	Hyper CVAD (cyclophosphamide, 

vincristine, doxorubicine и 
dexamethasone, алтерниращо с  висока 
доза methotrxate и cytarabine) + 
rituximab.

	Дозоадаптиран EPOCH 
(etoposide, prednisone, vincristine, 
cyclophosphamide,doxorubicin) + 
rituximab.

	OFAR (oxaliplatin, fludarabine, 
cytarabine, rituximab)

	Alemtuzumab+ rituximab
	HDMP (висока доза  

methylprednisolone) + rituximab
	Ibrutinib
	Lenalidomide +/ Rituximab
	Ofatumumab
	Високо дозова химиотерапия с 

автоложна или алогенна костномозъчна 
трансплантация в клинични 
проучвания.

1.5.  Пациенти с del(17p)
Първа линия терапия
	FCR (fludarabine, cyclophosphamide, 
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rituximab)
	Alemtuzumab 
	FR (fludarabine, rituximab)
	HDMP (високи  дози methylprednisolon) 

+ Rituximab
	CFAR (cycloposphamide, fludarabine, 

alemtuzumab,rituximab)
	Bendamustine
	Obinutuzumab + Chlorambucil
	Ofatumumab (неподходящи за 

fludarabine) + Chlorambucil или 
Bendamustine

При рецидив/рефрактерност
	CHOP (cyclophosphamide,  doxorubicine, 

vincristine, prednisone) +rituximab
	CFAR (cyclophosphamide, fludarabine, 

cytarabine, rituximab)
	Hyper CVAD + rituximab
	Alemtuzumab+ rituximab
	Високи дози Dexamethasone
	OFAR (oxaliplatin, fludarabine, 

cytarabine, rituximab)
	Bendamustine
	Ofatumumab 
	Ibrutinib
	Lenalidomide+/ Rituximab
	Високо дозова химиотерапия 

с автоложна или алогенна 
костномозъчна трансплантация в 
клинични проучвания.

1.6.  Пациенти с Del(11q)
Първа линия терапия - възраст >70 

год. или по-млади с коморбидност
	Chlorambucil ± prednisone
	Bendamustine  ±  Rituximab
	Cyclophosphamid + Rituximab
	Редуцирани дози FCR
	Alemtuzumab
	Rituximab
	Obinutuzumab + Chlorambucil
	Rituximab + Chlorambucil 
	Ofatumumab + Chlorambucil 

или Bendamustine (за пациенти 
неподходящи за fludarabine)

Първа линия при възраст <70 год. и без 
коморбидност

	FCR
	BR
	PentostaшinCR
	Obinutuzumab + Chlorambucil
	Ofatumumab (неподходящи за 

fludarabine) + Chlorambucil или 
Bendamustine

Резистетност/релапс след 
продължителен отговор >3 год. 

Повтаряне на индукционното лечение 
Резистетност/релапс след кратък 

отговор <2год. и възраст >70 год.
	Редуцирани дози FCR
	Редуцирани дози PentostatnCR
	Bendamustin + Rituximab
	Alemtuzumab+ rituximab
	HDMP (висока доза  

methylprednisolone)+ rituximab
	Ibrutinib
	Ofatumumab (неподходящи за 

fludarabine) + Chlorambucil или 
Bendamustine

Резистетност/релапсс кратък отговор  
<2год. и възраст <70 год.

	FCR
	FCM (Fludarabine,cyclophosphamide, 

mitoxantrone) ±rituximab
	Bendamustine ±rituximab±мitoxantrone
	Fludarabine + alemtuzumab
	CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, 

vincristine, prednisone)+ rituximab
	Hyper CVAD (cyclophosphamide, 

vincristine, doxorubicine и 
dexamethasone, алтерниращо с  висока 
доза methotrxate и cytarabine) + 
rituximab.

	Дозоадаптиран EPOCH 
(etoposide, prednisone, vincristine, 
cyclophosphamide,doxorubicin) + 
rituximab.

	OFAR (oxaliplatin, fludarabine, 
cytarabine, rituximab)

	Alemtuzumab+ rituximab
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	HDMP (висока доза  
methylprednisolone)+ rituximab

	Ibrutinib
	Ofatumumab
	Lenalidomide+/ Rituximab
	Високо дозова химиотерапия с 

автоложна или алогенна костномозъчна 
трансплантация в клинични 
проучвания. Алогенна костномозъчна 
трансплантация при високо рискови 
пациенти ( del17p; del11q; или при 
резистентни или рецидивирали 
пациенти. (ІІІВ)

III. Подходи в зависимост от терапевтичния 
отговор
1. Пълна ремисия  - наблюдение 
2. Частична ремисия – наблюдение или 

включване в клинични проучвания
3. При прогресия на болестта или 

рецидив:
	Втора линия терапия
	Клинични проучвания  
	Трансплантация при определени болни 

– в контекст на клинични проучвания  

	Локорегионална лъчетерапия:
- Палиативна лъчетерапия при 

симптоматична спленомегалия, 
неотговаряща на терапияти и 
спленектомията е противопоказана 
(доза 0.51Gy 3х седмично)

- Лъчетерапия на bulky 
лимфаденомегалия (203040Gy)

	Спленектомията е подходяща при: 
- Симптомна, масивна спленомегалия  
- Рефрактерни цитопении резултат 

на хиперспленизъм или автоимунни 
цитопении.

IV. Проследяване: 
Проследяването на асимптомните пациенти 
се извършва на всеки 36 месеца с физикален 
статус и изследване на периферна кръв. Да 
се следи целенасочено за възможна поява 
на автоимунна цитопения (автоимунна 
хемолитична анемия или автоимунна 
тромбоцитопения) или трансформация в 
синдром на Richter. (V, D)

V. Поддържащи грижи при пациентите с 
ХЛЛ

Възпалителни усложнения Антибиотично лечение

Oпределяне на IgG  и при ниво < 5.0g/l се прилага  IVIG до 
достигане на IgG> 5.07.0 g/dl

Антивирусна профилактика При прилагане на пуринови аналози и/или alemtuzumab

·	 Аcyclovir

·	 PCP(sulfamethoxazole/trimethoprim)

·	 CMVмониториране valganciclovir

Автоимунни цитопении Кортикостероиди, спленектомия, rituximab, cyclosporine A, IVIG, 
eltrombopag или romiplostim 

Ваксини ·	 Годишна Influenza vaccine

·	 На всеки 5 години – pneumococcal vaccine

Хемотрансфузии Според приетите стандарти
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МАРГИНАЛНОЗОНОВИ ЛИМФОМИ (MZL)

Определение: Група от зрели Вклетъчни 
лимфоми, съставени от морфологично 
хетерогенна популация от малки Вклетки 
с центроцитоидна и моноцитоидна 
характерристика, малки лимфоцити и отделни 
имунобласти или центробласти. Налице е 
плазмоклетъчна диференциация в част от 
случаите. Взависимост от типа на лимфома 
лимфомният ифилтрат огражда и заличава 
герминативните центрове в бялата пулпа на 
слезката като се слива с маргиналната зона 
(при спленалния маргиналнозонов лимфом), 
заема маргиналната зона на реактивните 
Вклетъчни фоликули и интерфоликуларните 
зони (при нодалните и МАLT форми). 

Честота:  Маргиналнозоновите лимфоми от 
MALT тип представляват около 78% от всички 
Вклетъчни лимфоми и до 50% от стомашните 
лимфоми. Спленалнияти нодалният подтип 
представляват редки форми и се срещат в 
до 2% от лимфоидните неоплазии във всеки 
един от случаите. 

Класификация: WHO
Три добре обособени типа В-клетъчни 
лимфоми:
	Спленален маргиналнозонов Вклетъчен 

лимфом ± вилозни лимфоцити 
	Нодален маргиналнозонов Вклетъчен 

лимфом 
	Екстранодален маргиналнозонов 

Вклетъчен лимфом МАЛТ тип – стомашени 
и нестомашен 

Диагноза
Задължителни изследвания за диагноза и 
стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	performance status по ECOG (04) 
	насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

	физикално изследване, включително и 
екстранодлани локализации (очи;кожа)

3. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв

4. Хематологични и биохимични 
изследвания :
	LDH. 
	ß2  микроглобулин
	Обширен метаболитен панел.
	Урея, креатинин, пикочна киселина.
	ретикулоцити, Кумбс тест в случаите на 

MALT – нестомашна локализаци
5. Диагнозата се базира на ексцизионна 

биопсия на лимфен възел или 
засегнат орган с хистологично и 
имунохистохимично изследване: 
	Адекватна типизация с препоръчителен 

панел имунохистохимия за парафинови 
срези: CD20+, CD3, CD5, CD10, bcl 
2+,  κ/λ, CD21 или CD23 за оценка 
на фоликулни дендритни клетки на 
остатъчни фоликули, cyclinD1, Ki 67, 
bcl 6

6. Диагнозата на стомашният MALT 
лимфом изисква ендоскопска биопсия 
смножествени (810) биопсии от съседни 
и далечни зони.  

7. Тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ) 
не се използва за диагноза!

8. Костномозъчна биопсия.
9. Имунофенотипизация чрез 

флоуцитометрия при наличие на 
левкемична изява:  κ/λ, CD19+, CD20+, 
CD5, CD23, CD10.

10. Изследване за HelicobacterPylori 
  при негативен хистологичен резултат 
сеизвършват неинвазивни тестове 
(антиген в изпражнения; Уреазен тест; 
антитела в серум).

11. Рентгенография на белия дроб  фас и 
профил.

12. КАТ на гръден кош и корем, малък таз.
13. Серология за HBV при прилагане на 

Rituximab.
14. Серология за HCV при далачен MZL.

При определени случаи се извършва:
1. РЕТ  при съмнителна КАТ.
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2. КАТ на шия.
3. Определяне степента и дълбочината 

на инифилтрацията, както и 
нейноторазпространение в съседните 
ЛВ и органи чрез ендоскопска 
ултрасонография и КАТ  спирален с 
хипотония (при необходимост).

4. Ехокардиография при използване на 
антрациклин съдържащи режими.

5. Тест за бременност за жени в детеродна 
възраст при плануванахимиотерапия.

Незадължителни изследвания:
1. Имунофиксация на серум.
2. Криоглобулини.
3. Цитогенетичен анализ или FISH: t(1;14); 

t(14;18); t(3:14).

4. При нодален MZL t(11;18); t(11;14); t(3:14); 
t(14:18); del(13q). del(17q).

5. Молекулярна генетика за:
	откриване на пренареждане на гени на 

имуногробулини; 
	PCR за t(11;18),  за идентифициране на 

пациентите със стомашене лимфом, при 
които е малко вероятно да отговорят на 
ерадикиращата антибиотична терапия

	MYD88 мутации за отграничаване от 
лимфоплазмоцитоиден лимфом или 
BRAF1 мутации за отграничаване от 
класическа трихолевкемия

Стадиране
Стадиращи системи за МАЛТ–лимфомите на 
стомашночревния тракт.

Lugano Staging System for 
Gastrointestinal Lymphomas

Ann 
Arbour

TNM стадираща 
система, 

даптирана 
за стомашни 

лимфоми

Обхват на тумора

Стадий IE Ограничен в гастроинтестиналния тракт

IE1=мукоза, субмукоза IE T1N0M0 Мукоза, субмукоза

IE2=мускуларис проприя, 
сероза

IE T2NoM0 Мускуларис проприя

IE T3NoM0 Сероза

Стадий IIE Разпространен в коремната кухина

IIE1=локални лимфни възли IIE T13 N1 M0 Перигастрални лимфни възли

IIE2=далечни лимфни възли IIE T13 N2 M0 Подалечни лимфни възли

Стадий IIE Пенетрация през серозата 
и ангажиране на съседни 
органи и тъкани

IIIE T14 N3 Mo Ангажиране на съседни 
структури

Стадий IV Дисеминирано 
екстранодално ангажиране 
или съпътстващо 
наддиафрагмално 
ангажиране на лимфни 
възли

IVE T14 N03 M1 Лимфни възли от двете страни 
на диафрагмата / далечни 
метастази (костен мозък 
или други екстранодални 
локализации)

За останалите маргиналнозонови лимфоми се прилага AnnArbor стадийната система.

Неаблагоприятни прогностични фактори:
	увредено общо състояние;  ECOG ≥2
	възраст над 65 г.;
	голям обем туморна маса;
	мултифокално засягане;

	напреднал КС;
	трансформация;
	повишена LDH;
	локализация на процеса с 

органспецифични дисфункции.
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ЛЕЧЕНИЕ

СТОМАШНИ МАЛТ – ЛИМФОМИ
І. Лечение на болни с локализирано 
заболяване (І и ІІ -1)
A. Хистологичен вариант с преобладаване 
на дребноклетъчен компонент.
1.  При болни с H. pylori (+) специфична 
комбинация за 7–14 дни ( 1b)
	Amoxicillin 2 x 1,0 g ( или Claritromycin 

2x 250 mg).
	Metroinidazol 2 x 500 mg.
	Omeprazole 2x 20 mg (или други от 

същата група).
2. При H. pylori инфекция () и добре 
документирана биопсично/хистологична 
CR се преминава на  диспансерно 
наблюдение първоначално през 3 месеца и с 
ендоскопски/биопсично рестадиране през 6 
месеца в продължение на 2 г.
3. При H. pylori инфекция (), но с хистологично 
положителни данни след
ендоскопия се преминава на наблюдение. 
При клинични оплаквания се
предприема  локорегионална  RT 24  30  Gy 
(2b). 
4. При H.pylori инфекция (+), но с отрицателна 
биопсично/хистологична
находка се повтаря антибиотичната и 
антиацидна комбинация.
5. H.pylori инфекция (+) и с положителна 
биопсично/хистологична находка се повтаря 
антибиотичната и антиацидна комбинация, 
последвана от
локорегионална RТ 24  30 Gy (2а)
6. При контраиндикация за локорегионална 
RТ се препоръчва лечение с
Rituximab (2b).
7. Към тотална или частична  хирургическа 
резекция се прибягва при млади пациенти с 
дълбоки улцерозни промени, перфорации, 
рецидивиращи
кръвотечения. При всички останали 
случаи консервативното орган – 
съхраняващо поведение е за предпочитане 
(следоперативна смъртност, рязко
влошен комфорт, проблеми с храненето, 
не се възпрепятства разпространението на 

процеса).
В. При хистологичен вариант с преобладаване 
на едроклетъчен компонент.
1. Ревизия на хистологичния препарат 
с презумпция за неразпознат 
първиченекстранодален едроклетъчен 
Влимфом.
2. Терапевтичната стратегия не е уточнена с 
консенсус.
3. По принцип поведението е същото и 
зависи от наличието и резултата отлечението 
на H.pylori инфекция.
	Локорегионална RT 24 – 30 Gy. 
	Монохимиотерапия с: Chlorambucil 

16 mg/m2  за 5 дни, 8 –10 курса 
илиChlorambucil 6 mg/m2  дневно до 
постигане на ремисия.

	Пуринови аналози (Fludarabine 
phosphate, Cladribine) (2b)

	При противопоказания за RT се прилага 
Rituximab (2b)

	При индикации – хирургическа 
резекция, последвана от RT 
илихимиотерапия.

ІІ.  Лечение на болни с генерализирано 
заболяване (ІІ-2, ІІ – Е, ІV КС).
1. Ерадикация на H.pylori инфекцията.
2. Индукционно химиотерапевтично лече
ние:
	Монохимиотерапия с алкилиращи 

агенти (Chlorbutin), пуринови 
аналози(Fludarabine phosphate, 
Cladribine) или

	Полихимиотерапия – CHOP, CHOP Like 
режими.

3. Локорегионална RT 3036 Gy.
4. Рестадиране след 3 месеца (ендоскопия с 
множествени биопсии).
5. В зависимост от 4   те възможности за ефект 
върху H. pylori инфекцията ихистологичните 
данни за лимфомния процес се продължава 
по описания погоре алгоритъм.

ІІІ. Лечение на болни с резис-
тентност, рецидиви, трансформация и 
прогресна заболяването.
1. При подобни болни се предприема 
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лечебна тактика описана при FNL иDLBCL.
2. Решение за хирургическа интервенция 
при показания.

МАЛТ ЛИМФОМИ С НЕСТОМАШНА 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
1. При стадий I/ II:
	Лъчетерапия (2030 Gy);
	Хирургично лечение в определени 

случаи (бял дроб; черва; 
гърда;щитовидна жлеза);

	Наблюдение в определени случаи 
(при които биопсията е ексцизионна 
илисъс съпътстващ коморбидитет не 
позволяващ лъче или химиотерапия);

	Клинично проследяване на 36 месеца;
	При локален рецидив е възможна 

лъчетерапия. При системен рецидив 
сепреминава към схеми за лечение на 
фоликуларни лимфоми.

2. Множествено екстранодално засягане.
	Локална лъчетерапия.
	Наблюдение при определени случаи.
	Стадий III/IV при екстранодално засягане 

или засягане на множестволимфни 
възли: прилагат се схеми за лечение на 
напреднали фоликуларнилимфоми.

	При стадий IIV MALT  лимфоми и места 
с едроклетъчен лимфом: Прилагат 
се схеми за лечение на дифузен 
едроклетъчен лимфом.

СПЛЕНАЛЕН МАРГИНАЛНОЗОНОВ 
ЛИМФОМ

1. Асимптомни пациенти без цитопении и 
спленомегалия се наблюдават.
2. При спленомегалия:
	При HCV(+) пациенти се препоръчва 

консултация с гастроентеролог 
иадекватно лечение на 
хепатита,  конвенционалната 
химиотерапия се отлага. При липса на 
индикации за лечение пациентите се 
наблюдават.

	При HCV() пациенти
- При липса на симптоми и цитопении 

се наблюдават.

- При прогресиращи цитопении 
и компресивни явления се 
извършваспленектомия или терапия с 
Rituximab.

3. Алкилиращите агенти (Chlorambucil) 
повлияват в около 30% SMZL.
4. При липса на ефект се прилагат пуринови 
аналози (Fludarabine phosphate,Cladribin) 
самостоятелно или в комбинация с Rituximab.
5. Клинично проследяване на 36 месеца или 
при индикации.
6. При прогресия се преминава към схеми за 
лечение на фоликуларни лимфоми.

НОДАЛЕН МАРГИНАЛНОЗОНОВ ЛИМФОМ
1. Липсва общоприета специфична тера
певтична тактика.
2. Прилага се терапевтичната тактика на 
болни с FNL.

Критерии за терапевтичен отговор  –  виж 
уводната част.
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ТРИХОЛЕВКЕМИЯ

Определение: Трихолевкемията (НСL) е 
индолентна неоплазия на малки зрели В 
лимфоидни клетки с овални ядра и обилна 
цитоплазма с вилозна характеристика, която 
ангажира периферната кръв и дифузно 
инфилтрира костния мозък и червената 
пулпа на слезката.

Честота и разпространение  
Трихолевкемията представлява около 2% от 
лимфоидните левкемии. Засяга предимно 
пациенти на средна и понапреднала възраст, 
средно около 50 год. и е изключителна 
казуистика в датска възраст. Съотношението 
мъже:жени е 5:1.

Класификация: WHO

Диагноза:
Задължителни изследвания за диагноза 
и стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	performance status по ECOG (04) 
	насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. черен дроб и 
далак

3. Пълна кръвна картина с натривка 
от периферна кръв – характерна 
моноцитопения

4. Хематологични и биохимични 
изследвания:
	LDH. 
	ß2  микроглобулин
	Обширен метаболитен панел, 

показатели на бъбречната и 
чернодробна функция.

