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РАК НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ) 

Диагностичен и терапевтичен алгоритъм (консенсус) 

Ракът на дебелото черво е злокачествено заболяване, аденокарцином в 90-95%. От клинична гледна точка 
се разделя на: рак на колона, ректума и ануса. 

Социално значение 
Колоректалният карцином (КРК) е важен социално-здравен проблем поради високата му честота, вкл. и 

у нас. Заема второ място по абсолютен брой на неопластични заболявания след карцинома на млечната жлеза 
при жени и на първо място сред мъжете. Заболеваемостта нараства постоянно във всички индустриални страни. 
По световни данни за 1996г. са регистрирани около 950 000 нови случаи, което представлява 9% от раковите 
заболявания. КРК в Западните страни се подрежда на второ място като причина за смъртност от ракови 
заболявания и на първо място по смъртност сред напушачи, като през 1998 г. са починали 510 000 лица. В 
Европейската общност новорегистрираните случаи на КРК наброяват 195 000 годишно. Увеличават се 
проксимално локализираните карциноми на колона, докато тези на ректума намаляват. Въпреки това все още 
50%о от всички КРК се откриват в ректума или на границата между ректума и сигмата. 

Официалните статистически данни у нас показват, че КРК е най-честото злокачествено заболяване на 
ГИТ. През 2002 г. в България са регистрирани 252,2/100 000 случая, от които 49,1/100 000 са новооткрити. През 
2003 г. броят на регистрираните случаи нараства на 269,0/100 000 случая, като новооткритите са 48,3/100 000 
случая. Увеличението на новооткритите случаи се наблюдава както за рака на колона, така и за рака на ректума 
и ануса. Това определя значимостта и социалните щети, които търпи обществото от това заболяване. 

Карциномът на ректума се среща по-често при мъжете, а честотата на този на дебелото черво е почти 
еднаква при мъжете и жените. 

Приблизително 10%) от КРК е наследствен, а в останалите 90%> се развива без фамилно предразположение, 
т.нар. спорадичен КРК. Обикновено възниква на базата на аденоми - последователност аденом-карцином. 

Рискови групи/фактори за развитие на КРК 
Възраст над 50 г. 
Единични, групови и множествени аденоми на дебелото черво 
Полипозни синдроми: фамилна аденоматозна полипоза (FAP), наследствен плоскоаденомен 

синдром (HFAS), синдром на Peutz-Jeghers (рядко), фамилна ювенилна полипоза 
Членове на фамилии с наследствен неполипозен колоректален карцином (HNPCC) 
Родственик от първа линия (степен) с колоректален карцином 
Дълготрайно протичащи хронични възпалителни заболявания на червата - упцерозен колит, особено 

засягащ лигавицата на цялото черво, при високостепенна дисплазия и едновременно наличие на първичен 
склерозиращ холангит; болест на Crohn (рядко) 

Предшестващ рак на дебелото черво, стомаха, щитовидната жлеза, гърдата, матката, овариите, 
пикочния мехур и простатата 

Цьолиакия; след холецистектомия, уро-колонни анастомози 
Висококалорична, богата на мазнини и бедна на целулоза храна, тютюнопушене, алкохол, 

акромегалия, ЗД, лъчетерапия, хипокинезия. 

Специално внимание трябва да се обърне на наследствения колоректален рак (НКРК). Според 
епидемиологичните проучвания неговата честота варира от 3-4% до 10-12%, средно 4-6%, а на фамилната 
аденоматозна полипоза се пада около 1%. 
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Диагностични стандарти 

1. Скрининг (профилактика) и проследяване 
Скрининг за КРК по програмата Национални здравни приоритети с определяне на рисковата група на 

пациента 
Обща и специално насочена анамнеза 
Физикален преглед 
Дигитално ректално изследване (ректално туширане) - първото и задължително изследване! Доказва 

тумор, разположен до 7 см от аналния сфинктер 
Тестуване на фекалиите за окултно кървене. Относително евтин и лесно изпълним метод, но е 

свързан с голям брой фалшиви резултати. Повечето от половината от полипите на дебелото черво са колоректални 
карциноми, които най-често не кървят по време на теста и не могат да се диагностицират при това изследване. 

Скринингова колоноскопия при лица над 50 г. с нисък риск, а при такива с висок риск - след 40 г. 
възраст. 

Проследяване: 

Група с нисък риск (под 50 г. възраст без съмнение за КРК): дигитално ректално изследване (ректално 
туширане) и изследване на изпражненията за окултни кръзвоизливи - 1 път годишно или ФКС на 1 Ог. еднократно. 

