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Резюме: 
В двадесети век настъпи небивал научно технически прогрес довел до развитието на меди-

цината и въвеждането на нови методи за диагноза и лечение, които в голяма степен промениха 
хода на заболяванията, и изхода от лечението им. Това доведе до значително нарастване на 
продължителността на живот и до драстична промяна на характера на пациентската популация. 
В наши дни това най-често са възрастни болни често страдащи от две и повече хронични боле-
сти. Промениха се и причините водещи до смърт, сред които злокачествените новообразувания 
заемат водещо място. 

Нарастват доказателствата, че своевременното включване на болните в програми за палиа-
тивна подкрепа, води не само до по-добро качество  на живот, но и до увеличаване на прежи-
вяемостта на болните с онкологични заболявания. Прогнозирането,  основно клинично умение 
пренебрегвано до скоро, придобива все по-голямо значение с развитието на палиативната ме-
дицина.

В публикацията са разгледани основните принципи на прогнозирането при болни с терми-
нално онкологично заболяване и са представени различните методи за прогнозиране в палиа-
тивната медицина. 

Ключови думи: прогнозиране, прогнозна преживяемост, напреднало онкологично заболя-
ване
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„Трите велики клинични умения в медицината са диагноза, 
лечение и прогноза“ 
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“The three great clinical skills in medicine are diagnosis, 
treatment, and prognosis”

Hutchinson , The Lancet ; 1934

Abstract: 
In the twentieth century unprecedented scientific technical progress occurred and led to progress in 

medicine, and the implementation of new methods of diagnosis and treatment, that to a large extent 
changed the course of the diseases and the outcome of their treatment. These led to a significant 
increase in life span and drastically change in the nature of the patient population. Nowadays, the 
most common are elderly patients commonly suffering from two, three or more chronic diseases. 
These have changed the causes for death in which cancer is at the forefront.

The growing evidence that early involvement of cancer patients in palliative care programs and 
support, results not only in better quality of life, but also lead to increasing survival of patients with 
cancer. Prognostics, leading clinical skill neglected until recently, are becoming increasingly important 
with the development of palliative medicine.

The publication addresses the main principles of prognostication in patients with advanced cancer. 
Different methods and systems for prognosis of survival in palliative medicine are shown.

 Keywords: prognosis, prediction of survival, advanced cancer
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тема на броя
ПРОГНОЗИРАНЕ  

В ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Увод
Няма лекар, който по време на разговорите 

със своите пациенти да не е чул поне веднъж 
въпроса – „Колко време ми остава, докторе?“, 
както и няма лекар, който да не изпитва затруд-
нения при отговора му, защото за отговора се 
изисква много повече прогнозиране отколко-
то умения за комуникация. 

В своето ежедневие лекарят съзнателно или 
на подсъзнателно ниво непрекъснато извърш-
ва прогнозиране. Така всеки път, когато изби-
ра едно лечение пред друго, той избира това, 
което според неговата прогноза би довело до 
по-добри бъдещи резултати за пациента. 

В своята „Книга за прогностиката“ – Хипократ 
пише – „Струва ми се най-доброто нещо за ле-
каря е да изгради умението си да прогнозира, 
защото чрез предвиждане и предсказване, в 
присъствието на болните, чрез настоящето, 
миналото и бъдещето, и като се разяснят про-
пуските, които са допуснали пациентите, на 
него ще се повярва по-лесно, че е запознат с 
обстоятелствата около болестта и болния, така 
че хората ще добият увереност да поверяват 
себе си на лекаря." (12, 13, 15).
Прогнозиране – минало и настояще

С развитието на медицината и навлизането 
на нови и по-ефективни методи за лечение, 
дори на нелечими до неотдавна заболявания, 
прогнозирането като основно клинично уме-
ние все повече отстъпва назад за сметка на ле-
чението подпомагано от диагнозата. 