5. Суха стернална пункция в почти всички 
случаи.

6. Хистологично, хистохимично и 
имунохистохимично изследване на 
костномозъчна биопсия: 
	Повишени са ретикулиновите влакна (с 

отсъствие на колаген)
	Адекватна типизация с 

препоръчителен панел 
имунохистохимия за парафинови 
срези: CD20+, CD3, CD10±, 
DBA44, TRAP (tartаrate
resistantacidphosphatase)

7. Флоуцитометрия на периферна кръв и/
или костномозъчен аспират: CD3, CD5, 
CD10±, CD11c+, CD19+, CD20+, CD22+, 
CD25+, CD103+, CD200+, CD305+.  

8.  Рядко диагнозата се поставя след 
спленектомия типична хистология 
с трихолимфоцитна инфилтрация на 
червената пулпа и атрофия на бялата!

Незадължителни изследвания
	КАТ на абдомен
	Цитогенетика –неспецифична
	Молекулярногенетичен анализ  BRAF1 

V600E мутация 
	Фазовоконтрастна и/или електронна 

микроскопия

Благоприятни прогностични фактори
	нисък трихолевкоцитен индекс = 

костномозъчен целуларитет/ процент 
трихолимфоцити

	умерена тромбоцитопения
	умерена спленомегалия

Критерии за терапевтичен отговор
Пълен отговор:
	Hb> 120 g/l  и без необходимост от 

кръвопреливания
	WBC > 3,0.109 /l  и гранулоцити > 1,5. 109 

/l
	PLT > 100. 109 /l  
	отсъствие.  на ТЛ при нормоцелуларен 

к.м с повече от 35% миелоидни 
прекурсори в две стернални пункции 
за не помалко от 1 месец

Частичен отговор:
	нормализиране на ПКК
	понижение над 50% на ТЛ в к.м. с не по

малко от 35% миелоидни прекурсори
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Минимален отговор:
	повишение на поне един от 

периферните кръвни показатели
	пинижение над 50% на ТЛ в к.м. с около 

25% миелоидни прекурсори 

Стабилно заболяване:
	без промяна на ПКК за поне 3 месеца
	без промяна на ТЛ и миелоидните 

прекурсори в к.м.

ЛЕЧЕНИЕ
1. Индикации за започване на лечение 
	Значителна спленомегалия.  
	Анемичен синдром с Hb<100 g/l и 

необходимост от хемотрансфузии
	Неутропения с гранулоцити < 1,0.109/l 
	Тромбоцитопения  <50.109/l 
	Левкоцитоза с трихолимфоцити > 

20.109/l. 
	Рецидивиращи опортюнистини 

инфекции
	Лимфаденомегалия  
	Тъканна инфилтрация с ТЛ. 

2. Основни терапевтични методи 
А) Медикаментозни методи - І линия
Пуринови аналози (ПА)- основата на 
съвремената терапевтична стратегия. 
	2Chlorodeoxyadenosine (CDA, 

Cladribine, Leustatin) средство на 
избор. Дозировка: 0,1 mg/kg дневно в 
24часова i.v. инфузия в продължени 
на 7 дни или като 2часова инфузия от 
0.15 mg/kg дневно в продължение на 5 
дни. В случаите с частична ремисия се 
провежда 2 ри курс. [IIa, grade B]

	2’Deoxycoformycin (DCF, Pentostatin).
Дозировка: 4 mg/m2 i.v.седмично в 
продължение на 3  6 месеци или 5 mg/
m2 i.v. през 15 дни, максимум 12 месеца. 
При креатининов клирънс <40 ml/min 
не се прилага. [IIa, grade B]

Интерферони Прилагат се  при тежка 
панцитопения rIFNalpha2a или  rIFNalpha
2bв доза 3 МUIs.c. три пъти седмично за 
3 4 месеци подобрява хематологичните 

показатели или позволява прилагането на 
пуринови аналози. [IIa, grade B]
Колонистимулиращи фактори. Прилагат 
се преди, по време или след терапия с 
пуринови аналози при неутрофили < 0.5 х 
109/l и инфекциозни усложнения. 
Рекомбинантен имунотоксин BL22. В 
начална фаза на клинични проучвания  
рекомбинантен имунотоксин  състоящ се от 
вариабилната част на  антитяло срещу CD22, 
свързано с    Pseudomonas ендотоксин( BL22). 

В)Хирургически методи – ІІ линия 
Спленектомия [ IV, grade C] - индикации :
	При липса на ефект от останалата 

терапия.
	Значителна спленомегалия с 

абдоминален дискомфорт и изразена 
компресия 

	Масивна спленална инфилтрация с ТЛ, 
чести инфаркти и заплашваща руптура. 

	Тежка тромбоцитопения с прояви на 
хеморагична диатеза 

	Липса на ефект от останалите методи 
С) Профилактика по време на 
лимфопенията: cotrimoxazole 480 мг/дн

3. Рефрактерни случаи и рецидиви 
Поведение при резистентност. Около 10% 
от болните с HCL показват резистентност 
към пуриновите аналози. Препоръчват 
се Мabthera и спленектомия. През 
последните години се съобщава за ефект от 
едновременното приложение на комбинация 
от Мabthera с пуринов аналог.
Поведение при рецидив. След рецидив 
нова ремисия може да бъде индуцирана с 
втори ( трети курс) на пуринови аналози. 
Ако продължителността на първата ремисия 
е < 3 години се използва алтернативния 
препарат, ако  > 5 години може да се използва 
препаратът, с който е постигната ремисията. 
При липса на ефект се пристъпва към 
спленектомия или комбинация от Мabthera с 
пуринов аналог

Контрол на лечението и проследяване на 
пациентите
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1. Оценката на терапевтичния отговор се 
извършва по общоприетите критерии
	биопсия на костен мозък  с 

имунохистохимично изследване  
	КАТна абдомен 

2. Проследяването на пациентите се 
извършва през 3 месеца след постигане 
на ремисия чрез ПКК, ДКК процент на 
трихолимфоцити ,вкл. при необходимост 
чрез флоуцитометрия

ТРИХОЛЕВКЕМИЯ-VARIANT

Диагностични критерии
	отсъствие на неутропения и моноци

топения
	изразената левкоцитоза 40–60 x 109/l
	лимфоцитите при HCLv са с кръгло 

ядро, кондензиран хроматин с  релефна 
нуклеола наподобяващи Bпролимфоцити

	костният мозък е  хиперцелуларен със 
слабо изразена фиброза

	фенотипен профил: CD25 обичайно 
отрицателни, CD103 рядо се експресира, а 
CD11c е почти винаги позитивен.

	BRAF1 не е мутирал

Терапевтична стратегия
	не съществува общоприета изградена 

стратегия
	рядко може да бъде постигната пълна 

ремисия след 3 or 4 курса Сladribine. 
	Има единични съобщения за ефект 

от приложението на  Fludarabine или 
полихимиотерапия по тип  CHOP.
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ФОЛИКУЛАРЕН ЛИМФОМ

Определение: Фоликуларният лимфом 
(FL) е тумор, съставен от Вклетки на 

фоликулния център (герминативен център) 
(обикновено центроцити и центробласти 

/ големи трансформирани клетки), и 
който обикновено има поне частично 

фоликуларен хистологичен строеж. Налице 
са варианти: педиатричен фоликуларен 

лимфом, интестинален фоликуларен 
лимфом, други екстранодални фоликуларни 

лимфоми.  Отделно се класифицират 
кожните лимфоми от фоликулния център. 

Честота: 57/100 000 население; заема второ 
място по честота от нодалните лимфоми 
в Западна Европа; отчетливо нарастваща  
заболеваемост с напредване на възрастта.

Класификация: WHO

Морфологични степени: 
	І степен– 05 центробласти на hpf 

(hichpowerfield = 0,159mm3 среден брой 
центробласти от 10 изброени полета)

	ІІ степен  615 центробласти на hpf
	ІІІ степен >15 центробласти на hpf (този 

вариант е с агресивна еволюция и лечение, 
както при дифузните Ведроклетъчни 
лимфоми) 

Диагноза
Задължителни изследвания за диагноза и 
стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	performance status по ECOG (04) 
	Насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

	Възможна е екстранодална локализация 
в меки тъкани, храносмилателен тракт, 
тестиси, кожа

3. Хистологично изследване на лимфен 
възел или засегнат орган/тъкан с 
имунохистохимично изследавне:

	При недостъпни л.възли, напр. 
ретроперитонеални може да се 
приложи corе biopsy.

	Тънкоиглена аспирационна биопсия не 
се използва за диагноза !

	Пълен панел за имунохистохимия: 
CD20+, CD3, CD5, CD10+, Bcl2+ и 
Bcl6+ (интрафоликуларно), CyclinD1, 
CD23+

4. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв 

5. Хематологични и биохимични изследва
ния :
	LDH. 
	ß2  микроглобулин
	Обширен метаболитен панел, 

показатели на бъбречната и 
чернодробна функция.

6. Вирусологични изследвания: HBV 
(HbsAg+antiCorAb), HCV, HIV .

7. Хистологично и имунохистохимично 
изследване на костномозъчна биопсия: 
	Перитрабекуларни инфилтрати.

8. Образни изследвания:
	Рентгенография на белия дроб  фас и 

профил 
	КАТ на гръден кош и корем, малък таз. 
	Не се препоръчва РЕТ за начално 

стадиране

Незадължителни изследвания или при 
определени случаи:
1. Флоуцитометрия на периферна кръв и/

или костномозъчен аспират: CD3, CD5, 
CD10+, + CD19+, CD20+, CD22+, CD23+

2. Серумна електрофореза и количествено 
имуноглобулини 

3. Ехокардиография (с оценка на ЛК 
функция при предстоящо лечение с 
антрациклини)

4. КАТ в определени зони на интерес
5. ЯМР
6.  В редки случаи с РЕТ се потвърждава 

локализиран I/II стадий [IV,C]
7. Имунохистохимично изследване Ki67, 
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MUM1 при IIIB морфологична степен
8. Цитогенетика –t (14;18)(q32;q31) засягаща 

IgH/bcl2 гени в 80% 
9. Молекулярногенетичен анализ: bcl2 

rearrangement в 80%; bcl6 5’в 40% (без 
практическо значение)

Стадиране – прилага се AnnArbor 
стадийната  система.
Прогностични системи и стратификация на 

риска –  За оценка на риска и стратифициране 
на лечение се използва FLIPI (Follicular 
lymphomaspecific International Prognostic 
Index) – системата, при която пациентите 
се класифицират в 3 прогностични групи 
–взависимост от наличието на следните 
прогностични фактори: възраст >60 години; 
клиничен стадий по Ann Arbour ІІІ/ІV; 
хемоглобин < 120 g/L; повишено серумно 
ниво на ЛДХ, засягане на ≥5 лимфни групи.

FLIPI  - Follicular Lymphoma International Prognostic Index

Сбор Рискова група 5-годишна обща 
преживяемост

10-годишна обща 
преживяемост

01 Нисък риск 91 71

2 Междинен риск 78 51

≥3 Висок риск 52 36

Критерии за терапевтичен отговор – виж уводна част

ЛЕЧЕНИЕ

Основни принципи на лечение:
A. Терапевтичната стратегия се основава на 

присъствието/ отсъствието на рискови 
фактори, съответния рисков индекс и 
коморбидност.

B. При избора на индукционна терапия 
се има предвид  възможността за 
бъдеща високодозова терапия със 
стволовоклетъчна трансплантация  
избягват се цитостатици с изразена 
миелотоксичност  (алкилиращите агентни)

C. Възможността за висока честота на CR 
при FL изисква консолидация на пълната 
ремисия – новата терапевтична цел

D. Нова опция за удължаване на CR, DFS, PFS 
и OS е продължителното поддържащо 
лечение с Rituximab.  

Пациенти в локализирани стадии (І и ІІ):
1. Индукционно лечение  (първа линия 
лечение ):
	Лъчетерапия в доза 30-36 Gy при 

малка част  пациентите при FL с нисък 
риск (grade 12). [II,B]  Прилага се IF 

(involvedfields) и EF (extendedfields).   
	Стратегията “watchful waiting” е 

неприемлива и се препоръчва само  в 
отделни случаи на възрастни пациенти 
или пациенти с противопоказания за 
активно лечение. Да се има предвид 
характерната за фоликуларните 
лимфоми възможност за спонтанна 
регресия в 25% от случаите.

	При голям туморен обем или 
неблагоприятен прогностичен индекс 
– системна терапия (имунотерапия, 
химиоимунотерапия) с/или без 
лъчетерапия. Имунотерапията е с 
Rituximab(R), 

	Химиоимунотерапия с протоколи  
RCHOP, RFC, RCVP, BR.

	При пациенти над 65 год., 
непонасящи посочените ХТ 
протоколи – радиоимунотерапия (131 
ITositumomab, yttrium90ibritumomab), 
имунотерапия с R 375 mg/m2 седмично 
4 дози, монотерапия с алкилиращи 
(chlorambucil,cyclophosphamid)

	При пълна ремисия (верификация с РЕТ
СТ) e възприета стратегия за спиране 
на лечението, болните преминават на 
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активно наблюдение до прогрес на 
заболяването.

	 Поддържаща терапия с Ритуксимаб
2. При прогресия/рецидив (втора линия 
лечение) – както при II голям туморен обем, 
III-IV кл.ст., вж.т.2 : Химиоимунотерапия, 
рядко – палиативна лъчетерапия 2х2 Gy.
	Рецидивите и прогресията на 

заболяването трябва да бъдат 
хистологично потвърдени. Повторната 
биопсия е необходима за да се изключи 
трансформация в агресивен NHL.

	Задържането на позитивни образни 
данни при междинно рестадиране не 
налагат биопсия.

	При съмнение за активност на процеса:  
остатъчни лимфни възли и/или 
абнормни биохимични показатели и/
или Всимптоми   РЕТ СТ.

Забележка: В средни скоби са 
посочени т.н. LevelsofEvidence [I-V] и  
GradesofRecommendations [A-D] според ASCO. 
Където те липсват правилата са утвърдени 
в стандартната практика на експертите.

Болни с генерализирано заболяване  
-  ІІІ и ІV КС, малък туморен обем.  При 
повечето болни не се постига ерадикация 
на болестта.
1. Индукционно лечение (първа линия 
лечение):
1.1. При т.нар. « асимптоматични» 
пациенти с нисък рисков индекс   “watchful 
waiting” 
1.2. Показани за лечение са случаите 
с В симптоми, вторично увреждане на 
хемопоезата от лимфома,  органна компресия,  
асцит, плеврален излив, bulkydisease, или 
бърза лимфомна прогресия [I,A]. Препоръчва 
се:
	имунотерапия с Rituximab, 

радиоимунотерапия 
илихимиоимунотерапия 

	при възрастни пациенти Rchlorambucil 
[III,B].

1.3. При постигната пълна/частична ремисия 
(верификация с РЕТСТ):
	Консолидация – радиомунотерапия 

[I,B]

	Поддържаща терапия с Rituximabдо 
прогресия.

2. При прогресия/рецидив на болестта 
(препоръчва се РЕТСТ, а при съмнение за 
трансформация следва биопсия)  (втора 
линия лечение) 
	химиоимунотерапия [I,B]: Освен 

протоколите в т. 1.1.3. се препоръчват и 
FM, RFCM, RFND.

Болни с генерализирано заболяване  -  ІІІ 
и ІV КС, голям туморен обем, възраст под 
65 години.
1. Индукционно лечение (първа линия 
лечение):
1.1. Химиоимунотерапия  BR, RCHOP, RFC, 
в редки случаи монотерапия с Rituximab.
Задължителна профилактика на тумор
лизис синдром.
1.2. При постигната пълна/частична 
ремисия (верификация с РЕТСТ) :
	Поддържащо лечение сRituximab в 

продължение на две години [I,B] 
	Радиоимунотерапия или автоложна 

стволовоклетъчна трансплантация 
(ASCT)

2. При прогресия/рецидив (препоръчва се 
РЕТ-СТ, а при съмнение за трансформация 
следва биопсия) - втора линия лечение. 
Стратегията зависи от проведеното лечение I 
линия и продължителността на постигнатата 
ремисия:
2.1. Химиоимунотерапия BR, RCHOP, RFC:
	При ранен рецидив (<12 месеца) се 

предпочита схема без кръстосана 
резистентност (например 
Bendamustinecлед СНОР и обратно).

	Rituximabможе да бъде приложен 
ако с предишния Rсъдържащ 
протокол е била постигната ремисия 
с продължителност над 612 месеца.
[IV,C]

2.2. Високодозова химиотерапия с ASCT 
при пациенти с кратка първа ремисия след 
Rсъдържащ протокол.
2.3. Поддържаща терапия с Rituximab 
(удължава PFS и OS).
2.4. Радиоимунотерапия особено при 
възрастни болни с коморбидност.
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2.5. Рядко алогенна стволовоклетъчна 
трансплантация при млади пациенти с висок 
риск.

Болни с генерализирано заболяване  -  ІІІ 
и ІV КС, голям туморен обем, възраст над 
65 години.
1. Индукционно лечение (първа линия 
лечение):
1.1.Химиоимунотерапия BR, RCHOP, RFC.  В 
отделни случаи Rchlorambucil;
1.2. Rituximabмонотерапия.
1.3. При постигната пълна/частична 
ремисия(верификация с РЕТСТ): 
	Поддържаща терапия с Rituximab
	При недостатъчен отговор : 

радиоимунотерапия.
2. При прогресия/рецидив (втора 
линия лечение) стратегията зависи 
от проведеното лечение I линия и 
продължителността на постигнатата 
ремисия:
2.1. Химиоимунотерапия – BR, RCHOP, RFC, 
RLenalidomide, .
2.2. Поддържаща терапия с Rituximab
2.3. Радиоимунотерапия
2.4. При ремисия след втора линия лечение 
консолидация:
	високодозова терапия с ASCT
	алогенна SCT
	Rituximab поддържащо лечение.

Оценка на отговора на лечение:
	Междинна и крайна оценка след 

завършване на химиотерапия с 
рентгенови методи. При липса на отговор 
– ранна „спасяваща” терапия.

	РЕТСТ засега не е задължителен стандарт.

При трансформация в агресивен лимфом 
– химиотерапия базирана на антрациклин 
съдържащи режими.

При пациенти с HbsAg(+) – мониториране 
на HBV и антивирусна терапия.

Проследяване на болните:
	Преглед на всеки 3 месеца в продължение 

на 2 години всеки 6 месеца в следващите 
3 години и после веднъж годишно. 
Внимание за трансформация и второ 
малигнено заболяване.

	ПКК и биохимия през 6 месеца първите 2 
години, после по преценка на лекаря.

	Контрол на тиреоидната функция при 
болни с облъчване на шията на 125 
година.

	Образни методи – рентгеново и ехографско 
изследване на всеки 6 месеца 2 години 
после ежегодно. Не е задължителен СT. 
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МАНТЕЛНОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ

Определение: Мантелноклетъчният 
лим фом (MCL) е подтип на Вклетъчните 
лимфоми, който произхожда от 
трансформирани CD5 позитивни антигенно
наивни прегерминативноклетъчни Вклетки 
от мантелната зона, която обкръжава 
нормалните герминативни центрове на 
фоликулите, като обикновено съставен от 
мономорфна популация от малки до средни 
лимфоидни клетки с неравен ядрен контур, 
CCND1 транслокация и висока експресия на 
CyclinD1. В редки Cyclin D1()отрицателни 
срлучаи, наличието на SOX11 може да улесни 
поставянето на диагнозата. Описана и така 
наречена „инделентна” SOX11()негативна 
форма, характеризираща се се с левкемична 
изява и спленомегалия.