Група с висок риск - лица от рискови групи, независимо от възрастта: долна ендоскопия с биопсия; 
диспансерно наблюдение при специалист-гастроентеролог. 

Насочване на пациенти с фамилен рак за генеалогично и при нужда генетично изследване (фигура 1). 
Група лица със съмнение за КРК: изследване за доказване на диагнозата 

Насочване към диагнозата КРК: 

От анаммнезата - оплаквания, свързани с нарушения ритъм на дефекация; промяна във формата на 
фекалиите; наличие на патологични отделяния - кръв в изпражненията; свързана с дефекацията болка и тежест; 
чувство на липса на облекчение след изхождане; неясни температурни покачвания; загуба на тегло; отпадналост; 
внезапни, чести, болезнени или лъжливи позиви за дефекация; болка в корема или в областта на перинеума; 
инконтиненция; чувство на чуждо тяло в областта на ануса. 

От статуса: 
При ректално туширане: груби, срастнали с лигавицата, най-често неподвижни тумори, понякога 

като кратерно образувание 
От общия преглед: консумативен синдром; анемия; палпираща се абдоминална маса; субилеус-

илеус; хепатомегалия; асцит; жълтеница; перитонизъм. Всички изброени находки определят напредналия стадий 
на болестта. 

От лабораторните изследвания — съмнителни промени в хематологичните показатели, анемия; окултни 
кръвоизливи във фекален материал; промени при метастазиране. 

Напреднало заболяване: палпираща се абдоминална маса, ректорагия, субилеус-илеус, анемия, 
консумативен синдром, метастази в черния дроб, асцит, прорастване, фистулизиране към съседни органи, 
фебрилитет (некроза на тумора, насложена инфекция), перфорация с или без перитонит 

Рак на дебелото черво се подозира винаги при възраст над 50 г. и немотивирани чревни оплаквания; 
анемия, дискретен субилеус. 

Всяко чревно кървене е съмнение за злокачественост дотогава, докато не се изключи наличието на тумор 
посредством пълен оглед на дебелото чрево (колоскопия или рентгеново изследване). Това се отнася и за 
установени хемороиди. Доказване на кървене от хемороиди не изключва рак! 

2. Диагноза 
Цел: да потвърди диагнозата за рак, да установи неговата локализация и вид, да изключи или потвърди 

наличието на далечни метастази и да установи доколко болният е подходящ за операция 

Първа стъпка - диагноза КРК 
Колоскопия с биопсия/полипектомия - средство на първи избор 

Алтернатива - ректо-сигмоидоскопия и иригография, за предпочитане с двоен контраст (за 
изключване на втори тумор и за локализация на тумора). При иригографията са възможни фалшиво отрицателни 
резултати до 1/5 от случаите. 

Хистологично изследване 
Определяне на: локализация, макроскопска характеристика (разязвена форма, полипоиден и 

инфилтративен рак); хистологичният вариант, степента на диференциация и разпространение. 
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При съмнение за рак винаги се извършва биопсия, а при полип - полипектомия! 

Втора стъпка - предоперативно определяне на стадия на разпространение на заболяването при сигурно 
доказан КРК 

Задължително 
Цялостен клиничен преглед за оценка на общото състояние, бял дроб, кости, черен дроб, лимфни 

възли, отхвърляне или доказване на асцит, неврологични промени 

Ендоскопска (ендолуменна) сонография - оценка на локална степен на разпространение и 
обхващане на регионални лимфни възли 

Забележка: задължително изследване по международните препоръки за стандартизирана диагностика; 
у нас - при налична апаратура и опитен екип 

Изследване на СУЕ, рутинни хематологични и биохимични показатели, общо изследване на урина, 
задължително - АСТ/АЛТ, ГГТ/АФ; други - при показания 

Определяне на карцино-ембрионален антиген и/или карциномен (карбохидратен) антиген 19-9 (СА 
19-9)-само ако болният ще се оперира или проследява. При доказано изходно повишение - маркери за 
проследяване (контрол на протичането) 

Рентгенография на торакс (бял дроб) фас и профил- за белодробни метастази 
Ехография / КТ на корем и малък таз - търсене на патологична 'кокарда' (локализирано хипоехогенно 

задебеление на чревната стена над 5 мм), далечни метастази, асцит, лимфни възли, обхващане на съседни органи 
и тькани (застой в уретерите и пиелона) 

Урография - при рак на ректума 

При показания - допълнителни изследвания при съмнение за локална инфилтрация или далечни 
метастази 

КТ с венозно контрастно вещество на торакса - при рентгенологично съмнение за метастази в 
белия дроб 