Новите методи за лечение до голяма степен 
промениха хода на заболяванията и значител-
но повлияха върху способността на лекаря да 
прогнозира техния изход. Така при липсата на 
ефективно лечение лекарят с много по-голяма 
точност би прогнозирал потенциалния изход – 
както би било при болен с диабет І тип, за кой-
то знаем, че преди откриването на инсулина е 
имал средна преживяемост от около 8 месеца 
от момента на поставянето на диагнозата. 

Освен променения ход на заболяванията 
през последните години се променя значител-
но и характеристиката на самите болни. Ако 
в миналото прогнозирането се е извършвало 
при болни предимно в млада и средна възраст 
с остро заболяване, като дифтерит например, 
то сега най-често се налага да се извършва 
прогнозиране при полиморбидни, възрастни 
болни с хронични заболявания с прогресиращ 
ход, които задължително завършват с фатален 
изход, като рак или деменция (12, 13).
Защо е важно прогнозирането в палиатив-
ната медицина?

„Ранното идентифициране на болните, жи-
вота на които наближава своя край позволява 
по-ранно планиране на оказваната подкрепа и 
по-добри и по-координирани грижи.“1

С развитието на палиативната медицина, коя-
то е насочена към оказване на грижи за болни 
с нелечимо заболяване и неизбежен фатален 

Introduction
There is no physician who had not been asked 

at least once that question – "How long have I 
got, Doc?" And there is no healthcare profession-
al that has not experienced difficulties to answer, 
because the answer requires more prediction 
than communication skills.

In their daily life the physicians consciously or 
subconsciously continually do forecasting. So 
whenever they choose one treatment to another, 
they choose this treatment that they think, ac-
cording their prediction, would lead to better 
outcomes and better future for the patients.

In his book –“The Book of prognostics”- Hip-
pocrates wrote “It appears to me a most excellent 
thing for the physician to cultivate Prognosis; for 
by foreseeing and foretelling, in the presence of 
the sick, the present, the past, and the future, and 
explaining the omissions which patients have 
been guilty of, he will be the more readily be-
lieved to be acquainted with the circumstances of 
the sick; so that men will have confidence to en-
trust themselves to such a physician." (12, 13, 15).

Prognostication - Past and Present
With the incredible progress in medicine and 

with introduction of new and more effective 
treatments, even for until recently incurable dis-
eases, prognosis as a key clinical skill made step 
back for the account of the treatment assisted by 
the diagnosis. 

New treatments to a great extent changed the 
course of the illness and significantly affect the 
ability of physicians to predict treatment out-
come. Thus in the absence of effective treatment 
the doctor with much greater accuracy would 
predict the potential outcome as it would be for 
example for a patient with newly diagnosed dia-
betes - type I. We know that before the discovery 
of insulin such patients had a median survival of 
approximately 8 months from the time of diagno-
sis. 

Besides the modified trajectory of the diseases 
in recent years we witness significant changes 
of the characteristics of the patients themselves. 
In the past prognosis has been done mainly for 
young and middle-aged patients usually suffer-
ing from acute disease, such as diphtheria for 
example. Now prediction most often is made for 
elderly polymorbid, patients with progressive 
chronic diseases with fatal end as cancer or de-
mentia (12, 13).

Why is important prognosis in palliative 
medicine? 

„Early identification of patients with life coming 
to an end allows early planning of support and 
better and more coordinated care.“1    

With the development of palliative medicine, 
focused on providing care for patients with incur-
able and with inevitable fatal end diseases, the 
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край, необходимостта от акуратно прогнози-
ране на преживяемостта непрекъснато нара-
ства. Това се налага поради необходимостта:
• Да се осигури нужната информация на бол-

ния и семейството му, която да им позволи да 
се адаптират към новите условия и да напра-
вят своя избор:
- по отношение на възможностите за лече-

ние; 
- да изяснят своите предпочитания спрямо 

обема и мястото на оказването на грижите;
- да се подготви семейството с предстояща-

та загуба.
• Да бъде подпомогнат лекуващия екип да 

вземе своите решения относно методите на 
лечение, както и за провеждането или въз-
държането от лечение.

• Да се определи възможността болния да 
бъде включен в различни програми за оказ-
ване на помощ, подкрепа и грижи. 