Честота:  310%  от всички новодиаг
ностицирани случаи на лимфом. Засяга 
предимно пациенти в шестото десетилетие 
на живота, средна възраст – 63 години. 
Съотношение над 2:1 в полза на мъжете. 
Средна преживяемост 3 години, но при 
510%  преживяемостта е до 10 години. Най
често заболяването има прогресиращ ход  
с развитие на  рефрактерност към терапия. 
Рядко заболяването е с поиндолентен ход .

Класификация: WHO

Диагноза:
Задължителни изследвания за диагноза 
и стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	performance status по ECOG (04) 
	Насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак, 
храносмилателен тракт

3. Диагнозата се базира на ексцизионна 
биопсия на лимфен възел или орган с 
последваща морфологична преценка и 

имунохистохимия:
	Тънкоиглена аспирационна биопсия не 

се използва за диагноза !
	Пълен имунохистохимичен панел: 

CD20, CD3, CD5, CyclinD1, CD10, CD21, 
CD23, CD43, BCL2, BCL6, Ki67. Типичният 
имунофенотип е CD5+, CD20+, CD43+, 
CD23, CyclinD1+, CD10. Някои случаи 
на MCL могат да бъдат CD5 или CD23+. 
Рядко ( под 5%) от MCLса cyclinD1/ 
CCND1 негативни.При cyclinD1/ 
CCND1 негативни MCL може да се 
наблюдава свръхекспресия на cyclinD2 
или cyclinD3. 

4. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв 

5. Хематологични и биохимични 
изследвания :
	LDH. 
	ß2  микроглобулин
	Обширен метаболитен панел, 

показатели на бъбречната и 
чернодробна функция.

6. Вирусологични изследвания: HBV 
(HbsAg+antiCorAb), HCV, HIV .

7. Хистологично и имунохистохимично 
изследване на костномозъчна биопсия и 
аспирация.

8. Флоуцитометрия на косен мозък или 
периферна кръв. Имунофенотипът на MCL 
е зрялокрлетъчен Влимфоцитен: CD10
, CD19+, CD20+, CD22+, CD43+, CD79a+, 
CD5+, CD23 и CD200. CyclinD1 не е 
възпроизводим при флоуцитометрично 
изследване.

9. Образни изследвания:
	Рентгенография на белия дроб  фас и 

профил по преценка. 
	КАТ на гръден кош и корем, малък таз. 
	Не се препоръчва РЕТ за начално 

стадиране

Незадължителни изследвания или при 
определени случаи:
	Цитогенетика/FISH: t (11;14), t (14;18) .
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	КАТ на шия, изследване на епифаринкс 
	КАТ, ФГС на гастроинтестинален тракт.
	КАТ, MRI ЦНС, лумбална пункция (при 

пациенти с бластен вариант или ЦНС 
симптоми)

Стадиране: Използва се Ann Arbor стадийна 
система.

Стратификация на риска и прогностични 
системи: За оценка на прогностичния риск 
се прилага MIPI системата вж уводната част

Критерии за терапевтичен отговор  виж 
уводната част

ЛЕЧЕНИЕ
Основни принципи
1. MCL обичайно е с агресивен ход и 

неблагоприятна прогноза. В началото и за 
кратко е податлив на лечение, но покъсно 
на фона на резистентност рецидивира  и 
болестта се контролира трудно.

2. В повечето рандомизирани проучвания 
основен критерий за подбора на 
терапията е възрастта – под 65 години и 
наличната коморбидност. 

3. Конвенционалната моно или 
полихимиотерапия не водят до 
продължителен и ефикасен контрол на 
болеста. 

4. Известен проблем представлява 
стволовоклетъчната токсичност при 
пациенти потенциални кандидати за 
автоложна стволово клетъчна терапия.

5. Не са дефинирани стандартни препоръки 
за лечение на MCL. Пациентите може 
да се насочат за участие в  клинични 
проучвания. 

Първа линия терапия
Интензивна терапевтична стратегия 
- при пациенти до 65 години с липса на 
сериозен коморбидитет:
	HyperCVAD+R (Сyclophosphamide, 

Vincristine, Doxorubicin, Dexamethasone 
алтерниращ с Methotrexate и Cytarabine) 
+ Rituximab

	Nordictrialregiment доза
интензифицарана имунохимиотерапия 
с maxiCHOP, алтернираща с Rituximab 
+ високодозов Cytarabine)

	RCHOP/ RICE
	RCHOP/RDHAP

По- малко интензивна терапевтична 
стратегия
	Bendamustine+Rituximab
	CHOP+Rituximab
	Cladribine + Rituximab
	Модифициран Hyper CVAD с Rituximab 

поддържаща терапия.

Лъчетерапията при пациенти  в 
локализиран “ bulky”, ранен стадий 
(stageIAили IIA) може са подобри PSF.
При пациенти с пълен терапевтичен 
отговор след първа линия терапия
	участие в клинични проучвания
	Високодозова терапия с автоложна СКТ
При пациенти с постигат  пълен 
терапевтичен отговор, при които не 
се предвижда високодозова терапия с 
автоложна СКТ.
	Rituximab поддържаща терапия.
	Клинично наблюдение.

Втора линия терапия
	При пациенти  с PR от първа линия 

терапия се обсъжда допълнителна 
терапия  (режими вторалиния) за 
подорение качеството на отговора. 

	Участие в клинични проучвания

Лечение на болни с рецидиви и прогресия 
на MCL
	Ibrutinib.
	втора линия терапия.
	участие в клинични проучвания.

Рестадиране: виж FL, MZL

Проследяване и наблюдение: виж FL, MZL



122

Препоръчителни схеми Категория 2А

ИНДУКЦИОННА ТЕРАПИЯ:
Агресивна терапия:
 HyperCVAD+R (Сyclophosphamide, Vincristine, 
Doxorubicin, Dexamethasone алтерниращ с 
Methotrexate и Cytarabine) + Rituximab
 Nordictrialregiment дозаинтензифицарана имуно
химиотерапия с maxiCHOP, алтерниращ с Rituximab 
+ високодозов Cytarabine)
 CALGB режим
 RCHOP/ RICE
 RCHOP/RDHAP
По-малко агресивна терапия:

- Bendamustine+Rituximab
- CHOP+Rituximab
- Cladribine + Rituximab
- Модифициран HyperCVADс 

Rituximabподдържаща терапия при пациенти 
наз 65г.

Първа линия консолидация:
- Високодозова терапия с автоложна СКТ
- Rituximab поддържаща терапия.
- Участие в клинични проучвания

Втора линия консолидация
- Алогенна СКТ (немиелоаблативна или 

миелоаблативна)

ВТОРА ЛИНИЯ ТЕРАПИЯ:
·	  Bendamustine +R
·	  Bortezomib+/R
 Cladribine+/R
 FC+/rituximab
 FCMR (Fludarabine, Cyclophosphsamide,  
Mitoxantrone, Rituximab)
 FMR ( Fludarabine, Mitoxantrone, Rituximab)
 Ibrutinib
 Lenalidomide+/Rituximab
 PCR (Pentostatin, Cyclophosphamide, Rituximab)
 PEPC ( Prednisolon, Etoposide, Procarbazine, 
Cyclophosphamide) +/R
режими, втора линия терапия за DLBCL
 Temsirolimus
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ДИФУЗЕН В-ЕДРОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ

Определение: Дифузните Ведроклетъчни 
лимфоми (DLBCL) са морфологично 
хетерогенна група лимфоидни неоплазии, 
които се характеризират с клонална 
пролиферация на големи неопластични 
Вклетки (с ядра ≥ ядрата на нормални 
макрофаги или ≥ два лимфоцита), 
характеризиращи се  с различна клинична 
картина и прогноза.

Честота: 56/100 000 население, с отчетливо 
нарастваща  заболеваемост до 15 –25/100 
000 с напредване на възрастта; 2530% от 
от всички зрели В – клетъчни лимфоми при 
възрастните

Класификация: WHO
Морфологично могат да бъдат отграничени 
няколко варианта – центробластни,  
имунобластни,  анапластни и  други редки 
морфологични субтипове, без да има пряка 
връзка с клиничната картина и прогноза. 
Приетата понастоящем класификация на 
СЗО отграничава няколко обособени субтипа 
с характерна морфология и клинично 
протичане: Ведроклетъчен лимфом с 
богатство на Тлимфоцити/хистиоцити; 
първичен дифузен Ведроклетъчен 
лимфом на ЦНС; първичен кожен дифузен 
Ведроклетъчен лимфом, “leg” тип;  дифузен 
Ведроклетъчен лимфом, асоцииран с 
хронично възпаление. Обособена е и 
временно дефинирана нозологична единица: 
ЕBVположителен дифузен Ведроклетъчен 
лимфом при възрастни пациенти.  В 
класификацията като отделни нозологични 
единици съществуват и сходни морфологично 
и до голяма степен терапевтично, 
но различаващи се в патогенетично 
отношение Вклетъчни лимфоми, в това 
число Първичен медиастинален (тимусен) 
Ведроклетъчен лимфом; Интраваскуларен 
лимфом; Лимфоматоидна грануломатоза; 
ALKположителен Ведроклетъчен лимфом; 
Плазмобластен лимфом; Ведроклетъчен 
лимфом, възникващ в болест на Castelman, 
асоциирана с HHV8; Първичен ефузионен 
лимфом. На базата на съвременното 

познание съществуват случаи на „сива зона” 
между характеристиките на обособени 
нозологични категории, в която с достъпните 
ни диагностични средства не е възможно 
ясното им. Отграничаване. В тази връзка 
класификацията съдаржа две обособени 
категории, дефинирани като Вклетъчен 
лимфом, некласифицируем, с характеристики 
между дифузен Ведроклетъчен лимфом и 
Бъркитов лимфом; и Вклетъчен лимфом, 
некласифицируем, с характеристики 
между дифузен Ведроклетъчен лимфом и 
класически Ходжкинов лимфом.

Диагноза
Задължителни изследвания за диагноза и 
стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	performance status по ECOG (04) 
	Насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

	Възможна е екстранодална локализация 
(40%) в меки тъкани, храносмилателен 
тракт, мускули,  кости, кожа 

3. Диагнозата се базира на ексцизионна 
биопсия на лимфен възел или орган с 
последваща морфологична преценка и 
имунохистохимия. :
	Тънкоиглена аспирационна биопсия не 

се използва за диагноза !
	Ребиопсия, ако биопсичния материал е 

недостатъчен
	Пълен имунохистохимичен панел: 

CD20,CD3, CD5, CD10, CD45, BCL2, BCL6, 
Ki67, IRF4/MUM1, MYC. 

4. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв 

5. Хематологични и биохимични 
изследвания :
	LDH. 
	ß2  микроглобулин
	Обширен метаболитен панел, показа

тели на бъбречната и чернодробна 
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функция.
6. Вирусологични изследвания: HBV 

(HbsAg+antiCorAb), HCV, HIV .
7. Хистологично и имунохистохимично 

изследване на костномозъчна биопсия и 
аспирация.

8. Образни изследвания:
	Рентгенография на белия дроб  фас и 

профил по преценка. 
	КАТ на гръден кош и корем, малък таз. 

9. Тест за бременност

Незадължителни изследвания или при 
определени случаи:
1. Допълнителен имунохистохимичен панел 

за установяване на лимфомните суб
типове: CyclinD1, kappa/lambda, CD30, 
CD138, EBER – ISH, ALK1, HHV8,  CD15.

2. Флоуцитометричен панел за изследване на 
костномозъчен аспират и/или периферна 
кръв при данни за левкемизация: kappa/
lambda, CD45, CD3, CD5, CD19, CD10, CD20, 
CD81, CD138, CD22 и др.

3. Цитогенетично изследване или FISH: 
t(14;18), t(3;v), t(8;14), t(8;v) 

4. Образни и нуклеарномедицински изслед
вания:
	КАТ, MRI на ЦНС (при определени 

случаи)
	PET или SPECT(при определени 

случаи)
5. Лумбална пункция при ангажиране на 

параназални синуси, тестиси, епидурално 
пространство, HIV лимфоми или при >2 
екстранодални органи, карцином на 
млечната жлеза.

6. Плеврална пункция, коремна пункция, 
перикардиоцентеза при съмнение за 
ангажиране на паренхимни органи

Стадиране   прилага се AnnArbor – 
стадийната  система

Прогностични системи и стратификация 
на риска – виж уводната част

Критерии за терапевтичен отговор при 
малигнените лимфоми – виж уводната 

част

ЛЕЧЕНИЕ
Общи принципи
1. Стратегиите за лечение е необходимо 

да бъдат стратифицирани според 
възрастта, IPI и/или aaIPI.

2. Необходима е профилактика на Тумор
лизис синдром. 

3. Намаляване на дозата поради очаквана 
хематологична токсичност трябва да се 
избягва. 

4. При Фебрилна неутропения (FN) се 
прилагат профилактично растежни 
фактори. Те се прилагат при всички 
пациенти в напреднала възраст и без 
прояви на FN.

Първа линия терапия
1. Млади пациенти под 65г. с нисък риск ( 
aaIPI = 0 ) без Bulky формация: 
	Текущ стандарт е шест цикъла 

ритуксимаб и комбинирана 
химиотерапия (CHOP) на всеки 21 дни 
[I, A]. 

	Инициалната радиотерапия е без ясна 
полза [I, A]

 
2. Млади пациенти с нисък интермедиерен 
риск (aaIPI = 1) или IPI нисък риск (aaIPI = 0) 
с Bulky формация:
	R CHOP 21 × 6. Последваща лъчетерапия 

е ефективна в тази група пациенти при 
остатъчна активност. 

	DAEPOCH. Последваща лъчетерапия е 
ефективна в тази група пациенти при 
остатъчна активност. 

	R – ACVBP. Лъчетерапия не се 
препоръчва. [II , B]

3. Млади пациенти с висок интермедиерен 
и висок риск ( aaIPI ≥ 2 )
	Препоръчват се шест до осем цикъла 

химиотерапия R – CHOP 21 [III, B]. 
Интензификация на терапията с  
RCHOP 14 е без доказано предимство 
по отношение на стандартното лечение 
с RCHOP 21 [I, C]. 
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	Интензивното лечение с RACVBP или 
RCHOEP се използва често, но тези 
режими не са пряко сравнени с режима 
R  CHOP в този категория [II , B]. 

	Високодозовите химиотерапии (HDC) 
с последваща трансплантация на 
стволови клетки, като консолидиращо 
лечение след имунохимиотерапия са 
с обещаващи резултати в последните 
проучвания фаза II [II, C]. HDC/ASCT 
като първа линия на терапия остава 
експериментална или може да бъде 
предложена при селективни високо
рискови пациенти [II, C]. Лъчетерапията 
в тази група е без доказани ползи [III , 
C]. 

4. Пациенти на възраст над 65 години
	Настоящият стандарт е осем цикъла 

RCHOP 21 [I, A]. RCHOP 14 не е 
показал предимство по отношение на 

преживяемостта сравнен с RCHOP 21 
[I, C]. 

	При пациенти с локализирано 
заболяване, радиотерапията е без 
доказана полза [I, A].

 
5. Пациенти на възраст > 80 години
	Изборът на лечение е изисква 

изчерпателна гериатрична оценка. 
	R – CHOP обикновено се използва до 80 

годишна възраст при здрави пациенти. 
	Комбинацията на ритуксимаб с 

редуцирана химиотерапия, като R  
miniCHOP, може да доведе до пълна 
ремисия при здрави пациенти на 
възраст над 80 години [III, В]. 

	Заместването на доксорубицин 
с етопозид или с липозомален 
доксорубицин се препоръчва при 
пациенти със сърдечна дисфункция [IV, 
С].

Таблица. Препоръчителни стратегии при лечение на DLBC – първа линия.

Млади пациенти <61 години Възрастни пациенти >60 години

IPI нисък риск без bulky
IPI нисък риск без bulky или нисък 
интермедиерен
IPI висок интермедиерен или висок 

RCHOP 21 × 6
RACVBP съссеквенционална консолидация 
или 
RCHOP 21 × 6 + IFRT при bulky
или 
DAREPOCH
RCHOP 21 × 8 
или 
RCHOP 14 × 6 с 8 R
Възможни са и по – иинтензивни режими
RCHOEP 14 × 6
или
RACVBP + HDCT с ASCT
или
RCHOP 14 like + RHDCT
с ASCT

>80 години без сърдечна недостатъчност
>60 години със сърдечна недостатъчност

RCHOP 21 × 8
(RCHOP 21 × 6 за IPI нисък риск)
или
RCHOP 14 × 6 със 8 R
Редуцирани режими:
RminiCHOP21 × 6
Доксорубицин се заменя с етопозид
или
липозомален доксорубицин или други режими:
RCNOP 21 × 6
RCEPP
DAEPOCH
или
Палиативни грижи



127Хематология, LI 2015, № 3-4

Втора линия терапия - терапия при 
рецидив или рефрактерни DLBCL
1. Пациенти подходящи за АСКТ без 
органна дисфункция и възраст < 65-70 
години
	Спасяващи химиотерапевтични режими 

в комбинация с ритуксимаб последвани 
от АСКТ [II , A]. Препоръчваните 
режими са DHAP, ICE, ESHAP, GDP, MINE, 
GemOx, BEAM. Режимите DHAP и ICE са 
съпоставими. 

	Показана е лъчетерапия в някои 
случаи с ограничен напреднал стадий 
на заболяването, но ефектът не е бил 
оценяван в контролирани проучвания. 
Поддържаща терапия с ритуксимаб 

при отговорилите пациенти не се 
препоръчва [I, D]. 

	Алогенната трансплантация вероятно 
трябва да се има предвид при пациенти 
с рефрактерно заболяване, ранен 
рецидив или рецидив след ASCT [III , В].

2. Пациенти не подходящи за 
високодозова химиотерапия и АСКТ 
	подлежат на химиотерапевтични 

режими +/ ритуксимаб. 
Препоръчваните режими са 
Bendamustin, CEPP, CEOP, DA – 
EPOCH, GDP, GemOx, Lenalidomide. 
Необходимо е да се има предвид 
включването в клинични проучвания. 

Таблица. Препоръчителни стратегии при лечение на рецидив/прогресия DLBC – втора линия.

Първи рецидив или прогресия >2 рецидива/прогресия

Пациенти подходящи за трансплантация
Пациенти неподходящи за трансплантация

·	 Платинабазирани режими: RDHAP, RICE 
или R±ESHAP, R±GDP, R±GemOx, R±MINE като 
спасяващи режими

·	 За хемосензитивни пациенти: RHDCT с АСКТ
·	 АлоСКТ след RHDCT с АСКТ
·	 Платина и/или гемцитабинбазирани 

режими или R±Bendamustin, R±CEPP, 
R±CEOP, R±DAEPOCH, R±GDP, R±GemOx, 
R±Lenalidomide, Rituximab

·	 Клинични проучвания с нови лекарства

Пациенти подходящи за трансплантация
Пациенти неподходящи за трансплантация
АлоСКТ
·	 Клинични проучвания с нови лекарства
·	 Клинични проучвания с нови лекарства

или
·	 Палиативни грижи

ЦНС профилактика и лечение
	Пациенти с висок интермедиерен и 

висок IPI риск, особено тези с повече 
от едно екстранодално огнище или 
повишена LDH са с повисок риск от ЦНС 
рецидив. Препоръчва се профилактика 
на ЦНС с интравенозно приложение на 
високи дози метотрексат. Осигурява се 
ефективен контрол на болестта и може да 
бъде алтернатива пред интратекалното 
приложение на метотрексат [IV, С]. 
Тестикуларните лимфоми трябва да 
получават профилактика и на ЦНС.