КТ на корем и малък таз - при ехографско съмнение за метастази в черен дроб, планиране на 
чернодробна резекция; съмнение за прорастване в съседни тъкани и органи, карцином с високостепенна стеноза, 
планирана неоадювантна химио/радиотерапия 

Урография - съмнение за инфилтрация на пикочните пътища при ехографското изследване, данни 
за бъбречен застой и хематурия 

Скелетна сцинтиграфия или КТ на кости - анамнеза за болка по костите или повишена АФ 
КТ на черепа (мозък) - съмнение за метастази в мозъка при главоболие, зрителни промени или 

такива на очните дъна, неврологични симптоми или промени при неврологичното изследване. 
При мъже: урологично изследване (цистоскопия) 
При жени: гинекологично изследване 
Диагностична коремна пункция и цитологично изследване 

Определяне на стадия на заболяването и вземане на решение за лечение става съвместно с хирург 
и онкотерапевт! 

Стадият на заболяването се определя no TNM класификацията, отразяваща дълбочината на проникване 
на първичния тумор в стената на червото, лимфни и далечни метастази. Използва се и модифицираната 
класификация no Dukes: стадий A — ограничен в стената тумор, стадий В — разпространен в съседни тъкани, без 
лимфни метастази, стадий С - обхваща лимфни възли и стадий D — далечни метастази или напреднала локална 
болест. 

Класификация на туморите - туморна експанзия 
Туморната експанзия се класифицира според правилата на UICC. 
Системата TNM за описание на анатомичното разпространение на заболяването почива върху 

установяването на: 
Т — разпространяване на тумора 
N - състояние на регионални лимфни възли 
М - липса, респ. наличие на далечни метастази 
R - липса, респ. наличие на резидуален тумор 
Размерът на туморното разпростиране се характеризира с трите компонента Т, N, М. 
Регионалните лимфни възли при карцином на ректума са периректалните, включително мезоректалните 

(парапрокталните), латерално-сакралните, пресакралните, сакралните на промонториума, средноректалните 



48 СТР. КН. 1 - Г.2006 Б Ъ Л Г А Р С К А Х Е П А Т О Г А С Т Р О Е Н Т Е Р О Л О Г И Я 

(хемороидални) лимфни възли, а тези при карцином на дебелото черво (според местоположението) са възлите 
по протежение на a.ileocolica, colica dextra, colica media и mesenterica inferior. 

Юкстарегионалните лимфни възли (т.е. придадените към регионалните лимфни възли центрове) при 
карцинома на колона са парааорталните лимфни възли. 

Претерапевтична TNM класификация (UICC, 1997) 
Т Първичен тумор 
Т Първичният тумор не може да се прецени 
Т0 Няма данни за първичен тумор 
Tis Карцинома in situ 
Tj Тмуор, инфилтриращ субмукозата 
Т2 Тумор, инфилтриращ muscularis propria 
Т3 Тумуор, инфилтриращ muscularis propria и преминаващ в субсерозата или в неперитонеализираната 

периректална или периколонна тъкан 
Т4 Тумор, инфилтриращ директно други органи или структури и/или перфориращ висцералния перитонеум 
Забележка: Наличие на Tis има тогава, когато се установяват туморни клетки в базалната мембрана на 

жлезите /интраепително/ или в lamina propria /интрамукозно/, без да има разпространение в субмукозата през 
мускулния слой на лигавицата. Важи само за карцином на колона! Според препоръките на СЗО диагноза карцином 
на ректума се поставя тогава, когато туморната маса е преминала през t.muscularis mucosae, тъй като преди това 
не може да се очаква метастазиране. Съответно на това не се използват понятията carcinoma in situ, интрамукозен 
или интраепителен карцином. Това придобива решаващо значение при хистоморфологичната оценка на 
биологичната характеристика на полипоидните тумори на ректума. 

Директна експанзия при Т4 включва също инфилтрация на други колоректални сегменти по пътя през 
серозата, например инфилтрация на сигмата от карцином на цекума. 

N Регионални лимфни възли 
N Регионалните лимфни възли не могат да се преценят 
N Липса на метастази в регионалните лимфни възли 
N j Метастази в 1 до 3 регионални лимфни възли (периректални при рак на ректума) 
N Метастази в 4 или повече регионални лимфни възли 
N3 Метастази в лимфните възли по протежение на a.rectalis superior, a.iliaca interna, a.mesenterica superior, 

a .colica sinistra и/или апикалните лимфни възли, ако са маркирани от хирурга /важи за карцинома на ректума/ 
М Далчени метастази 
М Далечни метастази не мога да се преценят 
М Липса на далечни метастази 
М Далечни метастази (вкл. лимфни възли по хода на a.iliaca externa и a. Iliaca communis при рак на 

