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Онкологичните заболявания са един от най-
сериозните здравословни проблеми за
съвременното общество. Освен директното
инвазивно лечение на малигнения процес,
голяма част от пациентите продължават с
години терапията с различни видове
медикаменти, един от които са
Бисфосфонатите (БФ) които се свързват с
хидроксиапатита в костта и инхибират
остеокласт-медиираната костна резорбция
[1]. В клиничната практика БФ се използват
от няколко десетилетия за лечението на
мултиплен миелом, остеолитични костни
метастази, остеопороза, болест на Paget на
костите, фиброзна дисплазия,
хиперкалциемия от туморен произход и др
[2, 3, 4]. През последните години нарастват
съобщенията за Бисфосфонат-асоциирана
остеонекроза на челюстите (БАОНЧ) при
пациенти, лекувани с БФ. Най-често това са
онкологични пациенти, приемащи с
интравенозни БФ. Касае се за изключително
сложен и многофакторен процес, изискващ
мониториране и индивидуален подход към
всеки пациент, като усилията трябва да
бъдат насочени основно към неговата
превенция, както след, така и преди
започване на терапията с БФ [5].

Въведение

Цел

В България, за периода 2012-2016 г., са
регистрирани средно 279 421 неоплазми
годишно, с тенденция за нарастване (Фиг. 1,
Табл.1), и с достоверно по-висок дял на
жените. Регистрирани са средно 31 474
новооткрити неоплазми годишно, с тенденция
за намаляване (Фиг.2.,Табл.1). Средно
новозаболелите жени са 14 794, а мъжете 16
680 с низходяща тенденция. Делът на
мъжете е достоверно по-висок.
В област Пловдив, за периода, са
регистрирани средно 33 240 неоплазми
годишно, с тенденция за нарастване (Фиг.3,
Табл. 2), и, подобно на данните за страната, с
достоверно по-висок дял на жените.
Новорегистрираните са средно 3 399, с
тенденция за намаляване (Фиг.4, Табл.2).
Средно новозаболелите мъже са 1 819, а
жените 1 580. Установява се нарастване на
броя на мъжете и намаляване на броя на
жените, при достоверно по-висок дял на
мъжете.
В България и Пловдивска област най-
честите локализации на малигнени
образувания за периода са: кожа, млечна
жлеза, женски полови органи,
храносмилателни органи и дихателни органи,
а при новорегистрираните: храносмилателни
органи, кожа, дихателни органи и млечна
жлеза.
От онкологичните заболявания, при които
най-често се прилага БФ терапия, както за
страната, така и в област Пловдив, се
установи нарастване на случаите на
малигнен тумор на млечна жлеза и простата.

Резултати

Резултатите от проучването на онкологичните
заболявания в България и област Пловдив, и
приложението на БФ в Пловдивска област,
показват нарастване на пациентите с
потенциална необходимост от БФ терапия,
както и увеличаване риска от развитие на
БАОНЧ. Усилията ни трябва да бъдат
насочени към мониториране и профилактика
на пациентите, приемащи Бисфосфонати,
като те трябва да бъдат подробно
информирани за риска от появата на това
усложнение.
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Материал и методи

Да се проведе епидемиологично проучване
на пациентите с онкологични заболявания в
България и област Пловдив, за да се оцени
приложението на БФ при този контингент в
област Пловдив.

От Националния раков регистър (НРР) на
България е предоставена официална
информация за общия брой пациенти с
неоплазми и брой новооткрити неоплазми в
България и област Пловдив по години за
периода 2012-2016г. От аптечните бази на
болничните заведения в Област Пловдив , в
които се прилага БФ терапия, е
предоставена информация (единен
граждански номер (ЕГН), номер на
заболяването по международната
класификация на болестите (МКБ), име/доза
на препарата) за онкологичните пациенти,
приемали интравенозни БФ по години за
периода. Систематизирането, обработката и
анализа на първичните данни бе
реализирано със статистическия пакет на
софтуера за социални науки IBM SPSS
Statistics v. 24. За всички тестове бе
възприето ниво на значимост р<0.05.

За периода, в Пловдивска област средно
2.30% от онкологичните пациенти са
приемали БФ (Табл.3), по-висок е делът на
жените, а медианата на възрастта нараства
от 63 г. (2012 г.) до 68 г. (2016 г.). Най-високи
и близки са относителните дялове на
онкологичните пациенти на възраст от 61-70
г. и 71-80 г. Золедронова киселина се прилага
на между 98.77% и 100.00% от приемащите
БФ онкологични пациенти за периода.
Установи се спад в медианата на броя
апликации на БФ от средно 5 на 3 годишно
през 2015 г и 2016 г, като на жените се
прилагат повече на брой вливания, отколкото
на мъжете.

Година

Всички

регистриран
и

Новооткрити от 
всички 

регистрирани

Пол

мъже жени

n n % n % n %

2012 270492 31588 11.68 16994 53.80 14594 46.20

2013 277078 33257 12.00 17782 53.47 15475 46.53

2014 279402 31928 11.43 16892 52.91 15036 47.09

2015 284355 32097 11.29 16625 51.80 15472 48.20

2016 285776 28498 9.97 15107 53.01 13391 46.99

Година Общ брой 

онкологични 

пациенти

Онкологични пациенти,  

лекувани с БФ

n %

2012 34 031 705 2.07

2013 32 307 738 2.28

2014 32 666 893 2.73

2015 33 173 732 2.21

2016 34 025 763 2.24

Таблица 1. Брой онкологични заболявания в България за периода 
2012 – 2016 г. 

Таблица 3. Разпределение на онкологичните пациенти от обл.
Пловдив, приемащи БФ по години за периода 2012–2016 г.

Година

Всички

регистрира
ни в област 
Пловдив

Новооткрити от
всички 

регистриранив
областта 

Пол

мъже жени

n n % n % n %

2012 34031 3328 9.78 1833 55.08 1495 44.92

2013 32307 3337 10.33 1822 54.60 1515 45.40

2014 32666 3348 10.25 1755 52.42 1593 47.58

2015 33173 3504 10.56 1833 52.31 1671 47.69

2016 34025 3479 10.22 1854 53.29 1625 46.71

Таблица 2. Брой онкологични заболявания в Област Пловдив за 
периода 2012 – 2016 г. 

Фигура 1. Тенденция на броя на всички 
регистрирани онкологични 

заболявания в България за 5 г. период

Фигура 2. Тенденция на броя на 
новорегистрираните онкологични 

заболявания в България за 5г. период

Фигура 3. Тенденция на броя на всички 
регистрирани онкологични 

заболявания в Област Пловдив за 5 г. 
период

Фигура 4. Тенденция на броя на 
новорегистрираните онкологични 

заболявания в Област Пловдив за 5г. 
период