	Лечението на първичния DLBCL на 

ЦНС трябва да съдържа високи дози 
метотрексат. Комбинацията с висока 
доза цитарабин подобрява постигането 
на CR. ЦНС облъчването се прилага като 
консолидация. 

Други препоръки
1. Липсват убедителни данни за 

терапевтична полза от продължителна 
поддържаща терапия с Rituximab, като 
опит за консолидация на постигнатата 
ремисия 

2. Основните различия в продължението 
на терапевтичната тактика се основават 
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на оценката на терапевтичния отговор 
чрез образни методи вкл чрез РЕТСТ. 
Последният разделя условно пациентите 
на две групи РЕТ СТ(+) и РЕТ СТ(), 
изискващи различно терапевтично 
поведение.

3. Решение за запазване на фертилитета

Проследяване: 
1. Анамнеза и физикално изследване на всеки 

3 месеца в рамките на 1 година. След това 
на всеки 6 месеца за 2 години, а след това 
веднъж годишно с насочено внимание за 
втора неоплазия или други дългосрочни 
последствия от химиотерапията.

2. Кръвна картина и LDH на всеки 3, 6, 12 и 24 
месеца. След това при необходимостл

3. КТ на 6, 12 и 24 месеца. При високорискови 
пациенти се налагат по – чести проверки

4. РЕТ/СТ по преценка. 
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БЪРКИТОВ ЛИМФОМ

Определение: Лимфомът на Burkitt (BL) е 
Вклетъчен лимфом с изключително кратко 
време за удвояване, който често се изявява в 
екстранодални локализации или като остра 
левкемия. Той се състои от мономорфни 
средни по размер трансформирани клетки. 
Лимфомът се дефинира от наличието на 
транслокация, засягаща MYC гена, макар 
и наличието й да не е специфично само 
за  BL. Нито един параметър (например 
морфология, генетичен анализ или 
имунофенотип) не може да се използва 
като златен стандарт за диагностициране 
на BL, необходима е комбинация от няколко 
диагностични техники.

Класификация: WHO
BL/L -три основни клинични форми: 
	Африкански вариант (ендемична 

форма): найчестата; тясно свързана с ЕBV 
инфекцията, с предимно екстранодално 
ангажиране: лицевочелюстната и 
орбитални зони с тежка деформация на 
лицевия череп, яйчници, бъбреци.

	Американски вариант (спорадична 
форма): ранна костномозъчна 
инфилтрация (3038%), ЦНС инфилтрация 
(1317%), абдоминално ангажиране на 
илеоцекалната област и мезентериалните 
лимфни възли, черния дроб, слезката, 
яйчниците, тестисите. 

	Имунодефицитно-свързан вариант: 
наблюдава се при HIV (+) пациенти или 
при посттрансплантирани болни. 

Честота: около 12% от НХЛ при възрастни. 
Заболеваемост  0.4 случая на 100 000 души 
(по данни на NCISEER, САЩ за 20012009г.) 
Спорадичният вариант на BL се среща по 
целия свят, предимно при деца и млади хора. 
Честотата е ниска, което представлява само 
12% от всички лимфоми в Западна Европа и 
в САЩ. В детската възраст BL/L представлява 
приблизително 30 до 50% от всички лимфоми. 
Средната възраст на пациентите е 30 години. 
Съотношението мъжежени е 23: 1, а при 
деца е още почесто сред мъжкия пол. 

Диагноза
Задължителни изследвания за диагноза 
и стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	performance status по ECOG (04) 
	Насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

3. Диагнозата се базира на ексцизионна 
биопсия на лимфен възел или орган с 
последваща морфологична преценка и 
имунохистохимия – в случай с нодална 
изява на заболяването:
	Пълен имунохистохимичен панел: 

CD20, CD3, CD5, CD10, BCL2, BCL6, TdT, 
CD34, Ki67. Типичният имунофенотип 
е CD20+, CD10+, bcl6+, bcl2, Ki67100%. 

4. Флоуцитометрия на костен мозък или 
периферна кръв в случаи с левкемична 
изява: CD10+, CD19+, CD20+, CD22+, 
CD81+, sIg+, CD34, Tdt. 

5. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв 

6. Хематологични и биохимични 
изследвания :
	LDH. 
	Обширен метаболитен панел, 

показатели на бъбречната и 
чернодробна функция.

7. Хистологично и имунохистохимично 
изследване на костномозъчна биопсия и 
аспирация.

8. Вирусологични изследвания: HIV.
9. Морфологично и флоуцитометрично 

изследване на цереброспинална течност.
10. Образни изследвания:
	Рентгенография на белия дроб  фас и 

профил по преценка. 
	КАТ на гръден кош и корем, малък таз. 
	Не се препоръчва РЕТ за начално 

стадиране
11. Тест за бременност
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Незадължителни изследвания или при 
определени случаи:
	КАТ MRI  ЦНС 
	РЕТ – КТ, ФГС, ФКС 
	Цитогенетика/FISH – t(8;14) наблюдава 

се при 80% от случаите; t(2;8) – 
наблюдава се при 15% , t(8;22) – 
наблюдава се при 5% от болните.

	Молекулярно генетичен анализ 
	EBV

Стадиране  Прилага се Ann Arbor 
стадийната система

Стратифициране според риска:
1. Нисък риск – пациенти, при които са 
налице всички от следните фактори:  
	Нормално ЛДХ
	Перформанс статус по СЗО 0–1 
	Стадий по Ann Arbor III  
	Туморна маса < 10 cm в диаметър

2. Висок риск: пациенти, при които се 
установява един или повече от следните 
фактори:
	Повишено ЛДХ
	Перформанс статус по СЗО 2–4 
	Стадийпо Ann Arbor III –IV
	Туморна маса > 10 cm в диаметър

ЛЕЧЕНИЕ
Префаза
1. Задължителна профилактика на на tumor 

lysis syndrom ( в ІІІ и ІV КС около 2530%) 
37 дни преди индукционната терапия: 
	инфузии – Ser. physiologicum –22,5 l/ 

дневно
	алкализиране на урината
	Аllopurinol 600 mg/дневно
	корекция на йонния баланс

2. Ниски циторедуктивни дози (Cyclopho

sphamid, ГКС)

Лечение на болни с нисък рисков индекс
1. Интензивната химиотерапия – 

средство на избор. Прилагат се голямата 
част от индукционните режими при  ОЛЛL 
L3
	високи дози алкилиращи агенти, 

антрациклини, Methotrexat, AraC,  
винка препарати :BL –05/93, HyperCVAD, 
без СНОР режими)

	интратекална профилактика
2. Комбинирана химиотерапия ± Rituximab
3. При постигане на CR – наблюдение през 

3 месеца за първата година и през 3 за 
втората и през 6 месеца в следващите.

4. При постигане на PR :
	включване в клинични проучвания
	индивидуални  химиотерапевтични 

режими

Лечение на болни с висок рисков индекс
1. Интезивна химиотерапия 
	високи дози алкилиращи агенти, 

антрациклини, Methotrexat, AraC, 
винка препарати: R  HyperCVAD (CR
81%), R  CODOX–M/IVAC (CR 78%)

	интратекална профилактика 
2. При необходимост –палиативна 
декомпресивна резекция
3. При непостигане на CR или рецидив
	стволовоклетъчна  трансплантация
	индивидуална химиотерапевтична 

програма при болни неподходящи за 
АСКТ

	симптоматично и поддържащо лечение 
4. Не се препоръчва поддържащо лечение
5. Консолидацията не е общоприета фаза на 

лечение. Препоръчва се само при болни с 
висок рисков индекс и пълна ремисия.

6. Включване в клинични проучвания
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Таблица. Препоръчителни схеми: индукционно лечение

Пациенти с нисък риск Пациенти с висок риск

CALGB 10002

CODOXM ± Ритуксимаб (3 цикъла) 

RHyper CVAD

Dose – adjusted EPOCH + Ритуксимаб (3 цикъла + 
още един след документирана CR)

CALGB 10002

CODOXM/IVAC ± Ритуксимаб (4 цикъла)

RHyper CVAD

Dose – adjusted EPOCH + Ритуксимаб 

Втора линия на терапия 
При пациенти с продължителна пълна 
ремисия: СКТ, Dose – adjusted EPOCH; RICE; 
RIVAC; RGDP; високи дози Цитозар.

Критерии за терапевтичен отговор  виж 
уводната част 

Проследяване и наблюдение  виж 
уводната част 
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ПЪРВИЧНИ КОЖНИ ЛИМФОМИ

Определение: Кожните лимфоми 
представляват херогена група от В/Т/
NKклетъчни неоплазии, който първично 
засягат кожата. 

Честота 1/100 000 на година.

Класификация: WHO-EORTC (2005)
WHO-EORTC Класификация на кожните 
лимфоми с първично кожно ангажиране:
1. Кожни Т-клетъчен и NK-клетъчни 
лимфоми 
Mycosis fungoides
	MF варианти и подтипове
	Фоликулотропен MF
	Pagetoid ретикулоза
	Грануломатозна хлабава кожа

Синдром на Sezary 
Адултна Tклетъчна левкемия/лимфом (ATLL)
Първични кожни CD30
лимфопролиферативни нарушения
	Първичен кожен анапластен 

едроклетъчен лимфом
	Лимфоматоидна популоза

Подкожен паникулитоподобен Тклетъчен 
лимфом 
Ектранодален NK/Tклетъчен лимфом, 
назален тип
Първични кожни периферни Тклетъчни 
лимфоми, неспецифицирани
	Първичен кожен агресивен 

епидермотропен CD8 Tклетъчен 
лимфом 

	Кожен γ/δ/ Tклетъчен лимфом
	Първичен кожен CD4 дребно/

средноклетъчен плеоморфен 
Тклетъчен лимфом

2. Кожни B-клетъчни лимфоми
	Първичен кожен маргиналнозонов 

Bклетъчен лимфом
	Първичен кожен фоликуларен лимфом
	Първичен кожен дифузен 

Ведроклетъчен лимфом, leg тип
3. Прекурсорни хемотологични 
неоплазии
	CD4+/CD56+ хематодермална 

неоплазия (прекурсорна неоплазия от 
плазмацитоидни дендритни клетки)†

MYCOSIS FUNGOIDES / СИНДРОМ НА SEZARY

Диагноза:
Задължителни изследвания за диагноза 
и стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	Клиничен преглед, включващ кожа: 

оценка на ангажиране на %BSA 
(длан+пръсти ≈ 1%BSA) и вид на 
кожните лезии (петно/плака, тумор, 
еритодерма); 

	Насочено изследване на периферните 
лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

	performance status по ECOG (04) 
3. Диагнозата се базира на кожна биопсия с 

имунохистохимия:
	Пълен имунохистохимичен панел: CD2, 

CD3, CD5, CD7, CD4, CD8, CD30, CD20, 
CD56.

4. Флоуцитометрия на периферна кръв: 
CD3, CD4, CD7, CD8, CD26 за оценка на 
разпространението на CD4+ клетки с 
увеличено съотношение CD4/CD8 или 
абнормен фенотип, вкл. загуба на CD7, 
CD26. 

5. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв  ДКК за клетки на Sezary.

6. Хематологични и биохимични 
изследвания :
	LDH. 
	Обширен метаболитен панел, показат
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ели на бъбречната и чернодробна 
функция.

7. Образни изследвания:
	Рентгенография на белия дроб  фас и 

профил при Т1 и ограничен Т2. 
	КАТ на гръден кош и корем, малък таз 

(≥Т2);
	РЕТ СТ по преценка

8. Тест за бременност

Незадължителни изследвания по 
преценка:
	Костномозъчна биопсия (не се изисква 

за стадиране, само при документиране 
на висцерална болест при подозрение 

на ангажирена на костен мозък, вкл 
В2 и при необяснима хематологична 
находка).

	Биопсия на лимфен възел или друг 
орган с екстракожна локализация 
(при липса на окончателна диагноза от 
кожна биопсия).

	Молекулярно изследване за 
пренареждане на гените на Тклетъчни 
рецептори (оценка за клоналност) на 
кожна биорсия чрез PCR.

	Молекулярно изследване за 
пренареждане на гените на TCR на 
лимфоцити от периферната кръв

	Вирусологични изследвания

Стадиране:

1. TNMB класификация и стадираща система на mycosis fungoides /Синдром на Sezary

TNMB

Кожа    
             Т1
             Т2
             Т3
             Т4

Ограничени петна, папули, плаки с площ < 10% от кожата
Ограничени петна, папули, плаки с площ > 10% от кожата
Един или повече тумори (над 1см в дм)
Конфлуираща еритема > 80% от BSA

Нодули 
              N0
              N1
              N2
              N3
              NX

Липса на клинично значими периферни ЛВ (не е нужна биопсия)
Увеличени периферни ЛВ; хистопатология DutchGr1/NCILN 02
Увеличени периферни ЛВ; хистопатология DutchGr2/NCILN 3
Увеличени периферни ЛВ; хистопатология DutchGr34/NCILN 4
Увеличени периферни ЛВ; без хистологична верификация

Висцерална
             М0
             М1

Липсва ангажиране на вътр.органи
Ангажиране на вътр.органи (хистологично верифицирано)

Кръв    
             В0
             В1
             В2

Липсва ангажиране: ≤5% от Ly в ПК са атипични
Нисък туморен обем: ≥5% от Ly в ПКса атипични, неизпълняващи критерии за В2
Висок туморен обем: ≥ 1000mclSezary клетки с позитивен клон
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2. Клинично стадиране

T N M B

IA
IB

1
2

0
0

0
0

0,1
0,1

IIА
IIB

12
3

1,2
02

0
0

0,1
0,1

IIIA
IIIB

4
4

02
02

0
0

0
1

IVA1
IVA2
IVB

14
14
14

02
3

03

0
0
1

2
02
02

Неблагоприятни прогностични фактори
	Възраст над 60г.
	Обширно кожно засягане;
	Засягане на ЛВ и висцерално 

ангажиране;
	Наличие на Тклетъчен клон в 

периферната кръв;
	Намаление на CD8+лимфоцити в 

туморния инфилтрат;
	Фоликуларна муциноза;
	γδ TCR фенотип;
	едроклетъчна трансформация ( LCT

largecelltransformation).

ЛЕЧЕНИЕ:
Основни терапевтични подходи: 

1.  Локално лечение:
1.1. При ограничено кожно засягане: 
	локални кортикостероиди,
	локална химиотерапия 

(mechlorethamine, carmustine), 
	локална лъчетерапия, 
	локални ретиноиди, 
	фототерапия UVB , PUVA

1.2. При генерализирано кожно засягане: 
	локални кортикостероиди, 
	локална химиотерапия ( 

mechlorethamine, carmustine), 
	фототерапия UVB , PUVA  ,
	 целотелесна кожна електроемисионна 

терапия( TSEB)

2. Системно лечение:
2.1. Категория А
	ретиноиди,
	интерферон, 
	екстракорпорална фотофереза , 
	methotrexate<100mg седмично

2.2. Категория В
	първа линия терапия липозомален 

doxorubicin, gemcitabin
	втора линия терапия chlorambucil, 

pentostatin, etoposide, 
cyclophosphamide, temozolomide, 
methotrexate>100mg седмично.

2.3. Категория С
	липозомален doxorubicin,  
	gemcitabin,
	romidespin  или 
	полихимиотерапевтични режими за 

лечение на периферни Т клетъчни 
лимфомиCHOP, CHOEP,ICE, IVE, EPOCH, 
HyperCVAD, DHAP, ESHAP, MINE, 
gemcitabine,

	алогенна трансплантация в някои 
случаи на рефрактерна болест.

3. Комбинирана терапия:
3.1. Локална + системна терапия 
	фототерапия+ретиноиди, 
	фототерапия+интерферон, 
	фототерапия+фотофереза, 
	TSEB+ фотофереза

3.2. Системна + системна 
	ретиноиди+интерферон; 
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	фотофереза+ретиноиди;
	 фотофереза+ интерферон; 
	фотофереза+ретиониди+интерферон

Принципи на лечение: 
Стадии ІА, ІВ, ІІА
	локално лечение , 
	при левкемизация системна терапия 

категория А или комбинирана терапия, 
при рефрактерностсистемна терапия 
категория В, нови медикаменти и 
кл.проучвания

Стадии ІІВ
	с ограничено засягане локално 

лечение, локална лъчетерапия,   
системна терапия категория А, 

	с генерализирано засягане, 
трансформация и/или фоликолотропен 
вариант системна терапия кат. А, В,С, 

комбинирана терапия +/ локално 
лечение.

Стадии ІІІ
	без данни за левкемизациялокална 

терапия
	с данни за левкемизация системна 

терапия категория А+/ локално 
лечение, при прогресия или 
рефрактерност комбинирана терапия 
,системна терапия категория В, 
клинични проучвания

Стадии ІV
	Sezary синдром системна терапия 

категория А, комбинирана терапия, 
при рефрактерност системна терапия 
категория В

	NonSezary  системна терапия категория 
В или С+/ локална лъчетерапия, при 
рефрактерност клинични проучвания

ПЪРВИЧНИ КОЖНИ В-КЛЕТЪЧНИ ЛИМФОМИ

Честота  2025% от първичните кожни 
лимфоми.

Диагноза
Задължителни изследвания за диагноза 
и стадиране:
1. Анамнеза с насоченост за В симптоми.
2. Физикално изследване и определяне на 

общото състояние 
	Клиничен преглед, включващ кожа и 

периферните лимфни области, вкл. 
Waldeyer’s пръстен, черен дроб и далак

	performance status по ECOG (04) 
3. Диагнозата се базира на кожна биопсия с 

имунохистохимия:
	Пълен имунохистохимичен панел CD20, 

CD79а,CD3,CD5, CD10, bcl2, bcl6, Ki67, 
kappa, lambda и др. По преценка. 

4. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв  ДКК.

5. Хематологични и биохимични 

изследвания :
	LDH. 
	Обширен метаболитен панел, 

показатели на бъбречната и 
чернодробна функция.

6. Костномозъчна биопсия и аспирация с 
имунохистохимия.

7. Образни изследвания:
	Рентгенография на белия дроб  фас и 

профил 
	КАТ на гръден кош и корем, малък таз 
	РЕТ СТ по преценка

8. Тест за бременност
9. Вирусологични изследвания – хепатитни 

вируси

Незадължителни изследвания по 
преценка:
	допълнителни хистохимични 

изследвания (cyclinD1).
	Флоуцитометрия на периферна кръв; 
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	молекулярногенетичен анализ PCR за 
пренареждане на гена за IgH

	цитогенетика или FISH за t(14;18).