ректума) 

Постоперативна патохистологична pTNM класификация 
рТ, pN и рМ - категориите съответстват на Т, N и М - категориите. 
pNQ регионална лимфаденектомия и хистологично изследване обикновено на 12 и повече възела. 
Категориите М. и рМ2 могат да бъдат детайлизирани с обозначения на засегнатите органи, както следва: 

Бели дробове 
Костен мозък 

Кости 
Плевра 

Черен дроб 
Перитонеум 

Мозък 
Надбъбреци 

Лимфни възли 
Кожа 

Други органи 

R Класификация на резидуалните тумори 
R Наличието на резидуален тумор не може да се прецени 
R Липса на резидуален тумор 
R t Микроскопски резидуален тумор 
R Макроскопски резидуален тумор /напр. черноробни метастази/ 



Б Ъ Л Г А Р С К А Х Е П А Т О Г А С Т Р О Е Н Т Е Р О Л О Г И Я Г.2006 - КН. 1 СТР.49 

Класификацията на резидуалните тумори винаги се отнася до болния като цяло, а не само до локалното 
положение в корема или малкия таз. 

Хистологично степенуване /на аденокарциномите/ 
G Степента на диференциация не може да се определи 
G , Добре диференциран 
G 2 Умерено диференциран 
G Лошо диференциран 
G 4 Недиференциран 
Степента на диференциация се преценява според хисто- и цитоморфологичните критерии. 

2.4 Групиране по стадии 
Стадий 0 Tis NQ M0 (важи за карцином на колона) 

Dukes A 

Dukes B 
С 

Dukes B 
С 

Dukes C 

Стадий! Т, N0 M0 

Т2 N0 M0 

1 
Стадий II Т3илиТ4 N0 MQ 

2/3 

СтадийШ всякоТ N,,N2,N3 M0 

1-3 

Стадий IV всякоТ всякс-N М 
Dukes D 

/Подразделянето no Dukes, модифицирано no Astler-Coller (1), днес е остаряло/ 

Морфология 
3.1 Макроскопски видове 
Описателно могат да се различат: 

Полипозен, респ. папиларен, екзофитен; 
Инфилтративно-улцериращ с по-голям или по-малък полипозен дял; 
Циркулярно-стенозиращ; 

При малки тумори: 
Плоско проминиращ; 
Плоско вдлъбнат. 

Това описателно типизиране няма самостоятелно клинично значение. 
Хистологични видове 

Аденокарцином - тубуларни, ацинозни, папиларни/над 80% от всички колоректални карциноми/ 
Муцинозен аденокарцином - /колоиден карцином или желатинозен/;- аденокарцином с над 50% 

екстрацелуларна муцинозна компонента, често свързан с улцерозен колит 
Пръстеновиден карцином - проминиращ дял на пръстеновидни клетки /диференциална диагноза с 

метастази на първичен стомашен рак, по-често свързан с улцерозен колит 
Плоскоклетъчни карциноми - много редки /по-често при анален карцином/ 
Аденосквамозен карцином - аденокарцином с участьци на плоскоепителен карцином /много рядко/ 
Дребноклетъчен карцином - невроендокринен карцином /силно злокачествен/ 
Недиференциран карцином - злокачествен епителен карцином без всякакви признаци на диференциране 

Молекулно-генетично изследване 
Около 15% от случаите на спорадичен КРК възникват по пътя на микросателитната нестабилност (МСН), 

която стои в основата на синдрома на Lynch (HNPCC). Поради това при възможност тези тумори могат да бъдат 
изследвани за наличие на МСН поради все повече натрупващите се данни за подобряване на прогнозата и 
различен изход от адювантна химиотерапия при положителен резултат. Изследването става чрез PCR посредством 
маркерите ВАТ25, ВАТ26, D2S123, D5S346 и D17S250, както и чрез имунохистохимия. 

Локорегионален рецидив 
Честотата на локорегионалните рецидиви при ректалните карциноми зависи от стадия на заболяването и 

достига 20%. Локален рецидив може да се развие в областта на анастомозата (анастомозен рецидив), в 
неотстранените дрениращи лимфни възли (рецидив в лимфните възли), както и в заобикалящите тъкани на 
някогашното туморно легло (екстралуменен рецидив). 
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Определяне на лечението и прогнозата - съвместно с хирург и онкотерапевт! 

Принципи: 
Според стадия на заболяването и малигнения потенциал на тумора 
Възраст на пациента 
Общо състояние и придружаващи заболявания 
Наличие или отсъствие на усложнения (например перфорация с перитонит) 

Лечение 
1. Лечение на локализирано заболяване 
Основното първично лечение на локализираното заболяване е хирургично — цялостна резекция на чревния 

туморен уастък и дрениращи лимфни възли, без интраоперативно клетъчно разнасяне. Необходимо е 
отстраняването на най-малко 12 лимфни възела и последващо морфологично изследване. 

