ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА ЗДРАВЕТО

Превенция на здравето - скрининг и
ранна диагноза
при белодробен карцином
Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО
ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ
• Центърът е създаден по инициатива и с подкрепата на
Асоциацията на индустриалния капитал в България и лекари –
ентусиасти.
• Целта е чрез превенция да се диагностицират ранни стадии на
заболявания

„ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ”

Въведение в проблема
• БК в световен мащаб е най-често срещания
злокачествен тумор
• Трета по честота причина за смърт след
исхемичната сърдечна недостатъчност и острия
инфаркт
• При мъжете е най-честият тумор, който води до
смърт, а при жените е на 6-то място
• В последните години честотата при мъжете
намалява, а при жените след 1980 год. честотата
се е утроила

Въведение в проблема
• Характерно за БК е ранното метастазиране по
лимфен път
• Около 10% от пациентите при първоначалното
диагностициране на тумора са в напреднал стадий и
имат метастази в медиастиналните лимфни възли
(N2)
• В този аспект от голямо значение за прогнозата на
пациентите е ранното диагностициране и
своевременното лечение на тумора

Рискови фактори за БК
• Тютюнопушене - (най-честата причина, нарушава
гена на клетките, увеличава 24 пъти риска, младите
хора са по-чувствителни) > 30 packyears
➢ 90% от мъжете с БК са пушачи
➢ 80% от жените с БК са също пушачи
➢ пасивните пушачи боледуват 3 х по-често в
сравнение с непушачите
• Производствени вредности - азбест, радон, арсен,
хром, никел, берилий, кадмий, ароматни
въглеводороди и дизелови изгорели газове
• Хронични инфекции – туберкулоза, някои вируси
• Наследствени генетични особености

Следоперативна преживяемост

Превенция на БК
• Първична превенция на БК
➢ Борба с тютюнопушенето- 10 год. след спиране на
пушенето риска от БК = риска при не пушачи, при
пушачите риска за развитие на втори БК е 3 х по- висок
от болните които са спрели да пушат

➢ Борба с пасивното пушене – в семейството или на
работното място ( 22-24% по висок риск за БК в
сравнение с не пушачи)

➢ Минимизиране на канцерогенните фактори и
йонизиращи лъчи на работното място – заменяне на
производствени материали, внедряване на
съвременни технологии, използване на лични
предпазни средства и т.н.

➢ Кумулиращ риск – съвкупност от рискови фактори
/тютюнопушене + канцерогени/

Вторична превенция = ранна диагностика
• Основен фактор за подобряване на прогнозата е
ранната диагностика и своевременно лечение
• Клиничните прояви – кашлица, кръвохрак, задух,
отслабване са характерни за вече напреднал процес
• Средният интервал от време между първоначалните, откриваеми с компютърна томография
промени и клиничната диагноза на рак на белия дроб
(време на престой) варират значително и са между
1,38 и 3,86 години, като зависят от хистологичния вид
на тумора
• За раното откриването на клинично непроявените
тумори са необходими скринингови изследвания на
рисковите пациенти

Скрининг на белодробния карцином
• В рамките на EU на този етап няма приета скринингова програма за ранна диагноза на бронхиалния рак
• В момента в Германия е в ход скринингова
програма между различните професионални
организации, предимно при експозиция на азбест
• Скрининг проучване в САЩ (NLST-Studie)
установи, че смъртността от рак на белия дроб е
намалена с около 26% в сравнение с групата
пациенти, която не е получила профилактичен
скрининг
• Близо седем от десет случая на рак на белия дроб
са открити чрез скрининга в стадий 1А или 1В

Скрининг на белодробния карцином
• На база на горните резултати в САЩ има разработена и внедрена програма за скрининг на
бронхиалния карцином при групи от рискови
пациенти
• Апаратура за скрининг – стандартните дигностични
компютър-томографи, поради сравнително високото
лъчево натоварване на пациентите не са подходящи
за скринингови изследвания
• За целта са разработени и внедрени в практиката
т.нар. нискодозови компютър-томографи (low dose
CT), при които дозата на облъчване е 20% от
стандартната

Скрининг на белодробния карцином

•
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•

Критериите за включване в програмата:
(група на скрининг)
Пушачи между 50 и 75 години, които са пушили наймалко десет цигари на ден за период от най-малко 30
години (>30 packyears)
Бивши пушачи (30 packyears), които са спрели да
пушат преди по-малко от 10 години
Хора, които работят с професионални вредности азбест, радон, никел и др.
Честота и срок на контролиране – 1 път годишно в
продължение на 10 години

Клинична картина

Скрининг с low dose CT
CT на бял дроб

CT - контрола след 1 год.

Усложнения на б.др. Са

Усложнения на б.др. Са

Профилактика на рака
на белите дробове
Нискодозова КТ на белите дробове за скрининг за
карцином
Единственият подходящ за скрининг на рака на
белия дроб метод е нискодозовата компютърна
томография ( НДКТ). Изследването се
препоръчва при хора, които нямат оплаквания, но
са с висок риск за развитие на карцином на
белите дробове.
Възможност за откриване на изменения под 5мм

Резултатът от нискодозова КТ:
• Ако в белите ви дробове не се открият съмнителни за рак
промени ще бъде препоръчано да се осъществи изследването
един път на всеки две години.
• Ако се открие малък нодул е необходимо проследяващо
изследване след няколко месеца, за да се установи расте ли
това възелче. Повечето малки нодули в белите дробове не са
рак.
• Ако бъде открит голям възел, то това е по-вероятно да бъде
тумор. По тази причина е необходимо консултация с пулмолог и
допълнително уточняване.
• Други здравословни проблеми : тъй като изследването се
провежда при сериозни пушачи, могат да бъдат открити и други
изменения като емфизем, калциране на артериите и др. При
такива находки – насоченост към съответния специалист за
консултация и лечение.

Алторитъм за скрининг
• Адекватен подбор на групите лица с висок риск за
потенциално развитие на рак на белия дроб :
- пакет-години тютюнопушене
- фактори на работна среда – канцерогени
- комбинирано въздействие на горепосочените
фактори
• Проследяване в динамика по време на трудовия
стаж с ФИД
• След прекратяване труд. дейност – ФИД и Low Dose
CT всеки две години за рисковите контингенти.
Латентен период – 35г от начало експозиция
• ПРЕВЕНЦИЯ – Ключ към успешно лечение!
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