	Количество имуноглобулини; серумна 
електрофореза

	Серологично изследване за 
B.burgdorferii при PCMZL

Стадиране
TNM стадираща система

Т1

Т2

Т3

Ограничено кожно засягане:
   Т1аединична лезия с дм под 5см
   Т1bединична лезия над 5см

Регионално кожно засягане:множество лезии в 1 или 2 съседни 
области
   Т2алезии ограничени в област с дм под 15см
   Т2bлезии ограничени  в област с дм от 15 до 30см
   Т2слезии ограничени в област с дм над 30см

Генерализирано кожно засягане
   Т3амножество лезии в 2 несъседни области
   Т3bмножество лезии в над 3 области

N0
N1
N2

N3

Липса на клинично значими ЛВ
1 област периферни ЛВ, дренираща областта на кожно засягане
2 или повече области периферни ЛВ или области ЛВ, които не дренират областта 
на кожно засягане
Ангажиране на централни ЛВ

М0
М1

Липсва лезии освен кожните
Наличие на извънкожно ангажиране

ЛЕЧЕНИЕ:  

Първичен кожен MZL:
1. Първа линия терапия
	При солитарни лезии/лок.болест  

локална лъчетерапия; ексцизия;
	При мултифокално засягане – 

наблюдение, локална лъчетерапия, 
chlorambucil ( монотерапия или 
комбинирана терапия, подходяща за 
Bкл. НХЛ с ниска степен на малигненост), 
нови медикаменти.

	Антибиотик – само в случай на 
доказване на B. burgdorferii инфекция

2. Втора линия – нови медикаменти и 
кл.проучвания
3. Извънкожно засягане - виж лечение на 
съответния лимфом.

Пъвичен кожен FCL:
1. Първа линия терапия
	При солитарни лезии/лок.болест  

локална лъчетерапия; ексцизия;
	При мултифокално засягане – 

наблюдение, локална лъчетерапия, 
нови медикаменти;

2. Втора линия терапия -  нови 
медикаменти, химиотерапия (по 
изключение и при екстрадермално 
засягане).
3. Извънкожно засягане – виж лечение на 
съответния лимфом.

Първичен кожен LBCL, Leg тип
1. Първа линия терапия
	При солитарни лезии/лок.болест  

RCHOP +/ лъчетерапия.
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	При мултифокално засягане – RCHOP.
2. Втора линия терапия – лъчетерапия, 
нови медикаменти, кл.проучвания; 
виж лечение на рефректерен дифузен 
едроклетъчен В-клетъчен лимфом
3. Извънкожно засягане - виж лечение на 
съответния лимфом.
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ПЕРИФЕРНИ  Т- КЛЕТЪЧНИ ЛИМФОМИ  (НЕ КОЖНИ)

Определение: Периферните Тклетъчни 
лимфоми (PTCL) представляват хетерогенна 
група нодални и екстранодални клонални 
Тклетъчни лимфоидни неоплазии.

Класификация: WHO.

Честота: 10% от НХЛ. Засягат предимно 
възрастни, много редки при деца. 
Съотношението мъжи към жени е 2:1. 
Поради хетерогенноста на групата е трудно 
да се дефинира средна обща преживяемост 
и смъртност, но като цяло тези лимфоми 
имат агресивно протичане.

Диагноза 
Задължителни изследвания за диагноза 
и стадиране:

1. Анамнеза с насоченост за В 
симптоми.

2. Физикално изследване и определяне 
на общото състояние 

	performance status по ECOG (04) 
	Насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

	Насочено изследване на кожа, 
назофаринкс

3. Диагнозата се базира на ексцизионна 
биопсия на лимфен възел или орган с 
последваща морфологична преценка и 
имунохистохимия. :
	Тънкоиглена аспирационна биопсия не 

се използва за диагноза !
	Ребиопсия, ако биопсичния материал е 

недостатъчен
	Пълен имунохистохимичен панел: 

CD45, CD3, CD10, BCL6, Ki67, CD5, CD30, 
CD2, CD4, CD8, CD7,  CD56, CD21, CD23, 
CD30, EBER, ALK1. 

4. Пълна кръвна картина с натривка от 
периферна кръв 

5. Хематологични и биохимични 
изследвания :
	LDH. 
	ß2  микроглобулин
	Обширен метаболитен панел, показа

тели на бъбречната и чернодробна 
функция.

6. Вирусологични изследвания: HBV 
(HbsAg+antiCorAb), HCV, HIV .

7. Хистологично и имунохистохимично 
изследване на костномозъчна биопсия и 
аспирация.

8. Образни изследвания:
	Рентгенография на белия дроб  фас и 

профил по преценка. 
	КАТ на гръден кош и корем, малък таз. 
	9. Тест за бременност

Незадължителни изследвания или при 
определени случаи:
1. Допълнителен имунохистохимичен па

нел за установяване на лимфомните 
субтипове: CyclinD1, kappa/lambda, CD30, 
CD138, EBER – ISH, ALK1, HHV8,  CD15.

2. Флоуцитометричен панел за изследване на 
костномозъчен аспират и/или периферна 
кръв при данни за левкемизация kappa / 
lambda, CD45, CD3, CD5, CD19, CD10, CD20, 
CD30, CD4, CD8, CD7, CD2, TCRαβ, TCRγ и др.

3. Цитогенетично изследване или FISH: 
t(14;18), t(3;v), t(8;14), t(8;v) 

4. Образни и нуклеарномедицински из
следвания:
	КАТ, MRI на ЦНС (при определени 

случаи)
	PET или SPECT(при определени случаи)

5. Лумбална пункция при ангажиране на 
параназални синуси, тестиси, епидурално 
пространство, HIV лимфоми или при >2 
екстранодални органи, карцином на 
млечната жлеза.

6. Плеврална пункция, коремна пункция, 
перикардиоцентеза при съмнение за 
ангажиране на паренхимни органи

7. КАТ, MRI  ЦНС, лумбална пункция    
8. Биопсия на кожата
9. Молекулярно генетичен анализ
10. Ехокардиограма – лечението включва 

режими с антрациклини и антрацендиони
11. Допълнителни вирусологични изслед

вания: HTLV1
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Стадиране   Прилага се Ann Arbor 
стадиращата система

Прогностични системи – виж уводнота част

ЛЕЧЕНИЕ
Първа линия на лечение
1. Лечение на болни с локализирано 
заболяване – І и ІІ КС
1.1. Терапевтичната стратегия се базира 

на IPI  рисковите групи, наличието 
или не на Bulkdisease и/или първичен 
екстранодален ангажимент.

1.2. При болни в І и ІІ КС, с нисък IPI, без 
Bulkdisease:
	Предпочитани са полихимиотерапия 

 46 цикъла и локорегионална 
лъчетерапия 3040 Gy  или включване 
в клинични проучвания  

1.3. При болни в І и ІІ КС с висок/ висок 
интермедиерен IPI
	Предпочитани са ПХТ 68 цикъла  

+ /  лъчетерапия или включване в 
клинични проучвания

1.4. При ранно (междинно) рестадиране 
и очакван терапевтичен отговор се 

продължава с планирания обем терапия 
до постигане на пълна ремисия

1.5. При незадоволителен терапевтичен 
отговор се преминава към 
терапевтичната тактика за резистентност

2. Лечение на болни с генерализирано 
заболяване (ІІІ /ІV КС)
2.1. Както при І и ІІ КС с висок риск aaIPI
2.2. След завършване на лечението – 

рестадиране. Ако CTили РЕТ – СТ  е 
позитивен – необходима е нова биопсия 
преди смяна на лечението

2.3. При пълно повлияване  / CR /
	Ако ALCL  и ALK са позитивни –остават 

под  наблюдение до поява на рецидив
	Ако ALCL и ALK са негативни  е удачно 

провеждане на  високо дозова терапия 
с последваща стволово клетъчна 
трансплантация  или включване в 
клинични проучвания

2.4. При пълно или частично повлияване да 
се направи консолидация

2.5. При частичен терапевтичен отговор, 
липса на отговор или прогресия –
терапия както при рецидив 

Режими за първа линия на лечениелечение

Първа линия терапия до 65 г Първа линия терапия над 65 г

CHOP 14
CHOEP
HyperCVAD /cyclophosphamide, cyclophoshamide, 
vincristine, doxorubicine and dexamethasone / 
алтерниращо с високи дози methotrexate  и  
cytarabine
Дозоадаптиран ЕРОСН
Клиничните проучвания 

СНOP 21
CHOEP

Консолидация
	Всички пациенти, с изключение на тези 

с нисък риск /ааIPI/подлежат на високо 
дозова терапия  и трансплантация. 
ALCL, ALK positive е субтип  са с добра 
прогноза и не би трябвало да се прилага  
консолидативен трансплантант ако е 
постигната пълна ремисия.

Втора линия на лечение  лечение на болни 
с резистентност, рецидиви и прогрес на 
заболяването
1. При болни подходящи за костно-
мозъчна трансплантация се прилагат:
	DHAP ( dexamethason, cisplatin, cytarabin)
	ICE ( ifosfamide, carboplatin,etoposide )
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	IVE
	GDP (gemcitabin, dexamethasone, 

cisplatin)
	GemOx (gemcitabin, oxaliplatin)
	Дозоадаптиран EPOCH
	Клиничните проучвания 

1.1 При постигната CR или PRподходящите 
болни подлежат на стволовоклетъчна 
трансплантация  

1.2 При липса на терапевтичен отговор – 
палеативни грижи

2. При болни, неподходящи за костно-
мозъчна трансплантация:
	високо дозова терапия
	режими, включващи Alemtuzumab, 

Bortezomib, Cyclosporin, Gemcitabine
	включване в клинични проучвания
	палиативна лъчетерапия 

Лечение на NK /T – клетъчни лимфоми
	Оптималното лечение за авансирали  

NK/T клетъчни лимфоми не е установено 
	СНОР химиотерапията  се асоциира с 

лош отговор.
	Лъчетерапия с оглед намаляване на 

туморния товар.
	Спорна е оптималната първа линия на 

терапия
	За локализираното представяне в 

назофаринкса:
·	 3 курса СНОР с последваща involved 

field лъчетерапия
·	 SMILE (steroid [ 

dexamethasone/ prednisolone], 
methotrexate, ifosfamide, 
Lasparaginaseandetoposide) 
с послед ваща  involved field 
лъчетерапия

·	 Дозово adjusted терапия ЕРОСН – 3 
курса  с последваща  involved field 
радиотерапия

·	 Режими, включващи Lasparaginasa
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ХОДЖКИНОВ ЛИМФОМ

Определение  Ходжкиновият лимфом 
е заболяване, което се характеризира 
със следното: 1) обикновено започва от 
засягане на лимфните възли, найчесто 
с шийна локализация, 2) клинично се 
изявява найчесто при млади пациенти; 
3) неопластичната тъкан съдържа малък 
брой пръснати големи едноядрени или 
многоядрени туморни клетки, наричани 
Ходжкинови/РийдЩернбергови (HRS), 
разположени всред обилна хетерогенна 
среза от ненеопластични инфраматорни 
и други съпътстващи клетки; 4) туморните 
клетки често за обградени от Тлимфоцити 
под формата на розетки.

Честота  около 1% от всички неоплазии. За 
Европа заболеваемостта е 2,2/100 000, а за 
България – 2,4/100 000. Смъртност  0,7/100000 
годишно. Възрастовото разпределение е 
от бимодален тип и при двата пола с първи 
пик между 15 и 34 години и втори пик след 
55годишна възраст.

Класификация: WHO
І. Класически Ходжкинов лимфом 95% от 
всички случаи на БХ :

1. Нодуларна склероза
2. С богатсво на лимфоцити 
3. Смесен целуларитет
4. Лимфоцитно изчерпване

ІІ. Нодуларен Ходжкинов лимфом с 
лимфоцитно преобладаване 5% от всички 
случаи на БХ.

Диагноза и стадиране
1. Анамнеза: с насоченост към Всимптоми, 
адинамия, пруритус, болка в гръдния кош, 
кашлица и задух при голяма медиастинална 
маса.

2. Клиничен преглед
	Оценка на performance status (ECOG)
	Наличие на лимфаденомегалия 

(регистрират се както ангажираните 
лимфни области така и размера на 

ангажираните лимфни възли)
	Ангажиране на Валдайеров пръстен; 

по преценка при ангажиране на шийна 
област  консултация с УНГ специалист.

	Наличие на спленомегалия, 
хепатомегалия 

	Ангажиране на други органи от 
болестта.

	Синдром на v.cava sup. при масивна 
медиастинална лимфаденопатия.

	Симптоматика от страна на ЦНС 
(паранеопластични синдроми, вкл. 
церебеларна дегенерация, невропатия, 
синдром на ГиленБаре или 
мултифокална левкоенцефалопатия)  

3. Задължителни изследвания  
А) хистопатологична и 
имунохистохимична диагноза 
	Диагнозата се базира на ексцизионна 

биопсия на лимфен възел или орган 
с възможност за имунохистохимично 
изследване  

	Тънкоиглена аспирационна биопсия не 
се използва за диагноза!

	Имунохистохимично изследване:
Имунофенотипът при класически 

Ходжкинов лимфом включва:
 Ходжкинови/РиидЩернбергови 
клетки с фенотип CD15+, CD30+, PAX
5+/слабо/, CD45, CD20±, CD3, CD79а
 Доминираща Тлимфоцитна фонова 
популация
Имунофенотипът при Нодуларен 
Ходжкинов лимфом с лимфоцитно 
преобладаване включва: 
 Едроклетъчни елементи с фенотип 
CD45+, CD20+, CD79а+, ЕМА+, CD15
, CD30, PAX5+, CD3, Bcl6+, OCT(+), 
BOB.1(+) 
 Доминираща Влимфоцитна фонова 
популация, богатство на CD4(+)/
CD57(+), FDCs

В) образни и други стадиращи методи
	Рентгенография на бял дроб
	КТ с контраст на гръден кош, корем, 
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малък таз (не е необходима, ако е 
направена като част от РЕТ/КТ).

	Ехокардиография с ФИ
	Хистологично изследване на костен 

мозък
С) хематологични и биохимични 
изследвания
	ПКК, ДКК
	СУЕ, LDH, CRP, серумен албумин, 

фибриноген
	Биохимичен анализ за чернодробна и 

бъбречна функция
	HBV, HCV, HIV, тест за бременност  

4. Незадължителни изследвания или при 
определени случаи:
	КАТ или ЯМР в определени зони на 

интерес
	РЕТСТ
	Костна сцинтиграфия
	ФИД  при прилагане на ABVD и 

BEACOPP
	Експлоративна лапаротомия със 

спленектомия 
	Серумни нива на цитокини (IL6 и IL10) 

и разтворими CD25 (IL2 рецептор).
	Торакоцентеза с изследване на 

плеврален пунктат
	Лумбална пункция с изследване на 

ликвор – при показания
	Консултация със специалист 

по репродуктивна медицина; 
криоконсервация на яйцеклетки,   
сперматозоиди или репродуктивни 
тъкани.

5. Стадиране: прилага се AnnArbor – 
стадиращата  система.

1. Ранно благоприятно заболяване (III 
стадий без неблагоприятни фактори)

2. Ранно неблагоприятно заболяване 
(III стадий с поне един от следните 
неблагоприятни фактори: значителна 
медиастинална лимфаденопатия, 
засягане на >23 нодални области, 
Всимптоми, екстранодално засягане, 
СУЕ≥50 мм)

3. Напреднало заболяване (IIIIV стадий)

Прогностични системи и стратификация 
на риска
1. International Prognostic Factors Project 
(IPFP) при пациенти в ІІІ и ІV стадий
	Серумно ниво на албумин под 40 g/l
	Хемоглобин под 105 g/l
	Мъжки пол
	ІV клиничен стадий
	Възраст > 45 години
	Левкоцити над15G/l
	Лимфоцити под 0,6G/l или под 8% от 

левкоцитния брой

2. Прогностични фактори при пациенти в 
І и ІІ стадий
	Bulky disease се дефинира като 

медиастинална маса поголяма от 1/3 
от интраторакалния диаметър (при 
рентгенография) или поголям от 35% 
от торакалния диаметър, измерен на 
ниво Тh56. Bulky disease се приема и 
при размер на туморната маса над 10 
см в диаметър при КТ.

	СУЕ ≥ 50 мм при липса на други причини 
за това.

	Ангажиране на повече от 3 анатомо
топографски зони.

	Наличие на Всимптоми.
	Наличие на екстранодално ангажиране.

Критерии за терапевтичен отговор:
1. Пълен отговор  липса на прояви на 

заболяването, установени с РЕТ/СТ, 
физикален преглед и костномозъчно 
изследване

2. Частичен отговор  50% измерима 
регресия на засегнатите от болестта 
зони, без нови локализации.

3. Стабилно състояние (stable disease)  
не са постигнати пълна ремисия или 
частичен отговор и няма данни за 
прогресия на болестта.

4. Прогресия   всяка нова лезия или 
нарастване с 50% на предишна    лезия.
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ЛЕЧЕНИЕ  

Основни принципи:
	За лечението на ХЛ съществува 

консенсус (NCCN, ESMO и International 
Harmonization Project).

	ХЛ се разглежда като излечимо 
злокачествено заболяване, чиято 
терапия може да има значима 
дългосрочна токсичност. 

	Минимизиране на терапията в ранен 
стадий и с нисък прогностичен риск 
и безопасно максимизиране при 
пациенти с рефрактерност.

	Комбинираната терапия (combined
modality therapy), която включва 
химиотерапия и лъчетерапия (involved
field, involvedsite при възможност), е 
предпочитан подход със синергичен 
ефект в ранните стадии (ограничава 
тоталната експозиция на всеки отделен 
терапевтичен агент). При пациентите в 
напреднал стадий лъчетерапия може 
да бъде приложена при персистенция 
на заболяването след химиотерапия.

	Високата чувствителност на РЕТ/СТ 
й дава водеща роля в оценката на 
терапевтичния отговор. Позитивна 
РЕТ/СТ след проведена терапия 
корелира с висок риск от рецидив. 
Ранното постигане на негативна РЕТ/
СТ по време на терапия е позитивен 
прогностичен предиктор. РЕТ/СТ трябва 
да се проведе поне 3 седмици след 
приключване на последната терапия – 
за предпочитане 68 седмици. Биопсия 
на РЕТ(+)позитивни лезии се провежда 
за преценка относно персистиране на 
заболяването.

	Целта на лечението е да се постигне 
пълен отговор (CR).

	Въпреки високия процент на 
излекуване, при някои случаи настъпва 
рецидив с необходимост от спасителна 
(salvage) химиотерапия, последвана 
от високодозова терапия с автоложна 
трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки. Алогенната 
трансплантация е в контекста на 
клинични проучвания.

	Нодуларният Ходжкинов лимфом с 
лимфоцитно преобладаване в ранен 
стадий може да бъде лекуван с локалeн 
подход (хирургия, лъчетерапия).

	Някои случаи на нодуларен Ходжкинов 
лимфом с лимфоцитно преобладаване 
могат да трансформират в агресивен 
неходжкинов лимфом.

Най-често използвани 
полихимиотерапевтични схеми:
	І линия: ABVD, BEACOPP, BEACOPP–

ескалиран, Sтanford V, COPP/ABV, COPP. 
	Спасителни режими (Salvage 

therapy): ICE, DHAP, EРОСН, ESHAP, 
GVD (gemcitabine, carboplatine, 
dexamethasone), IGEV (ifosfamide, 
gemcitabine, vinorelbine),  MiniBEAM, 
MINE, EVA, Brentuximab vedotin.

	Кондициониращи режими – ВЕАМ, 
LACE, TBI.

Лечение на Ранен стадий без 
неблагоприятни прогностични  фактори 
	Провеждат се 24 цикъла АВVD и 

лъчетерапия тип involvedfield в 
доза 2030 Gy след завършване на 
химиотерапията.