Цел на операцията е пълното макро- и микроскопско отстраняване на тумора (R0 резекция). 
Хирургичното лечение е стандартизирано. Типът на операцията зависи от анатомичната локализация на 

тумора и стадия на заболяването. В ранните стадии води до пълно излекуване. Възможно е да завърши с постоянна 
колостома (anus preter). 

Химиотерапия — най-честа постоперативна (3-5 седмици след операцията), показана при разпространение 
на тумора по цялата дълбочина на стената или съседните тъкани, както и при метастазиране. Най-често се 
прилагатхимиотерапевтиците 5-FU, левковорин, оксалиплатин, капецитабин (Xeloda), Avastin (анти-ангиогенезен 
фактор). 

При рак на ректума - предоперативна или следоперативна радиотерапия с или без химиотерапия. 
Намаляват се локорегионалното разпространение и рецидиви, както и появата на далечни метастази. 

Пациентите трябва да бъдат насочени за постоперативно лечение не по-късно от 35 дни след операцията. 
Спомагателна имунотерапия - намалява честотата на рецидивите и метастазите. 

2. Лечение на напреднало заболяване 
Включва резекция на метастази в черния дроб и бял дроб; палиативна химиотерапия, радиотерапия или 

оперативна интервенция. 
При преценка за иноперабилност и нарушение в дебелочревния пасаж се извършва палиативно 

ендоскопско лечение, включващо локална ендоскопска аблация на туморната формация, радикална 
електрокоагулация, лазерна деструкция на туморната тъкан, ендоскопска хемостаза при спонтанно или ятрогенно 
кървене, балонна дилатация, поставяне на стент за възстановяване на чревния пасаж. Последната може да се 
извърши и предоперативно. 

Споменатите палиативни мероприятия се извършват в специализирани клиники при наличие на подходяща 
апаратура и обучен екип. 

3. Медикаментозна профилактика - цели да блокира действието на карциногените върху клетките преди 
появата на тумор. 

Профилактиката при КРК се разделя на първична, вторична и третична. 
■ Първична профилактика: предпазва от възникване на неоплазия и се прилага при високорискови 

пациенти. Включва диета, достатьчна физическа активност и химиопрофилактика. 
Диетата трябва да включва повече влакнини, повишен прием на пълнозърнести храни, пресни плодове и 

зеленчуци, селен, калций, кисело мляко, каротиниоди, флавоноиди, по-малко мазнини, повече риба, по-малко 
червено месо, изключване на пържени храни, по-малко алкохол, отказ от тютюнопушене. Необходимо е 
съблюдаване на оптимален баланс между хранене и двигателна активност: нормален индекс на телесна маса, 
нормален енергиен баланс, повишена физическа активност. 

Химиопрофилактиката най-често съдържа: аспирин ежеднвено по 325мг (най-малко 2 пъти седмично), 
други НСПВС, СОХ-2 инхибитори (Sulindac, Celecoxib), фолиева киселина, vit. E 100-400mg, vit. C lg, selenium. 

■ Вторичната профилактика включва скринингова ФКС и полипектомия на всички лица над 50 г. 1 
път на 10 г. и над 40 г. у фамилно обременени с КРК; лечение на IBD; химиопрофилактика на лица с аденоматозна 
полипоза след полипектомия. 

■ Третична профилактика - предпазване от рецидив на неопластичния процес и от метахронен 
карцином чрез химиопрофилактика, проследяване. 

Подготовката на материалите по изработване на консенсуса е извършена от доц. Д-р И. Коцев, доц. Д-р 
Л.Матева и доц. Д-р X. Кадиян. 
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СХЕМИ (АЛГОРИТМИ) НА ПОВЕДЕНИЕ 

Скрининг и поведение при пациенти с наследствени синдроми на колоректален карцином 
1. ФАП - автозомно доминантно заболяване със 100% пенетрантност, характеризиращо се с наличие 

на стотици и хиляди полипи в колона. Дължи се на вродена мутация в АРС гена, локализиран върху 5 хромозома. 
Налице са значителен брой екстраколонни прояви, които могат да се използват като диагностични белези: 
неоплазии в стомах, дуоденум, папила Vateri, тънко черво, черен дроб, очи, костни лезии, дезмоидни тумори. 