• Да се определи годността на болния за учас-
тие в клинични проучвания.

• Да подпомогне за по-доброто изразходване 
на ресурсите и развитието на службите за 
оказване на социална подкрепа.

• Да въведе единен език сред лицата и служ-
бите ангажирани в оказването на палиатив-
ни и терминални грижи (11, 26).
Така акуратното прогнозиране би позволило 

по-ранно включване на болните и техните се-
мейства в програми за оказване на палиатив-
ни грижи и подкрепа, което би им помогнало в 
максимална степен да се възползват от ползи-
те от такъв вид програми. В свои публикации 
от 2010 Dahlin, Kelley et al. и Temel, Greer et al., 
убедително доказват, че при болни с метаста-
тичен рак на белия дроб, ранното включване 
в програми за палиативни грижи води не само 
до по-добро качество на живот, но и до по-до-
бра преживяемост в сравнение с контролната 
група, пациенти при които са били провежда-
ни стандартни грижи (5, 30). 
Определение 

В широкият смисъл под понятието „Прогно-
зиране“ се разбира „относителната вероятност 
за настъпване на различните изходи в естест-
вения ход на заболяването“, като така прогноза 
може да се направи за всеки възможен изход 
на болестта (12). 

Прогнозирането се изгражда от два основни 
компонента :
1. Формулиране на прогнозата или още „пред-

виждане“.
2. Комуникация или съобщаване на формули-

раната прогноза – „предсказване“.
На базата на предвиждането се изгражда 

решението за клинично поведение. Съображе-
нията, които се имат предвид при вземане на 
решение за клинично поведение при болни с 
фатално (нелечимо) заболяване в напреднал 
стадий са (12):
1. Основна диагноза и разпространение на за-

боляването; 

necessity of accurate predicting of patients sur-
vival is constantly growing. The reasons for nowa-
days revival of the science of prognostics are:
• To provide the necessary information to the 

patient and the family, and to enable them to 
adapt to the new conditions, and to help make 
their choices:
- About existing treatment options;
- To clarify their preferences concerning the 

amount of care and the preferred places for 
providing care;

- To prepare family for the upcoming loss.

• To support the medical team to make decisions 
on the methods of treatment as well as for 
conducting or refraining from treatment. 

• To determine the patient's ability to be involved 
in various programs of assistance, support and 
care.

• To determine the patient’s suitability for 
participating in clinical trials.

• To support for the better use of resources and 
development of services, providing social 
support.

• To introduce a uniform language among 
people and departments involved in providing 
palliative and terminal care (11, 26).
Accurate prognosis would permit the early in-

volvement of patients and their families in pro-
grams for palliative care and support that would 
enable them to take maximum advantage of the 
benefits of such programs. In publications in 2010 
authors like Dahlin, Kelley et al. and Temel, Greer 
et al. demonstrate that early involvement of pa-
tients with metastatic lung cancer in programs 
for palliative care, results not only in a better 
quality of life but also lead in improved survival 
compared with the control group of patients who 
have received standard care (5, 30).

Definition
In the broadest meaning the term "Prognosti-

cation" refers to "the relative probability of differ-
ent outcomes in the natural course of the disease" 
and thus estimates can be made for each possible 
outcome of the disease (12).

Prediction is built of two main components:

1. Formulation of the prediction or "foreseeing".

2. Communication of formulated forecast - 
"foretelling". 
Based on prediction medical team builds their 

clinical decisions and treatment plans. Consider-
ations that are taken into account while making 
clinical decisions for patients with fatal (incur-
able) disease at an advanced stage are (12):

1. Primary diagnosis and spread of the disease;
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2. Възможностите за лечение;
3. Рисковете и трудностите на лечението срещу 

ползите от него;
4. Доказателствата за ефективността на пред-

ложеното лечение (медицина основана на 
доказателствата);

5. Предпочитанията на пациента;
6. Относителните вероятности за настъпване 

на различните възможни изходи на заболя-
ването, т.е. прогноза:
a. Със или без лечение
b. Краткосрочна и дългосрочна прогноза
c. В контекста на съпътстващите заболявания 

и рехабилитационния потенциал на бол-
ния.