	Ако лъчетерапията е контраиндицирана 
или невъзможна, химиотерапията 
продължава с още 2 допълнителни 
курса след установяване на пълен 
отговор.

	След завършване на терапията 
се провежда рестадиране, при 
което се повтарят всички образни 
изследвания, които са били позитивни 
при диагнозата. При липса на отговор 
или при прогресия на болестта се 
провежда нова биопсия. При наличие 
на субстрат на заболяването се 
предприема последваща автоложна 
стволовоклетъчва трансплантация 
(АСКТ) + локорегионална лъчетерапия.

	Три месеца след завършване на 
лечението болните с пълен отговор се 
рестадират отново.

	Терапевтична алтернатива може да 
бъде Stanford V.
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Лечение на Ранен стадий с неблагоприятни 
прогностични фактори 
	Провеждат се 46 цикъла АВVD, 

ВЕАСОРР/ескалиран ВЕАСОРР или 
Stanford V и лъчетерапия тип involved
field в доза 2030 Gy или 36 Gy при 
bulky disease след завършване на 
химиотерапията.  

	При планирани 4 цикъла ABVD, 
рестадиране се извършна след 
завършване на терапията. 

	При планирани 6 цикъла ABVD, 
междинно рестадиране се извършва 
след 4я курс. 

	При рестадиране се повтарят всички 
образни изследвания, които са били 
позитивни при диагнозата. 

	При липса на отговор или при 
прогресия на болестта се провежда 
нова биопсия при наличие на субстрат 
за потвърждаване на диагнозата с 
последваща АСКТ + локорегионална 
лъчетерапия 

	Три месеца след завършване на 
лечението болните с пълен отговор 
отново се рестадират.

Лечение на Авансирало  заболяване (КС  
ІІІ и ІV)
	Провеждат се 68 цикъла АВVD или 

68 цикъла стандартен BEACOPP с 
последваща лъчетерапия тип  involved
field в доза 3036 Gy само за инициалните 
туморните маси поголеми от 7,5 
см или на зоните с останали след 
химиотерапията резидуални маси. 

	Индицирано е приложението на 
ескалиранBEACOPP при авансирала 
болест като начална терапия. 

	При лечение с ABVD междинно 
рестадиране се извършва след 4ти 
и 6ти курс, а при лечение с BEACOPP 
междинно рестадиране се извършва 
след 4ти курс и крайно след 8ми курс. 

	При липса на отговор или при 
прогресия на болестта се провежда 
нова биопсия при наличие на субстрат 
за потвърждаване на диагнозата с 
последваща АСКТ + локорегионална 
лъчетерапия 

	Терапевтична алтернатива може да 
бъде Stanford V за 12 седмици при 
пациенти с IPS<3

Лечение на Нодуларен Ходжкинов 
лимфом с лимфоцитно преобладаване
	ІА на нодуларен Ходжкинов лимфом с 

лимфоцитно преобладаване се лекува 
с локална ексцизия, лъчетерапия 
тип  “involved site” или “involvedfield” 
или пациентите остават под активно 
наблюдение. 

	Авансиралите стадии могат да 
се представят с хистологична 
трансформация в В клетъчен лимфом 
с богатство на Тлимфоцити или друг 
дифузен В едроклетъчен лимфом. 
- При хистологично потвърждение 

пациентите трябва да бъдат 
третирани с типични за Вклетъчен 
неходжкинов лимфом режими, напр. 
RСНОР. 

- При липса на трансформация 
в неходжкинов лимфом 
терапевтичното поведение при 
авансиралите стадии е като при 
классически ХЛ + Rituximab

Лечение на Ходжкинов лимфом със 
съпътстващ НІV
	Лечението се провежда при 

едновременна високоактивна 
антивирусна терапия (HAART), която 
включва 3 препарата: 2 инхибитора 
на нуклеозидната ревертаза и един 
протеазен инхибитор или инхибитор 
на вирусната фузия.

Лечение при рецидив или първична 
рефрактерност
1. Първично прогресивна болест 
(рефрактерна, резистентна)
	Дефинира се като прогресия в:
	хода на индукцията с невъзможност за 

индуциране на ремисия
	през първите 3 месеца след края на 

лечението
	Необходима е хистологична 

верификация преди обсъждане на 
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терапията.
	Прилага се спасителна (salvage) 

химиотерапия ± .лъчетерапия с цел 
редуциране на туморния обем или 
постигане на пълен отговор, ако е 
възможно. 

	Броят на курсовете  химиотерапия 
се определя според терапевтичния 
отговор. 

	След някой от курсовете химиотерапия 
се провежда колекция на периферни 
стволови клетки. 

	След приложение на миелоаблативна 
химиотерапия се провежда АСКТ ± 
лъчетерапия.

	Брентуксимаб ведотин при пациенти, 
които са РЕТСТ(+) след АСКТ. 

	Брентуксимаб ведотин при 
пациенти, които са РЕТСТ(+) и са 
контариндицирани за АСКТ.

	При някои случаи на неуспех от 
АСКТ, алогенната трансплантация на 
стволови клетки е приложима опция.

2. Рецидив на болестта
Поведение:
	Необходима е хистологична верифи

кация преди обсъждане на терапията.
	Необходимо е стадиране преди 

обсъждане на терапията.
	Прилага се високодозова терапия 

+АСКТ ± лъчетерапия 

Принципи на лъчетерапията:
	Обичайно се провежда в рамките на 

комбинирана терапия (combined
modality therapy).

	При комбинирана терапия (combined
modality therapy) дозите варират 3036 
Gy при bulky disease и 30 Gy при липса 
на bulky disease. 

	При самостоятелно приложение на 
лъчетерапия дозите варират 3036 Gy.

	Видове техники съгласно ILROG 
(International Lymphoma Oncology 
Group):
- involved node radiation therapy 

(INRT) за пациенти с оптимална 
оценка чрез информативни образни 
изследвания РЕТ/СТ или РЕТ/MRI 

при началното стадиране, преди 
започване на терапия.  

- involved site radiation therapy (ISRT) 
за пациенти, при които оценката 
чрез образни изследвания при 
началното стадиране, преди 
започване на терапия не е 
оптимална.

- extended field (EF) при пациенти, 
които началното стадиране 
не е проведено с достатъчно 
информативни образни 
изследвания, синоним на мантелни 
полета.

- involved field (IF)  включва 
ангажираните анатомични лимфни 
региони, определени чрез КТ.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ:

Рутинно проследяване през първите 5 
години 
	Пациентите се проследяват в 

продължение на 5 години 
	ПКК, СУЕ, биохимия – на всеки 36 месец 

в първите 12 години, след това на 612 
месеца до третата година, след което 
веднъж годишно.   

	КТ – на всеки 612 месец първите 23 
години. 

Проследяване за късни странични ефекти 
от терапията 
	Ежегодна мамография трябва  да 

провеждат жени, преминали 
лъчетерапия в областта на гръдния 
кош след 40год. възраст и/или 810 год. 
след приключване на терапията. 

	Ежегодно да се проследява TSH при 
пациенти провели лъчетерапия в 
областта на шията. 

	През 10 години да се провежда 
ехокардиография.
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ЛИМФОПЛАЗМОЦИТЕН ЛИМФОМ/ 
МАКРОГЛОБУЛИНЕМИЯ НА WALDENSTRÖM

Определение:  Лимфоплазмоцитният лим
фом (LPL) е неоплазия от малки лимфоцити, 
плазмоцитоидни клетки и плазмоцити, 
обикновено ангажираща костния мозък, 
а понякога и лимфните възли и слезката, 
които не отговарят на критериите за друга 
дребноклетъчна Bлимфоидна неоплазия с 
белези на плазмоклетъчна диференциация. 
Разграничението на LPL от други лимфоми, 
особено някои маргиналнозонови лимфоми 
(MZL), не винаги е ясно и категорично. 
В отдеблни случаи окончателната 
диагноза може да бъде формулирана като 
”дребноклетъчен Bклетъчен лимфом с 
плазмоцитна диференциация с опция за 
диференциална диагноза”. Заболяването 
често се асоциира с парапротеин обикновено 
от тип IgM, без да е изискване за диагнозата. В 
значителна част от пациентите с LPL се намира 
макроглобулинемия на Waldenström (WM), 
която се дефинира като LPL с ангажиране на 
костен мозък и IgM моноклонална гамопатия 
независимо от концентрацията. 

Заболеваемост и честота – 1/100 000 
население и около 8% от НХЛ. Засягат се 
пациенти на средна възраст около 60 години 
с леко преобладаване на мъжете.

Критерии за диагноза:
WHO критерии за LPL/MW.
Лимфоплазмоцитен лимфом
	Неоплазия от дребни Влимфоцити, 

лимфоплазмоцити, плазматични клетки, 
еозинофили

	Обикновено има ангажиране на костния 
мозьк и понякога увеличени лимфни 
възли и слезка

	Не покрива критериите за друга В 
дребноклетьчна неоплазия , при която 
може да се наблюдава плазматична 
диференциация.

Waldenström Macroglubolinemia 
International Workshop критерии:

	IgM моноклонална гамопатияв каквато и 
да е концентрация

	Костномозьчна инфилтрация от 
дребни лимфоцити, лимфоплазмоцити , 
плазматични клетки, еозинофили.

	Дифузен, интерстициален или нодуларен 
тип костномозьчна инфилтрация.

	CD19+,CD20+,sIgM+;CD5,CD10,CD23 може 
да се експрeсират при някои случаи на 
Макроглобулинемия на Waldenström, това 
не изключва диагнозата).

Диагноза:
Задължителни изследвания
1. Анамнеза 
	“В симптоми”
	Субективни оплаквания за 

хипервискозен синдром
	Субективни оплаквания  за 

студовоаглутинационен синдром  или 
криоглобулинемия (IІ тип)

	Субективни оплаквания за 
полиневропатия 

2. Клиничен преглед
	Performance status
	Насочено изследване на периферните 

лимфни области, вкл. Waldeyer’s 
пръстен, черен дроб и далак

	Хеморагична диатеза
	Полиневропатия
	Fundus paraproteinemicus (очни 

промени могат да се наблюдават и при 
ниски нива на Мпарапротеина !)

3. Хематологични и биохимични 
базисни изследвания
	ПКК, ДКК
	Биохимичен анализ – показатели на 

бъбречната и чернодробна функция, 
	ЛДХ, β2 микроглобулин
	HIV, HVC, HVB (поради възможност 

за реактивация след химио/имуно
терапия)

	Серумен вискозитет
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4. Цитоморфологична, имунохисто-
химична, флоуцитометпична и 
имунологична диагноза 
	Цитоморфология  биопсия на лимфен 

възел, мекотъканна формация или 
ангажиран орган

	Изследване на костния мозък 
(миелограма, трепанобиопсия)

	Имунохистохимия  парафинов панел: 
CD45(+), CD10(), CD(5), CD 23(), 
CD19(+) CD20(+), sIgM(+), Cd3,  k/l. 
Внимание: CD5, CD10, CD23 може да са 
положителни в 1020% в случаите, но 
това не изключва диагнозата

	Флоуцитометрия CD19+, CD20+, CD22+, 
CD79a +, s/cIgM+++ (рядко IgA, IgG) 
CD5, CD11c , CD10, CD22, CD23 , 
HLADR +, CD38+

	Елекрофореза на серум/урина  за 
Мградиент

	Количествено имуноглобулини. 
Внимание: Количеството на 
моноклоналния имуноглобулин IgM – 
няма прагово ниво за диагнозата, но 
има прогностично значение ! 

	Количествено леки вериги и съотно
шение κ: λ

5.Образни методи
	Рентген на плоски кости
	Рентгенография на бял дроб – фас и 

профил
	КАТ на гръден кош, корем и малък таз

Изследвания и консултации при необхо-
димост
	КАТ за тъканни лезии
	Тест за криоглобулинемия
	Тест за плазмен вискозитет
	Тест на Coombs за студови аглутинини
	Цитогенетика: 6q; t (9;14)(p13;q32) / 

PAX5IgH в 30 50%
	FISH: PAX5IgH  
	Молекулярно генетичен анализ: PCR за 

пренареждане на Ig гени;
	соматични мутации във V областите на 

Ig гени MYD88 L265P, ASОPCR
	Електромиелография
	Анти МАGи анти –GM антитела  (при 

полиневропатия)
	Консултация с офталмолог (fundus 

paraproteinemicus при IgM>30g/l)

Стадийна и прогностична система
1. Система за стадиране и прогностична оценка при лимфоплазмоцитоидния 
лимфом

Стадий Риск Критерии

   A Нисък b2MГ < 3 mg/l;   Hb > 120 g/l

   B Интермедиерен b2MГ < 3 mg/l    Hb < 120 g/l

   C Интермедиерен b2MГ > 3  mg/l   IgM <  40 g/l

   D Висок b2MГ > 3 mg/l    IgM > 40 g/l

2. Неблагоприятни прогностични 
фактори:
	възраст над 65 г
	албумин <30 g/L,
	неутрофили <1.5 x 109/L, or
	тромбоцити<150 x 109/L.

Критерии за терапевтичен отговор. 
В критериите за терапевтичен отговор 
са включени количествената промяна на 
Мградиента  и лимфоаденомегалията, т.е 
комбинация от критериите за терапевтичен 
отговор при нодалните НХЛ и ММ.



149Хематология, LI 2015, № 3-4

Тераптичен 
отговор

Показатели 

CR
Без болестни симптоми, с пълно обратно развитие на лимфоаденомегалията (КАТ), без 
данни за костномозъчно ангажиране и отсъствие на М градиент (имунофиксация) 

PR
Без симптоми на заболяването с редукция над 50% на лимфоаденомегалията и 
понижение над 50% на Мградиента

MR
Понижение с повече от 25% и помалко от 50% на Мградиента, при отсъствие на нови 
симптоми на заболяването 

SD
Понижение под 25% на Мградиента без прогресия на лимфоаденомегалията и без 
засилване на субектвните симптоми

PD
Повишение над 25% от Мградиента с нарастване на лимфоаденомегалия,  засилване на 
Всимптомите и другите изяви на болестта

ЛЕЧЕНИЕ
Общи принципи на поведение 
1. Първа линия на лечение при LPL са 

алкилиращите агенти, пуриновите 
аналози, протеазомни инхибитори, МКА и 
комбинацията между тях

2. При пациентите с цитопения, напреднала 
възраст или кандидати за автоложна 
трансплантация лечението с алкилиращи 
агенти трябва да бъде внимателно и 
непродължително.

3. При продължително лечение с пуринови 
аналози аналози е регистрирана по
висока честота на миелодисплазии, 
трансформации, вкл остри миелогенни 
левкемии

4. При пациенти с хипервискозен синдром, 
криоглобулинемия или автоимунна 
анемия и/или тромбоцитопрения 
средство на избор е плазмаферезата: 
след 23 сеанса Мпарапротеинът се 
понижава с 40 60%. При коригирано ниво 
на парапротеина базисното лечението 
трябва да започне не покъсно от  45  
седмици! 

5. При LPL с хипервискозитет Нв и Ht 
са артефициално пониски поради 
увеличения плазмен обем – опасност от 
белодробен оток ! Кръвопреливането или 
друга инфузионна терапия се извършва 
бавно и строго прецизирано.

6. При лечение МКА се наблюдава 
транзиторно повишение на Мградиента, 
след първите 12 курса, което налага 

задължителен контрол.Внимание: 
Лечение с МКА при високо ниво на IgM> 
50g/Lсе прилага само в комбинация с 
химитерапия

7. При постигнати CR/PR е възможно 
поддържащо лечение с МКА

8. При подбрани пациенти се предприема 
СКТ  

Поведение в начален и безсимптомен 
стадий на болестта
1. Watch & Wait: При хемоглобин над 100 

g/l, тромбоцити над 100.109 /l, М градиент 
под 3,0g/l,β2–микроглобулин под 3,0mg/l, 
незначима лимфоаденомегалия и без 
изразени симптоми на заболяването  не 
се налага лечение!

2. Лечение се започва при: 
	анемия или тенденция за панцитопения
	голяма туморна формация
	симптоми на хипервискозитет
	прогресираща лимфоадено  или спле

но хепатомегалия
	изразени Всимптоми
	криоглобулинемия и студово

аглутинационна болест
	полиневропатия
	органна дисфункция. 

Нелекувани болни с клинично изявени 
симптоми
1. Индукционно лечение
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Препоръчваното терапевтично поведение се 
базира на самостоятелно или комбинирано 
приложение на алкилиращи агенти, МКА, 
пуринови аналози, протеазомни инхибитори, 
имуномодулатори, плазмафереза, СКТ. 
Контролът на терапевтичния отговор се 
извършва през 3 – 6 месеца чрез показателите 
за активност на заболяването. 
Прилагат се следните равностойни 
опции, в които се отчита потенциалната 
стволовоклетъчна токсичност:
1.1. Режими без стволовоклетъчна 
токсич ност
	Bortezomib±Rituximab
	Bortezomib + Dexamethasone
	Bortezomib + Dexamethasone+ 

Rituximab
	Carfilzomib + Dexamethasone + 

Rituximab
	CHOP + Rituximab
	Cyclophosphamide/Prednisone или 

Dexamethasone+ Rituximab
	Thalidomide ± Rituximab

1.2. Режими с потенциално стволово-
клетъчна токсичност или риск от 
трансформация
	Bendamustin ± Rituximab
	Cladribinе ± Rituximab
	Chlorambucil ± Prednisolon
	Fludarabine± Rituximab
	Fludarabine + Cyclophosphamid + 

Rituximab
	CVP

1.3.  Плазмафереза(ако е възможно  
вкл. селективна имуноадсорбция на 
IgM парапротеина)   при симптоми на 
плазмен хипервискозитетВнимание! 
плазмаферезата се прави преди 
започването на лечение с МКА.

2. Резистентност, рецидиви, прогресия 
или трансформация на болестта 
2.1. При късен рецидив  се прилагат същите 
лекарствени продукти, довели до CR/PR). 
2.2. Спасителни режими (salvagetherapy) без 
стволовоклетъчна токсичност 
	Alemtuzumab

	Bortezomib±Rituximab(ако не е 
прилаган)

	Bortezomib + Rituximab + 
Dexamethasone (ако не е прилаган) 

	Bortezomib + Dexamethasone (ако не е 
прилаган) 

	CHOP + Rituximab(ако не е прилаган)
	Everolimus
	Ibrutinib
	Ofatumomab (при непоносимост 

къмRituximab
	Cyclophosphamide/Prednisone или 

Dexamethasone + Rituximab
	Thalidomide ± Rituximab
	Bortezomib + липозомален 

Доксорубицин
2.3. Спасителни режими (salvagetherapy) със 
стволовоклетъчна токсичност и/или риск от 
трансформация
	Bendamustin ± Rituximab
	Cladribinе ± Rituximab
	Chlorambucil ± Prednisolon
	Fludarabine ± Rituximab
	Fludarabine + Cyclophosphamid + 

Rituximab
	CVP
	Участие в клинични проучвания

2.4. Провеждане на стволовоклетъчна 
трансплантация

При определени пациенти може да се 
проведат следните типове на стволово
клетъчна трансплантация:
	Високодозова терапия с мобилизация 

на стволови клетки
	Алогенна стволовоклетъчна 

трансплантация (миелоаблативна или 
немиелоаблативна)

През всеки 2 цикъла лечение се контролира 
количествено парапротеинната продукция
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ПЛАЗМОКЛЕТЪЧЕН  МИЕЛОМ

Определение: Плазмоклетъчният миелом 
(синоним Мултиплен миеломММ) пред
ставлява мултифокална костномозъчна 
неоплазия от плазмоцити  с нисък 
пролиферативен потенциал и секреция на 
структурно хомогенни Ig или фрагменти от 
тях. Заболяването обхваща широк клиничен 
спектър от асимптоматични на агресивни 
форми, както и нарушения, причинени от 
отлагането на абнормни имуноглобулинови 
вериги в тъканите. Диагнозата се основава на 
комбинация от патологични, радиологични 
и клинични характеристики.