При съмнение за вродена аномалия: 
■ генетично изследване около 10-12 г. възраст. 
■ Носителите на мутацията трябва да се изследват ендоскопски на всеки 1 -2 г. до появата на аденомите. 
■ При несигурни данни от генетичното изследване - скринингова ендоскопия на всички членове на 

фамилията. 
■ Чернодробни неоплазии се срещат дори и в по-млада възраст, поради което скрининговото генетично 

изследване може да се извърши и по-рано: около 5-тата година. 
След появата на аденомите: 
■ планиране на профилактична колектомия 
■ може да се отложи до края на училищната възраст 
■ до тогава - ежегодна колоноскопия. 

Хирургично лечение - показания: 
■ големина на някой от полипите над 5 мм 
■ брой на полипите >100 
■ поява на авансирала патология 
Видове: 
■ субтотална колектомия при малък брой ректални полипи. Необходимо е проследяване на остатъчния 

ректум на 6-12 месеца, провеждане на химиопрофилактика. При невъзможност за повлияване на полипите 
консервативно: 

■ проктектомия или тотална колектомия с мукозна прокектомия и формиране на илеален тазов 
резервоар. Прослеяване - на 2 - 3 г. 

Специално внимание трябва да се обърне на дуоденалната полипоза при ФАП, тьй като нейната 
малигнизация е най-честата причина за смъртност след профилактичната колектомия. При установен напреднал 
стадий ендоскопията е ежегодна, като се препоръчва химиопрофилактика с НСПВС и стадиране с ендоскопски 
ултразвук. 

2. Наследствен неполипозен колоректален карцином (HNPCC) - автозомно доминантно 
заболяване с риск за развитие на КРК около 80% при достигане на възраст 65 г. Средната възраст е около 44 г. 
Дължи се на вродени мутации в MMR гените, коригиращи грешките в ДНК по време на нейната репликация. 
Асоциира се също с екстраколонни карциноми на: ендометриум, яйчници, стомах, тънко черво, жлъчни пътища, 
пикочни пътища, ЦНС. Диагнозата се поставя чрез генетично изследване на пациенти, отговарящи на 
Амстердамските критерии I и II, и на критериите Bethesda. 

Поведение: 
Колоноскопия на всеки 1-2 г. при пациенти с доказано генетично увреждане или при изпълнение 

на Амстердамските критерии 
Скринингът трябва да започне на 25 г. възраст или 10 г. преди възрастта на най-ранната диагноза 

КРК в рамките на една фамилия 
Скрийнинг за екстраколонни карциноми, особено на ендометриума 
При липса на мутации и/или негативно изследване за микросателитна нестабилност сред фамилии 

с повишен риск за КРК, неотговорили на Амстердамските критерии, същите се считат, че са изложени на повишен 
риск и подлежат на профиалктична колоноскопия на всеки 3-5 г., започвайки на 40 г. възраст или 10 г. преди 
възрастта на най-ранната диагноза КРК в рамките на фамилията 

При синдромите с хамартоматозна полипоза, които се срещат рядко, се препоръчва както следва: 
При синдрома на Peutz-Jeghers и синдром на ювенилна полипоза - колоноксопия при започване на 

симптомите или в края на ученическата възраст при липса на такива. Интервалът се определя от броя на полипите, 
но трябва да е поне на 3 г. 

При синдрома на Cowden все още липсват препоръчителни скринингови процедури 

опл 
Скрининг за КРК по програмата Национални здравни приоритети 
Определяне рисковата група на пациента и съответно на това поведение 
Насочване на пациент с фамилен карцином за генеалогично и при нужда генетично изследване 

(амбулаторно) 
Насочване на пациенти със съмнение за КРК към гастроентеролог или хирург 
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АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТА С НАСЛЕДСТВЕН 
КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ ПО ЕТАПИТЕ НА ЗДРАВНАТА МРЕЖА 

ДОМАШЕН (ОПЛ) ДКЦ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНА 
КЛИНИКА или ВЪТРЕШНО 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

ФАМИЛНО 
ОБРЕМЕНЕНИ ЛИЦА 

НАЦИОНАЛЕН 
РЕГИСТЪР за НРК 

ГЕНЕАЛОГИЧНО 

1 
ХИРУРГИЯ 

МОЛЕКУЛНО 

ГЕНЕТИЧНО 
ТЕСТУВАНЕ 

ПРОГРАМА ЗА ПРОСЛЕЛЯВАНЕ 

ПРОГРАМА "А" 

FAP и ДРУГИ 
ПОЛИПОЗИ 

Г 
А1 

ОПЕРИРАНИ с ИРА 

А 2 

LYNCH 

ЗАСТРАШЕНИ РОДСТЕНИЦИ 

Б1 Б 2 

ДОМАШЕН ОПЛ ЗАСТРАШЕНИ РОДСТВЕНИЦИ 

Специалист гастроентеролог 
Води на диспансерен учет рисковите групи: 

членове на фамилията на пациент с фамилна полипоза, молекулно-генетични изследвания при 
генетик и изработване на родословно дърво. Веднъж годишно - сигмоидоскопия от 12-14 годишна възраст. 