Има различни начини, за формулиране на 
индивидуалната прогноза на пациента:
1. Субективен – който се основава на клинич-

ния опит и знания на лекаря. 
2. Актюерен2 – който се изгражда на базата на 

утвърдени прогностични фактори, опре-
делени на базата на анализ на данните за 
преживяемостта особено, ако тези фактори 
са комбинирани в прогностичен модел или 
прогностичен индекс (10).

Прогнозиране в онкологията
Прогнозиране при новооткрито заболяване

В ранните стадии на болестта прогнозиране-
то е насочено основно към отговора на лече-
нието и прогресията на заболяването. В този 
случай основни прогностични фактори са тези, 
произхождащи от тумора, като: хистологичен 
вид, степен на малигненост, метастази, тумор-
ни маркери и т.н.

Парадоксално, но именно успеха на съ-
временната медицина в сферата на неоплас-
тичните заболявания доведе до значително 
нарастване на интереса на медицинската об-
щественост към прогностичните фактори в 
онкологията. Новите методи на лечение, които 
без съмнение стават все по-добри, за съжа-
ление все още не са универсално ефективни. 
Така даден вид лечение може в значителна 
степен да подобри изхода при някои подгрупи 
онкологично болни (т.напр. болни с НER2 пози-
тивна мутация при рак на млечната жлеза), но 
да не носят полза за останалите, ето защо про-
гностичните фактори се превръщат в основа, 
върху която се изгражда подбора на болните 
за конкретното лечение. Най-общо прогнос-
тичните фактори в онкологията могат да бъдат 
определени като:
1. Фактори свързани с онкологичното заболя-

ване; 
2. Фактори свързани с болния; 
3. Фактори произхождащи от лечението; 
4. Фактори произхождащи от околната среда 

(12). 
Прогностичните фактори могат още да бъ-

дат определени и на базата на това, какво е 
тяхното отношение към крайния изход от бо-
лестта. Онкологичното заболяване е еднопо-

2.  Treatment options;
3.  Risks and difficulties of treatment against its 

benefits (risks/benefits ratio);
4.  Evidence for the effectiveness of the proposed 

treatment (evidence-based medicine);

5.  Patient preferences;
6.  The relative probability of various possible 

outcomes of the disease, i.e. forecast:

a.  With or without treatment
b.  Short and long term prognosis
c.  In the context of comorbidities and 

rehabilitation potential of the patient.

There are various ways to formulate the indi-
vidual prognosis of the patient:
1. Subjective – based on clinical experience and 

knowledge of the physician.
2. Actuarial – which is built on the basis of 

established prognostic factors determined on 
the base of a survival data analysis, especially 
if these factors are combined into a predictive 
model and prognostic index (10).

Prognostication in oncology
Prognostication in newly diagnosed disease

In the early stages of the disease prognosis is 
mainly focused on the response to treatment and 
disease progression. In this case the major prog-
nostic factors are those resulting from the tumor, 
such as: histologic type, degree of malignancy, 
metastases, tumor markers, etc.

Surprisingly, it is the success of modern onco-
logy that has led to significant increase in the 
interest of the medical community to prognostic 
factors in oncology. The new methods of treat-
ment undoubtedly are becoming better, but un-
fortunately are still not universally effective. Thus 
a type of treatment may significantly improve the 
outcome in some subgroups of cancer patients 
(for an example, HER2 positive mutation in breast 
cancer patients), but do not benefit for the other. 
Thus the prognostic factors become the basis for 
the selection of patients for specific kinds of treat-
ment. Generally prognostic factors in oncology 
may be defined as:

1. Factors associated with cancer;

2. Factors associated with patient;
3. Factors originating from the treatment;
4. Factors coming from the environment (12).