Честота и заболеваемост: 1520% от 
малигнените хемопатии; средна възраст 65г; 
75% от болните са над 70г при съотношение 
М : Ж 1,5:1,0; годишна заболеваемост  46/100 
000 население, която с напредване на 
възрастта нараства и при пациенти над 75г  
достига  3035/100 000 честотата 

Клинични варианти:
1. Множествен миелом
	дифузноогнищен; дифузен; 

множествено огнищен
2. Солитарен
3. Екстрамедуларен
4. Склерозиращ миелом 
5. РОЕМS синдром
6. Плазмоклетъчна левкемия
7. По начин на протичане
	Индолентен; тлеещ smoldering миелом; 

активен разгърнат миелом
8. Хистологични варианти
	тип Marshalko; дребноклетъчен; 

синтициален; полиморфен; бластен
9. Имунологични варианти  честота
	IgA 20%, IgG 60%, IgD  2%,IgE <1%
	Лековерижен (Bence Jones) миелом 

20%
	Биклонален (три) 69%
	Несекретиращ 1%

Диагноза:
Задължителни изследвания
1. Анамнеза и физикален статус
2. Хематалогични и биохимични базисни 
изследвания
	ПКК, ДКК
	урея, креатини, пик ка 
	общ белтък, албумин
	LDH, b2микроглобулин, CRP
	електролити, серумен Са и съотношение 

Са/Са++

	протеинурия –количествено
3.  Цитоморфологична, имунохимична и 
имунохистохимична диагноза 
	миелограма , трепанобиопсия
	тъканна или костна биопсия (при 

солитарните екстрамедуларни форми)
	имунохистохимия: CD138+, CD79a+, 

CD56+, CD38+, CD45 +, MUM1+, Ig+, κ /λ 
+

	флоуцитометрия на костен мозък: 
CD138+, CD38+, CD45, sIg+, CD19±, 
CD20±, CD79a/b +, CD56+, CD10±, 
CD117+, су κ /λ +

	имуноелектрофореза/имунофиксация 
на серум/урина за Мградиент

	количествено свободни леки вериги 
(FLC) и съотношението κ:λ (NB! 
Съотношението е скрининг за ММ и 
другите  плазмоклетъчни заболявания, 
служи за оценка и мониториране 
на терапевтичния отговор, има и 
прогностично знечение )

	количествено определяне на 
моноклонални и нормални имуногло
булини

4.Образни методи
	Рентгенография на плоски костти, вкл 

гръдна клетка
	КАТ – особено при съмнение за 

компресия на medulla spinalis
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Допълнителни изследвания при 
необходимост
	Цитогенетика и молекулярно –генетичен 

анализ:
·	 t(11;14)  (q13: q32)    CCND –IgH  (15

20%)
·	 t(4;14)  (p16.3:q32)    FGFR3IgH   (15%)
·	 t(14;16)(q32.3: q23)   MAFIgH      (510%)
·	 t(6;14) (p21:q32)       CCND3IgH  (46%)
·	 t(6;14) (p25:q32)         IgHMUM1/IRF4
·	 del 13; del 17p13; 1q21 амплификация

	РЕТ/СТ по преценка – оценка на к.м 
инфилтрация, екстрамуделарните 
мекотъканни локализации в дебюта 
и при рецидиви, преди високодозова 
химиотерапия и трансплантационни 
програми, прогностично значение

	HLA – типизиране
	Костна или костномозъчна сцинтиграфия 
	Минирален костен статус (DEXA

дензитометрия)
	Маркери за остеорезорбция: DPD, RANKL, 

NTX
	Серумен вискозитет
	Plаsma cell labeling index
	Тинктуриални проби за амилоидоза ; 

електронна микроскопия
	Количествено определяне на HLC

Критерии за диагноза.   
1. Мултиплен миелом 
Критерии на International Myeloma 
Working Group 2014
Диагнозата се приема при наличие на 
≥10% клонални плазмоцити в костния 
мозък или доказано с биопсия костно или 
ектрамедуларно засягане от плазмацитом 
и ≥1от следните критерии  биомаркери, 
дефиниращи плазмоклетъчна неоплазия 
или един или повече от биомаркерите за 
злокачествено заболяване:
Един или повече биомаркери, дефиниращи 
плазмоклетъчна неоплазия  доказателство 
за крайно увреждане на орган, което може 
да се дължи на основното плазмоклетъчно 
пролиферативно заболяване, както следва:
	Xиперкалциемия: серумен калций > 

0.25 mmol/l (> 1 mg/dl) повисок от 
горната референтна граница или> 2.75 
mmol/l (>11 mg/dl)

	Бъбречна недостатъчност: креатининов 
клирънс <40 мл на мин   или серумен 
креатинин > 177 µmol / l (> 2 mg/dl)

	Анемия: хемоглобин стойност> 20 g/l 
под долната граница на нормата или 
стойности на хемоглобина <100гр / л

	костни лезии: една или повече 
остеолитични лезии на скелетната 
рентгенография, СТ, или PETCT 

Един или повече от следните биомаркери за 
злокачествено заболяване:
	≥60% клонални плазмоцити в костния 

мозък
	≥100 съотношение Involved 

LC:Uninvolved LC
	>1 фокални лезии, установени чрез MRI 

Критерии на International Myeloma 
Working Group 2003

Големи критерии:
	Плазмоцитна инфилтрация на костния 

мозък > 10%
	Патологична плазмоцитна 

инфилтрация от екстрамедуларна 
тъканна или солитарна формация

	Mоноклонален протеин: IgA>20,0 g/l,  
IgG>35,0 g/l,  BJ уропротеини > 1,0 g/24h 
(при отсъствие на на ALамилоидоза)

Малки критерии:
	Моноклонален протеин под 

цитираните погоре нива
	Литични костни лезии
	Супресия на поликлоналните  

IgM<0,05g/l, IgA<0,1g/l, IgG<0,6 g/l
	Серумен Са > 2,65 mmol/l, creatinin> 

2 mg/dl, Hb< 100 g/l
*Диагнозата се приема при 1 голям + 1 
малък критерии или при ³ от 3 малки
**При липса на М-градиент за диагнозата 
се изисква над 30% плазмоцитна 
инфилтрация в к.м. 

2. Несекретиращ миелом : 
	липса на М – градиент

3. Smoldering  myeloma:  
	МкомпонентIgG> 3g/l,IgA> 1g/lBJpr> 1 

g/l
	Плазмоцитна инифлтрация на к.м. > 

10%, но <20%
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	Без органни увреждания, без 
екстрамедуларни огнища, без костни 
лезии, без хиперкалцемия, без 
бъбречна недостатъчност, без анемия, 
без симптоми.

4. Плазмоклетъчна левкемия (60% 
първична и 40% вторична): 
	циркулиращи плазмоцити> 2.109/L  или 

над 20% от ДКК

5. Солитарен миелом
	единична туморна маса от 

моноклонална плазмоцитна линия
	без костномозъчно ангажиране
	без М –градиент
	без костни промени
	без бъбречни дисфункции
	без други параклинични отклонения

6. Екстрамедуларен миелом
	единични или множествени 

мекотъканни формации от монокло
нална клетъчна линия

	без костномозъчно ангажиране
	без М –градиент
	без костни промени

	без бъбречни дисфункции
	без други параклинични отклонения

7. POEMS синдром 

Главни критерии: 
	Полиневропатия (деминеализация, 

предимно моторна)
	М –градиент в серум и/или урина най

често от IgA и/или BJλ

Малки критерии:
	Склеротични костни лезии, Болест на 

Кастелман
	Органомегалия ( лимфо спленoмегалия, 

хепатомегалия)
	Отоци, изливи , оток на папилата
	Ендокринопатия 
	Кожни промени (хипертрихоза, 

хиперпигментация)
Допълнителни:  
	Тромбоцитоза, полиглобулия, 

хиперхидратация, 
	Пулмонална хипертензия, 

рестриктивна белодробна болест
	Артралгии, кардиомиопатия, ниско 

ниво на вит B12

Стадиране на ММ
1. Durie&Salmon cтадийна система

I клиничен стадий
(туморна маса < 0,6X 1012/m2) 
Наличие на всички от изброените 
критерии:
·	 Хемоглобин > 100 g/l 
·	Нисък Мградиент:  IgG < 50 g/l, 

IgA < 30 g/l
·	BJ протеинурия < 4 g/24h

·	Серумен калций в норма
·	0 1 остеолитични огнища

II клиничен стадий
(туморна маса  0,6-1,2.1012 /m2) 

Междинни критерии между I и II 
стадии.

III клиничен стадий
( туморна маса >1,2.1012/m2)
Наличие на един или повече от 
изброените критерии
·	 Хемоглобин < 85 g/l  
·	 Мградиент: IgG>70 g/l , IgA> 50 

g/l 
·	 BJ протеинурия >12 /24h

·	 Серумен калций > 3 mmol/l  
·	 Множествени остеолизи.

Подстадий А  креатинин < 2mg/dlПодстадий В  креатинин > 2 mg/dl

2. International staging system  (ISS)

І Клиничен стадий:

b2микроглобулин < 3,5 mg/dl
Серумен албумин> 3,5 g/dl

ІІ  Клиничен стадий:

b2микроглобулин  3,5 – 5,5 mg/dl

ІII Клиничен стадий:

b2микроглобулин  > 5,5 mg/dl
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3. Неблагоприятни прогностични 
фактори :
	Лош Performanсе status
	β2–микроглобулин.> 5,0 mg/dl, 

aлбумини < 3,0 mg/dl, LDH > 600 UI, CRP 
> 15,  креатинин > 400 μmol/l, Hb < 80 
g/l, PLT <  50.109 /l

	III КС (Durie&Salmon), изразени костни 
поражения

	Множествена екстрамедуларна (меко

тъканна ) локализация 
	Лековерижни миеломи , плазмобластни 

варианти 
	Цитогенетични аномалии / FISH – t 

(4;14), t (14;16), t (11;14)
	del 13, del17p13,1q21 амплификация
	Висок Plasma cell labeling index
	Пациентспецифични фактори: възраст 

над 70г, коморбидност вкл сърдечна, 
дихателна, бъбречна, PS

Критерии за за терапевтичен отговор

InternationalMyelomaGroupResponseCriteria*(2а)
Терапевтичен 
отговор

К р и т е р и и 

sCR ·	 Нормално съотношение  κ : λ
·	 Отсъствие на клонални плазмоцити чрез имунохистохимия или 

имунофлоуресцентна методика 

CR

·	 Не се открива Мградиент в серум и/или урина чрез имунофиксация за период 
минимум от 6 седмици

·	 <5% плазматични клетки в к.м.
·	 Отсътвие на екстрамедуларни мекотъканни огнища  

VGPR

·	 Негативна серумна електрофореза за М градиент, при50% понижение серумния 
Мградиент или понижение ≥ 90% на уринния Мградиент с максимална екскреция 
≤ 200 mg/24ч

·	 Ако серумният или уринният Мградиент са неизмерими се отчита нивото на 
лековерижната продукция/екскреция

·	 Ако серумният и уринният Мградиент, както и лековерижният компонент  са 
неизмерими се изисква >50% понижение на плазматичните клетки при изходна 
плазмоклетъчна инфилтрация в к.м. повече от 30%

·	 Понижение доказуем парапротеин чрез имунофиксация
·	 Понижение ≥ 90% на серумния Мградиент и/или понижение на уринния 

парапротеин < 100 mg/24h

PR ·	 >50% на мекотъканните формации

SD ·	 Не покрива критериите за CR, VGPR, PR или прогресия 

PD

Въпреки лечението се регистриат възобновяване на симптомите и
·	 >25% нарастване на серумния парапротеин (>5g/l)
·	 >25% нарастване на уриннияпарапротеин (>200 mg/24ч)
·	 >10 mg/dl  повишение на лековерижната екскреция
·	 >10% повишение плазмоклетъчната инфилтрация
·	 >2,65 mmol/lсерумен Са
·	 Новопоявили се или нарастване на старите екстрамедуларни формации и 

остеолитични костни огнища

Rеlaps

	 Новопоявли се мекотъканни формации или остеолитични огнища
	 Нарастване с 50% или наймалко с 1 см на стари екстрамедуларни формации
	 Понижение на Нв  ≥ 20 g/l
	 Повишение на серумния Cr≥ 20 μmol/l
	 Повишениена серумния Ca≥ 2. 65 mmolo/l
	 Органни дисфункции
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ЛЕЧЕНИЕ 
Лечение на солитарен миелом 
(плазмоцитом)
1. Средство на избор: RT³ 45 Gy (involvedfield)
2. При CR®наблюдение през 36 месеца и 

контролни изследвания с диагностичния 
панел за мултиплен миелом , вкл образни 
методи

3. При резистентност или прогресия след 
първоначален отговор –   диагностични 
изследвания за мултиплен миелом, 
стадиране и започване на лечение

Лечение на екстрамедуларен 
(мекотъканен) миелом)
1. Средство на избор  RT³ 45 Gy (involvedfield)
2. При възможност радикално хирургическо 

лечение, последвано от RT
3. При CR®наблюдение през 36 месеца, 

след което веднъж годишно и контролни 
изследвания с диагностичния панел за 
мултиплен миелом

4. Задължително КАТ и/или ЯМР през 6 
месеца за първата година и след това при 
индикации.

5. При резистентност или прогресия 
след първоначален отговор –пълен 
обем диагностични изследвания 
за генерализация на процеса 
(трансформация в мултиплен миелом), 
стадиране и започване на лечение

Лечение на smoldering  и І А клиничен 
стадий (D&S) мултиплен миелом
1. При безсимптомна начална фаза не се 

прилага лечение, а само наблюдение в 
продължение на месеци и години

2. Хематологичният контрол се извършва 
през 36 месецас биохимичния панел за 
активност на заболяването. 

3. Лечение се започва при поява на 
еволютивните симптоми и прогресия 
към ІІ КС: (нарастване на парапротеина 
и/или лековерижната протеинурия, 
анемия, рецидивиращи инфекции, 
хиперкалциемия, осалгия, бъбречни 
дисфункции)

4. При пациенти със smoldering миелома и с 
висок (цитогенетичен) риск наблюдението 

е кратко или веднага се започва терапия 
с Lenalidomid +Dexa(РЕТНЕМА)

Лечение на болни с активен миелом 
1. Основни принципи на индукционно 
лечение на болни с активен миелом 
	Съвременните режими І линия са три 

основни групи на базата на протеазомни 
инхибитори (Bortezomib, Carfilzomib) 
и имуномодулатори (Thalidomud, 
Lenalidomide)+ в комбинация с 
Dexаmethazon,помежду си или с 
алкилиращи агенти. Съвремените 
схеми: 
·	 се отличават с висока ефективност
·	 не ограничават стволовоклетъчната 

колекция
·	 дават бърз и качествен ( CR, nCR, 

VGPR) терапевтичен отговор
·	 удължават DFS, PFS, OS
·	 имат минимална хематологична 

токсичност с ниска честота на 
неутропения и тромбоцитопения

·	 дават възможност за перорално 
приложение

·	 са ефективни при бъбречна 
недостатъчност, при 
високорисковипациенти с 
неблагоприятен цитогенетичен 
профил или напреднала възраст

·	 се отличават с липса на кръстосана 
резистентност

·	 пораждат нови проблеми свързани 
с лечението: полиневропатия, 
тромбоемболични усложнения, 
херпетиформени инфекции и 
спорното „зачестяване” на екстраме
дуларните рецидиви

	Протеазомните инхибитори и 
имуномодулаторите промениха 
терапевтичната стратегия при 
заболяването. Основна цел на 
лечението вече не е само постигането 
на строго дефинирана пълна ремисия, 
а нейната консолидация и удължаване 
времето на PFS,TTP,EFSиOS.

	Този комбиниран подход разделя 
пациентите за индукционно лечение 
на две основни групи : подходящи и 
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неподходящи за високодозови режими 
и трансплантация при преценка 
на рисковия профил, възрастта и 
съпъстващата коморбидност 

	Съществува консензус по отношение 
ефективността на индукционните 
режими, но по отношение на 
продължителността на курсовете все 
още липсва общоприето мнение – 
напълно възможното ранно постигане 
на ремисия съкращава броя на курсовете 
(2?), като при това се”издърпва напред” 
и СКТ. Препоръчваните схеми при 

резистентни или релапсирали болни 
са също много и с почти идентични 
резултати по отношение ефективността 
и преживяемостта.

	Необходимостта от поддържащо 
лечение е потвърдена в редица 
проучвания и представлява 
съвременна терапевтична опция, 
независимо от извършената или не 
ASCT

1.1. Терапевтични индукционни режими при 
подходящи за трансплантация пациенти.

А) Препоръчителни и най-често прилагани режими

Терапевтичен режим ORR CR Категория

Bortezomib + Dexamethasone
(IFMcoopgroup)   

78% 14,8% 1

Bortezomib + Doxorubicin+Dexamethasone (HOVON65/
GMMGHD4)                                 

31% 1

Bortezomib +  Thalidomide +Dexamethasone
(GIGEMA; PETHEMA/GEM)

31% 1

Bortezomib + Lenalidomide+ Dexamethasone
(Evolution)                                  

100% 52% 2a

Bortezomib +Cyclophosphamid + Dexamethasone
(GermanDSMM)

75% 22% 2a

Lenalidomide + Dexamethasone
(SWOG, Mayo Clinic)

80% 22% 1

В) Други режими

Thalidomide +Dexamethazone                                                       63% 2b

Carfilzomib + Lenalidomid + Dexamethasone 42% 2a

Lipozomal Doxorubicin + Vincristin+ Dexamethasone 23% 2b

Dexamethasone 2b

1.2.Терапевтични индукционни режими при неподходящи за трансплантация пациенти

А) Препоръчителни и най-често прилагани режими
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Терапевтичен режим ORR CR Kaтегория

Melphalan+Thalidomid + Prednisolone (MTP)
(HOVON)

76% 27,9% 1

Melphalan+Bortezomib + Perdnisolone(MBP)
(VISTA)

81% 1

Melphalan + Lenalidomid + Perdnisolone(MPL) 1a

Lenalidomide + ниски дози Dexamethasone
(SWOG SO232)

73% 1

Bortezomib+ Dexamethasone 73% 1a

В) Други режими

Liposomal Doxorubicin + Vincristin+ Dexamethasone 2b

Thalidomid +Dexamethazone                                                       2b

Vincristin+ Doxorubicin+ Dexamethasone (VAD) 2b

Melphalan + Prednisolon 2b

Dexamethasone 2b

2. Терапевтично поведение след І линия 
терапия 
При постигане на ремисия съществуват 
следните опции:
2.1. Автоложна костномозъчна 
трансплантация при предварително 
подбрани пациенти ( колекция на стволови 
клетки за две трансплантации – тандем 
режим или като спасяваща терапия)1
2.2. Алогенна костномозъчна трансплантация 
при определени пациенти  или в клинични 
проучвания         
2.3. Преминаване към поддържащо лечение 
при пациенти неподходящи за СКТ
 Препоръчителните режими за провеждане 

на поддържащо лечение са следните:
	Thalidomide±Prednisone  1
	Lenalidomid ±Prednisone  1
	Bortezomib  
Могат да бъдат приложени и други 

режими:
	Bortezomib + prednisone  2b
	Bortezomib + thalidomide  2b
	Interferona    2b

	ГКС     2b
	Thalidomide + prednisone  2b

2.4. Контрола на терапевтичния отговор: 
Мградиент, ПКК, азотните тела, коригиран 
серумен Са, образна диагностика, 
миелограмапрез 3 месеца до реализиране на 
СКТ или появата на рецидив при неподходящи 
за трансплантационни програми пациенти

3. Поведение при прогресия или релапс 
на болестта 
3.1. При биохимичен релапс (удвояване 

на Мградиента в две последователни 
контроли за < 2 месеца: ниво на 
Мградиент над 10g/lв серума или 
повишение на Мградиента над 500 
mg/24hв урината или повишение на 
FLC над 20 mg/dl или отклонение в κ : 
λratioнад 25%  е възможно наблюдение 
или продължаване на поддържащото 
лечение

3.2. При клиничен релапс (CRAB), особено 
при агресивен – незабавен старт на 
лечението.