Лица с поне един роднина от първа линия с КРК, появил се преди 50-годишна възраст, молекулно-
генетични изследвания при генетик и изработване на родословно дърво. Веднъж годишно изследване за окултно 
кървене във фекален материал и иригография или колоскопия всеки 2 години от 35-40 годишна възраст. 

Членове на фамилия с анамнеза за фамилен неполипозен карцином на дебелото черво, молекулно-
генетични изследвания при генетик и изработване на родословно дърво. Веднъж годишно изследване за окултно 
кървене във фекален материал и тотална колоскопия на всеки 2 години от 24 годишна възраст или поне 5 г. по-
рано преди възрастта, на която най-рано е диагностициран карцином на член от фамилията. Препоръчително е 
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след 35-годишна колоноскопията да се извършва ежегодно. 
Пациенти с повече от 8 годишна анамнеза за улцерозен колит, обхващащ цялото дебело черво 

(панколит) и болест на Крон - колоскопия с множествени биопсии всеки 1-2 години. 
Пациенти с полипектомия на аденом/и с размери над 1 см, множество аденоми, без данни за 

малигнизация: контролна колоноскопия 30-45 дни след полипектомията; следваща - след 6 месеца, след това 
един път годишно до 3 години, след което на всеки 3-5 години. 

Когато при гастроентеролога пристигне пациент, насочен от ОПЛ със съмнение за КРК, 
специалистът: 

Снема насочена анамнеза, вкл. с оглед наличието на синдрома на Lynch 
Извършва подробно физикално изследване 
Анализира лабораторните изследвания, назначени от ОПЛ 
При необходимост назначава допълнителни лабораторни изследвания, рентгеново изследване с 

двоен контраст - иригография (контрастна бариева клизма) 
Извършва абдоминална ехография и ендоскопско изследване (по преценка - ректороманоскопия, 

фибросигмоидоскопия или фиброколоскопия) 
Потвърждава или отхвърля диагнозата КРК 
При потвърдена диагноза КРК - изпраща бързо известие до областния диспансер и уведомява 

ОПЛ, при възможност за извършване на необходимия обем изследвания насочва пациента за потвърждаване на 
диагнозата и/или оценка на степента на разпространението в специализирано лечебно заведение, както и избор 
на най-подходящото лечение. 

Индикации за хоспитализация на пациенти с КРК в гастроентерологично отделение/клиника 
Болни в увредено общо състояние, изискващи инвазивни диагностични процедури 
Предоперативна подготовка - кръвопреливане, биопродукти и други - в компетентността на 

интерниста-гастроентеролог 
Предоперативно стадиране и извършване на инвазивни диагностични манипулации под анестезия 
Диференциране на премалигнени лезии (аденоми, метаплазия, дисплазия, УК, болест на Крон и 

др.) и съответно адекватно поведение/лечение 
Диференциална диагноза на рак на дебелото черво, правото черво и ануса с други неопластични 

заболявания 
Допълване на диагностичния план при определен случай на болен с карцином на дебелото черво, 

правото черво и ануса 
Следоперативно лечение, налагащо хоспитализация в гастроентерологчична клиника/ 

отделение: ранни и късни постоперативни синдроми (резорбтивни, моторни, възпалителни, най-често при 
стомирани болни, бактериален свръхрастеж, поява на нов рак, полипи, рецидив и др.) 

Неоперабилни случаи на карцином в стадий по-голям от определения и показан за хирургическо 
лечение с изключение на спешни състояния - налагащи оперативно лечение 

Показания за спешна хоспитализация в хирургично отделение/клиника: илеус, масивна ректорагия, 
закрита перфорация, перитонит, абсцес - болните трябва по спешност да бъдат насочени в хирургично отделение/ 
ютиника независимо от стадия на заболявнето. 

Хирургичното лечение на колоректалния карцином с лечебна цел включва резекция на колона с 
носещата тумора част и с областта на регионерния лимфен ток, също така с едновременно отстраняване на 
свързани органи (мултиорганни резекции). Карциномът на колона расте предимно циркулярно. За отстраняване 
на интрамурален микроскопски туморен растеж основно трябва да се достигне минимална граница на резекция 
от 2 см. Регионерният лимфен ток излиза над тази област навън. Съответно на кръвоснабдяването се разширяват 
метастазите в лимфните възли (отдалечени до 10 см от макроскопския туморен ръб) - предимно обаче извън 
централното направление. За размера на чревната резекция е по-малко определящо туморното прорастване в 
стената на червото, отколкото отстранената след централната лигатура област на лимфния ток. 