3.3. При избора на лечение за релапсирали 
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болни се прави анализ на началния  
индукционен режим и неговата 
ефикастност, статуса на пациента и типа 
на релапса (агресивен, интермедиарен и 
лекостепенен)

3.4. При късен релапсс давност > 6 месеца 
повторение на индукционния режим 
(retreatment)При постигане на ремисия и 
подходящи болни –АСКТ 1b

3.5. При релапс< 6 месеца, при резистентност 
или прогресия на ММ и при болни 
неподходящи или с невъзможност  за 
трансплантация се включват нови 
агенти(Carfilzomib, Ixazomib, Marizomib, 
Oprozomib, Pomalidomide и др) Уместно е 
включването в клинични проучвания.

 Препоръчва се прилагането на следните 
терапевтични режими:
	Bortezomib
	Bortezomib + Dexamethazone (ако не са 

правени)
	Bortezomib + Liposomal Doxorubicin
	Bortezomib+ Lenalidomide+ 

Dexamethazone
	Bortezomib + Thalidomid + 

Dexamethazone
	Carfilzomib
	Cyclophosphamide + Bortezomib + 

Dexamethazone
	Cyclophosphamide + Lenalidomide + 

Dexamethazone
	Dexamethasone + Cyclophosphamide + 

Etoposide + Cisplatin (DCEP)
	Dexamethasone + Thalidomide 

+ Cisplatin + Doxorubicin + 
Cyclophosphamide + Etoposide (DT
PACE) ± Bortezomib (VTDPACE)

	Lenalidomide + Dexamethazone 
(аконесаправени)

	Високодозиран Cyclophosphamide
	Pomalidomid + Dexamethazon 
Може да бъдат приложени и други 

терапевтични режими:
	Bendamustin ± ГКС
	Bortezomib + Vorinostat
	Lenalidomide + Bendamustin + 

Dexamethazon

3.6. При постигане на PR/CR   обсъждане за 
трансплантация
3.7. При неповлияване от ІІ линия терапия и 
спасяващите режими
	Индивидуална програма 
	Симптоматично и палиативно 

понедение

4. Поведение при пациенти в постранс
плантациония период
4.1. При автоложна стволовоклетъчна транс
плантация
	При постигане на терапевтичен 

отговор: 
а) наблюдение и пълен биохимичен 

контрол през 3 месеца или 
б) повторна (тандем) трансплантация при 

определени критерии или
в) поддържаща терапия (Lenalido

mideThalidomide, Bortezomib, INF –ά)
	При прогрес на заболяването: 
а) спасяващи режими или 
б) клинични проучвания или
в) обсъждане възможностите за алогенна 

к.м. трансплантация 

4.2. При алогенна стволовоклетъчна транс
плантация
	При постигане на терапевтичен отговор
	а) наблюдение и биохимичен контрол 

през 3 месеца или
	б)при необходимост поддържащо 

лечение (LenalidomideThalidomide, 
Bortezomib, INF –ά)

	При данни за прогрес 
	а) спасяващи режими или
	б) клинични проучвания или 
	в) инфузия на донорски лимфоцити

Лечение на POEMS синдром –основни 
методи:
	Лъчетерапията при пациенти с 

изолирани костни поражения
	Радиоактивен стронций – при 

генерализирани костни лезии
	Химиотерапията с алкилиращи агенти, 

имуномодулатори + ГКС 
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	анти  VEGF1 (Bevacizumab)
	АSCT 

Лечение на плазмоклетъчната левкемия
1. Индукционно лечение при 

първичните форми – предпочитат 
се трикомпонентните схеми с 
инкорпориран антрациклин): 
	Cyclophosphamid + Bortezomib + 

Dexamethazone
	Bortezomib+ Lenalidomide+ 

Dexamethazone
	Bortezomib + Liposomal Doxorubicin + 

Dexamethazone
	Lenalidomide + Dexamethazone
	AlloSCT, ASCT 

2. Вторични форми – лоша прогноза ( 
спасяващи режими)
	Високодозиран Cyclophosphamide 

+ГКС
	CVAD, Hyper  CVAD, DCEP, DT –PACE, 

BLTD
	Комбинирано лечение с 

трикомпонентни режими (ако не са 
правени) протеазомни инхибитори 
+ имуномодулатори + антрациклини 
+ГКС

	AlloSCT, ASCT 

Лечение на усложненията при 
плазмоклетъчни неоплазии
І. Лечение и профилактика на костните 
поражения
1. При пациенти с доказани остеолитични 

огнища
	Прилагат се i.v. всеки месец:  Pamidronic 

acid, Zolenronic acid, Denosumab
	При ограничения за парентерално 

лечение се прилагат перорални 
бифосфонати

2. При пациенти с остеопороза/остеопения 
без остеолитични огнища
	Приложението на бифосфонати е 

препоръчително, но не е  общоприета  
стратегия

3. Продължителност на лечението с 
бифосфонати: 

	Месечната терапия се прилага в 
продължение на около 18 месеца – с 
продължителното лечение нараства 
честота на остеонекрозата на челюс
тите.

	При пациенти с пълна или частична 
ремисия ( стабилна фаза плато) 
лечението се прекъсва

	При продължаване на активната 
химиотерапия, бифосфонатите се 
прилагат през 3 месеца.

4. Преди лечението с бифосфонати е 
необходим:
	подробен дентален статус
	довършване на евентуални инвазивни 

краниофациални процедури
5. По време на лечението с бифосфонати се 

препоръчва:
	периодичен, вкл рентгенологичен 

контрол на максилофациалната зона
	да се избягват при възможност 

хирургическите манипулации 
	консервативното поведение е с 

предимство.
6. Палиативна RT, хируригическа 

декомпресия, ортопедично лечение:
	при  тежка изявена осалгия и огрини

чени движения
	патологични вертебрални и 

невертебрални фрактури
	компресия на medula spinalis
	кифопластика
	Ограничение на физическото 

натоварване, предпазни колани и 
корсети

	Задължителен рентгенологичен/ 
КАТ  контрол на засегнатите и преди
лекционни зони

	Периодичен дензитометричен контрол
	Периодичен контрол на показателите 

за остеокластна функция и костна 
деструкция

ІІ. Лечение и профилактика на бъбречните 
усложнения. 
1. При бъбречна недостатъчност патоге

нетичнотото лечение се провежда с 
високодозиран Dexamethazone или 
комбинацията Bortezomib (Velcade)  + 
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Dexamethazone
2. Избягват се и се коригира дозата на 

всички нефротоксични, дехидратиращи и 
рентгенконтрастни медикаменти, особено 
в условията на лековерижна протеинурия 
и начална бъбречна недостатъчност :
	нестероидни провотивовъзпалителни 

средства
	аминоглюкозидни антибиотици, 

антивиралните (acyclovir) и 
антимикотични медикаменти (Ampo 
–B)

	АСЕ – инхибитори, салиуретици, 
високодозирани цитостатици 
(Platinium), бифосфонати    

3. Адекватно парентерално или перорално 
оводняване, включително и през нощта ± 
алкализиране на урината 

4. Лечение на суперпонираната 
уроинфекция

5. Избягване на манипулации в долните 
етажи на отделителната система.

6. Коригиране на т.н. реверзибелни 
елементи на бъбречната недостатъчност: 
хиперурикемия (диета+Allopurinol), 
хиперкалциемията, алкалнокиселинното 
равновесие, диселектролитемията. 

7. Плазмафереза
8. Хрониодиализа.
9. Бъбречна трансплантация

ІІІ. Лечение на хиперкалцемична криза 
	Рехидратация – 4 6 l вливания за 24h

	Furanthril – 40 –80 mg i.v.
	Methylprednisolone – 2030 mg /6h i.v.
	Calcitonin –4E/kg/12h i.v.                      или
	Zolenronic acid  8 mg i.v. + 500 ml 

инфузия   или 
	Ibandronic acid  4 mg i.v.                          

или
	Pamidronic acid–60 –90 mg/500 ml/24h 

i.v.        или 
	Clodronic acid – 600900 mg/500 ml/24h 

i.v
ІV. Профилактика на анемията - прило-
жение на Erytropoetin при:
	Нb под 100g/L в доза 40 000 IU седмично 

/ или 3 пъти седмично по 10 000 IU

	Hb между 100  110 g/L  с прогресиращи 
анемични симптоми 

V. Лечение на инфекциозните усложнения
1. Антихерпесна и антимикотична 

профилактика при високодозиран 
Dexamethazon

2. Антихерпесна профилактика при 
режими с  Bortezomib
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БОЛЕСТИ НА ЛЕКИТЕ ВЕРИГИ
AL-АМИЛОИДОЗА И  БОЛЕСТ НА ЛЕКОВЕРИЖНИТЕ ДЕПА

Определение: Болестите на леките вериги 
са хетерогенна група заболявания,резултат 
от малигнена пролиферация на плазматични 
клетки, секретиращи структурно хомогенни, 
моноклонални леки вериги с повишена 
склонност към тъканни отложения. 
Двете основни форми на заболяването AL 
amyloidosis и Light chain deposition diseases се 
различават по електронно микроскопската 
характеристика  на отложенията, съответно 
конгоротпозитивни, β–фибрилерни 
структури с лековерижен компонент и  
нефибрилерните електроннно плътни 
лековерижни депозити, радзположени 
линеарно или грануларно субендотелно 
и интрамембранозно  с негативни 
тинктуриални свойства.
LCDD u ALамилоидозата притежават много 
общи черти и твърде голяма прилика: 
лековерижни детерминанти с подобни 
механизми на отложение, срещат се при 
малигнени и бенигнени заболявания, 
склонност към висцерално разпространение 
в почти едни и същи органи и системи и 
близка до еднотипна клинична картина.

Честота: неуточнена , но около 1015% от 
плазмоцитните заболявания

Диагноза: 
1.Анамнеза
2. Физикален статус (данни замакроглосия, 
кардиомегалия, хепатомегалия, 
ортостатизъм, нарушена чревна адсорбция, 
масивна, неселективна и флуктуираща 
протеинурия с нефротичен синдром, БН, 
периферна полиневропатия, синдром 
на карпалния тунел, кожна пурпура, 
периорбитален едем, слабост и загуба на 
тегло).     
3. Хематалогични и биохимични базисни 
изследвания заразнообразните органни 
дисфунции:
	ПКК, ДКК
	LDH, b2микроглобулин, CRP

Бъбречна функция
	урея, креатини, пик ка
	протеинурия качествено и 

количествено 
	общ белтък, албумин

Чрен дроб и стомашно-чревен тракт
	Алкална фосфатаза, GTP,ALAT, ASAT
	Билирубин, общ белтък, албумини, ПВ, 

АППТ, ф.Х
	ФГС
	Ехография на черен дроб/далак

Ендокринни тестове
	TSH,Cortisol

Белодробни тестове
	Газов анализ и АКР

4. Оценка на сърдечна функция
	ЕКГ
	ЕхоКГ
	Тропонин, натриуретичен пептид тип В 

(NPB)
5. Оценка на периферна нервна система
	ЕМГ

6. Електронномикроскопска, 
цитоморфологична, имунохимична и 
имунохистохимична диагноза 
	миелограма, трепанобиопсия (най

често плазмоклетъчната инфилтрация 
е в ниски стойности, но секретираните 
леки вериги имат изключителен 
тропизъм и склонност за формиране на 
тъканни  депозити)

	Биопсия от Lineaalbaabdominalis,   
гингивална, ректална лигавица, 
canaliscarpi, органна биопсия 

	Тинктуриален тест с конгорот за 
амилоидоза ( негативен при LCDD)

	Електронна микроскопия (βплисирана 
структура при ALамилоидоза и 
електронно плътни гранулерни депа 
при LCDD)

	Имунохистохимия с лековерижен 
панел 
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	Костномозъчна/периферна флоуцито
метрия: CD45, sIg+, CD19±, CD 20±, 
CD138, CD79a/b +, CD38+, CD56+, CD10±

	Имуноелектрофореза/имунофиксация 
на серум/урина за Мградиент

	Количествено свободни леки вериги 
(FLC) и съотношението κ:λ

	Количествено определяне на 
моноклонални и нормални имуногло
булини

7. Образни методи
	Рентгенография на плоски костти, вкл 

гръдна клетка
	ЯМР

8. Допълнителни изследвания при 
необходимост
	HLA – типизиране
	Костна или костномозъчна сцинти

графия 

Терапевтичен отговор

Терапевтичен отговор Критерии

Хематологичен:
CR

VGPR

PR

o Негативни данни за Мградиент в серум/урина чрез имунофиксация
o Нормално съотношение κ :λ 
o Без плазматични клетки в к.м.

o dFLC < 40 mg/l

o понижение на dFLC ≥ 50%

Бъбреци o понижение с повече от 50% на протеинурията/24 часа
o липса на динамика в нивото на креатинина или повишение  с ≥0,5g/l

Сърце o понижение дебелината на интравентрикуларния септум с 2 мм
o повишение на фракцията на изтласкване с 20%
o понижение на NTProBNP ≥ 30% (min 300 ng/L)

Черен дроб o понижение с 50% на алкалната фосфатаза
o понижение на чернодробните размери с поне 2 см

ЛЕЧЕНИЕ

Консенсус по отношение на терапевтичните 
опции за амилоидоза все още не съществува. 
Лечението е ориентирано към две основни 
и успоредно провеждащи се терапевтични 
стратегии – подтискане на плазмоцитната 
инфилтрация, респективно лековерижната 
продукция и симптоматично лечение на 
разнообразните органни усложнения 
и дисфункции. Новите лекарствени 
продукти –протеозомни инхибитори и 
имуномодулатори показват в клинични 
проучвания подобри резултати от 
конвенционалното поведение (пулс терапия 
с ГКС и/или Cyclophosphdmid)

1. Лечение на основното заболяване.
Препоръчват се следните равностойни 
опции, всичките с категория 2а
	Bortezomib ± Dexamethazone
	Bortezomib + Cyclophosphamid + 

Dexamethazon
	Borterzomib + Melphalan + Dexamethazon
	Dexamethazone +alpha Interferon
	Cyclophosphamide+Tthalidomide + 

Dexamethazone
	Melphalan –интермедиерни или високи 

дози
	Lenalidomide + Dexamethazone
	Thalidomide + Dexamethazone
	Pamalidomid + Dexamethazon 
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	Melphalan високи дози + автоложна 
стволовоклетъчна трансплантация

	Бъбречна трансплантация
	Хрониодиализа

2. Лечение на органните дисфункции. 
Макар, че се появяват малко покъсно 
в клиничната картина на  заболяването, 
органните дисфункции са найчестия повод за 
диагностициране на амилоидозата, владеят 
клиничната манифестация, модулират 
терапевтичния отговор и са повод за леталния 
изход. Bestsupportivecare: симптоматично и 
рено, кардио, хепатопротективно и друго в 
зависимост от органнната дисфункция 
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ АВТОРИТЕ

Редакционната колегия отправя молба към 
всички, които биха предложили материали за 
публикуване в научните издания на дружеството, 
да спазват следните изисквания:

1. Ръкописите се представят в два идентични 
екземпляра, написани на стандартни 
машинoписни страници (30 реда, 60-66 знака 
на ред) или се изпращат в електронен формат.

2. Имената на авторите (разположени под 
заглавието) са в порядъка: собствено 
(съкратено с една буква и точка) и фамилия, 
следвани от местоработата. 

3. Mатериалите не трябва да превишават 
следните размери:
• За Оригинални статии, включително 

илюстрации и библиография (до 10 
източника) без резюметата – 5-6 страници.

• За Обзори – 10-15 страници.
• За раздел “Казуистика” (лечебни, 

диагностични методи и др.) – 3 стр.
• За Реферати на статии – 3 стр.

4. Всяка статия трябва да съдържа следните 
раздели: увод, материал и методи, резултати, 
обсъждане, заключение, библиография.

5. Библиографията се представя на отделна 
страница и съдържа до 10 източника за 
оригиналните стаитии и до 20 за обзорите. 
Източниците се подреждат според реда на 
използването им в текста, (не по азбучен ред). 

Цитиране на статии: Фамилно име 
и инициал на всички автори , ако те са 
до трима. При повече от трима автори се 
посочват първите трима , последвано от “et al”, 
наименование на списанието в съкаратен вид 
според Index Medicus, година на публикуване, 
том, месец, брой, страници.

Цитиране на книги и монографии: 
Автори, заглавие, място на издаване, 
издателство, година на издаване, страници  

6. Резюмето (до 15 реда) се представя на 
български и на английски език в три екземпляра, 
съдържащи имената на авторите и заглавието, 
както и ключови думи на български и английски 
език.

7. Фигури, диаграми, формули, черно-бели 
снимки (9х12 см) се представят на отделни 
листове със съответните заглавия, минимален 
обяснителен текст и легенда на български 
език. Те трябва да са максимално контрастни с 
едри букви и цифри, годни за непосредствено 
полиграфско възпроизвеждане. В лявото бяло 
поле на текста се посочва желаното място за 
поместване на всяка илюстрация.

8. Таблиците могат да се предоставят в текста 
или на отделни листове. Във втория случай 
се следват изискванията за фигури, диаграми, 
формули и форграфии. 

ВАЖНО !  НОВО !

9. В случай, че материалите се изпращат по 
електронен път, всички картинки, таблици 
или схеми се предоставят като отделни 
файлове във формат .jpeg, .bmp или .tiff, 
в адекватна като качество резолюция, като 
имената на файловете на всяка картинка се 
изписват по адекватен начин, отговарящ на 
типа картинка и пореден номер – figura 1, 
tabliza 1 или друго. Картинките трябва да са 
разположени в текстовия файл на статията, 
за да се знае точното им местоположение. 
Моля да се има предвид, че всички 
картинки, таблици или схеми сe отпечатват 
черно-бели.

10.В края на статията или на отделен лист се 
посочват трите имена на водещия автор и 
адресът за кореспонденция.

11.Всички материали да се изпращат на адреса на 
редакцията на сп. “Клинична и трансфузионна 
хематология” – гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 
№ 15А, Клиника по Клинична хематология към 
УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, за проф. д-р Стефан 
Горанов, дмн.

Всички текстови и графични материали се 
изпращат задължително на електронен адрес: 
stefangoranov@yahoo.com
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