Само при строга селекция може да се изпълни и локална терапия под формата на колоскопска 
полипектомия. 

Следоперативно лечение 
Всички болни с колоректален карцином се представят на обсъждане за следоперативно лечение на 

онкокомисия в състав: хирург, патолог, химиотерапевт, радиолог. 
Болни с карцином на ректума извън перитонеума се обсъждат предоперативно в същата комисия с цел 

предоперативна лъчетерапия, органо - съхраняваща (сфинктерозапазваща) операция. 
При ранни или късни постопреативни симптоми, при съмнение за рецидив или метахронен рак, както и 

за поява на метастази болните подлежат на хоспитализация в гастроентерологично отделение/клиника за 
диагностично уточняване и лечение. 

Наблюдение от ОПЛ, онкотерапевт и гастроентеролог - рутинен преглед на 3 месеца съгласно указанията 
наСЗО(таблЛ). 
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Таблица 1. Контролните прегледи на лекувани болни с КРК 

Изследвания 

Анамнеза, 
физикално 
изследване, вкл. 
рекатлно 
туширане, 
контрол на 
стомата или 
перианалния 
цикатрикс 
Хематологични 
АСАТ, АЛАТ, 
АФ, ГГТ, ЛДХ 
*Туморни 
маркери 
Окултни 
кръвоизливи 
Ехография на 
корем или КТ 
Долна 
ендоскопия 
(Ректо-
сигмоидо/коло 
скопия) 
Рьо графия на 
гръден кош/бял 
дроб 

Месеци 
3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6 

+ 

+ 

+ 

+ 

9 

+ 

+ 

+ 

+ 

12 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

15 

+ 

+ 

+ 

+ 

18 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

21 

+ 

+ 

+ 

+ 

24 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

30 

+ 

+ 

+ 

+ 

36 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

42 

+ 

+ 

+ 

48 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

54 

+ 

+ 

+ 

60 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Забележка: * Туморните маркери (СЕА, СА 19-9) се проверяват и проследяват само при болни, показали 
завишени стойности преди операцията, които се нормализират до края на първия следоперативен месец (група 
от болни с антиген продуциращи тумори около 70%). 

Факултативни изследвания при съмнение за рецидив: 
- Ендоскопска сонография 
- КТ на корем и малък таз 
- Урография, цистоскопия 
- Гинекологичен преглед 
- Магнитнорезонансна томография 

Амстердамски критерии (I) от 1991 г. 
Три или повече родственици с КРК плюс всички от изброените: 
■ Единият от заболелите трябва да е родственик от първа линия с останалите двама 
• КРК трябва да обхваща поне 2 поколения 
■ Поне един диагностициран случай на КРК преди 50 г. 

Амстердамски критерии (II) от 1998 г. 
Три или повече родственици с HNPCC — асоцииран карцином (колоректален карцином или карцином на 
ендометриума, тънко черво, уретер или бъбречно легенче) плюс всички от изброените: 
• Единият от заболелите трябва да е родственик от първа линия с останалите двама 
• Трябва да бъдат засегнати 2 или повече последователни поколения 
• Диагнозата карцином у 1 или повече родственици трябва да бъде поставена преди 50г. 
• При всички случаи трябва да бъде изключена ФАП 
• Туморът трябва да бъде хистологично верифициран 

Критерии Bethesda - 1997 г. 
Трябва да бъде изпълнен един от изброените критерии: 
• Лица с карцином от фамилии, изпълняващи Амстердамските критерии 
■ Лица с 2 HNPCC - асоциирани карциноми, включително синхронен или метахронен карцином или асоцииран 
екстраколонен карцином (включващ ендометриален, овариален, стомашен, хепатобилиарен или тънкочревен, 
или карцином на бъбречното легенче или уретер). 
• Лица с КРК и родственик от първа линия с КРК и/или HNPCC - асоцииран екстраколонен карцином и/или 
колоректален аденом; единият от карциномите трябва да е диагностициран преди 45 г. възраст, а аденомът 
преди 40 г. възраст. 
■ Лица с КРК или карцином на ендометриума, диагностициран преди 45 г. възраст. 
• Лица с десностранен КРК с неустановена хистопатологична характеристика, диагностициран преди 45 г. възраст. 
■ Лица с КРК тип „пръстен с камък", диагностициран преди 45 г. възраст. 
• Лица с аденоми, диагностицирани преди 40 г. възраст. 