Prognostic factors can still be identified and are 
based on their relation to the outcome of the dis-
ease. Cancer is unidirectional, a time-dependent 
process that results in morbidity and mortality 

2 Актюер -  специалист, който извършва консултантска дейност и изготвя прогнози с помощта на матема-
тико-статистически методи.
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сочен, зависим от времето процес, който води 
до морбидност и смърт поради нарушаване на 
нормалната клетъчна и органна функция, чрез 
процесите на инвазия, метастазиране и отде-
ляне на токсични вещества. Във всеки един 
момент прогнозата при онкологичния пациент 
зависи от степента на разпространение на за-
боляването и от неговата прогресия. Ето защо 
прогностичните фактори още биват такива, 
които отразяват:
1. Разпространението на заболяването (със-

тояние на тумора – размер, метастази и т.н.) 
– например общият обем туморна маса е 
фактор свързан със състоянието;

2. Степента на малигненост (характер на тумо-
ра), като например - времето за удвояване на 
тумора (tumor doubling time; specific growth 
rate) е прогностичен фактор свързан с харак-
тера на процеса. 
Тези два фактора взаимно се допълват и са 

независими един от друг, но съпоставени носят 
информация, която позволява да се направи 
относително най-добрата възможна прогноза. 
Различните видове лечение също могат да се 
включат в тези групи, като например хирургич-
ното лечение променя състоянието на тумора, 
докато химиотерапията влияе върху характера 
на тумора, като променя и забавя клетъчната 
пролиферация (12, 19). 
Прогнозиране при напреднало (терминал-
но) заболяване

При пациентите с напреднало онкологично 
заболяване свързаните с тумора прогностични 
маркери (хистологичен вид, разпространение 
и т.н.) имат все по-малко значение, особено ко-
гато болните навлязат в траекторията на т.нар. 
терминална фаза. Тази фаза – последен етап 
преди настъпването на смъртта на болния се 
характеризира с анорексия, загуба на телесна 
маса, задух, непрекъснато влошаващо се общо 
състояние (performance status), лимфопения и 
белези за наличието на системен възпалителен 
процес (високи стойности на СRP) (14). На този 
етап важна роля върху продължителността на 
живот, а от тук върху прогнозирането, оказват 
не само такива фактори като придружаващите 
заболявания, но и такива като например пси-
хосоциалните фактори произтичащи от окол-
ната среда. Това многообразие, което оказва 
влияние върху очакваната продължителност 
на живот, прави групата на болните с напред-
нал рак относително хетерогенна и трудна за 
прогнозиране. Така някои болни с терминален 
рак могат да бъдат на крачка от смъртта, а дру-
ги да живеят седмици, месеци или дори година 
(11).

При други терминални заболявания, като 
терминална сърдечна недостатъчност или 
ХОББ, специфичните за заболяването прогнос-
тични фактори като артериалния кръвно-га-
зов анализ или функцията на лявата камера, 
са много по-релевантни при оформянето на 
прогнозата. Въпреки това и при тези болни 

due to disruption of the normal cell and organ 
function, by the pathological processes of inva-
sion and metastasis, and tumor release of toxic 
substances. At any time the prognosis of cancer 
patients depends on the degree of spread of the 
disease and its progression. Therefore, prognostic 
factors are still those that reflect:

1. Spread of the disease (these are conditions 
connected with tumor - size, metastasis, etc.) – 
for an example: the total tumor mass is a factor 
associated with the condition;

2. Degree of malignancy (connected with the 
nature of the tumor), such as - the doubling time 
of the tumor (tumor doubling time; specific 
growth rate) is a prognostic factor associated 
with the nature of the process.
These two factors are complementary and in-

dependent of each other, but compared together 
they carry information that allows making rela-
tively best possible prognosis. Different types of 
treatments can also be included in these groups, 
such as the surgical treatment may change  the 
state of  tumor, while chemotherapy affects the 
nature of the tumor, as it modifies and slows 
down cell proliferation (12, 19).

Prognostication of advanced (terminal) 
disease

In patients with advanced cancer prognostic 
factors such as tumor markers (histologic type, 
distribution, etc.) are becoming less important, 
especially when patients enter the death path 
or the so called “the terminal phase”. This phase 
- the final stage before death of the patient is 
characterized by anorexia, weight loss, shortness 
of breath - dyspnea, continuously deteriorating 
general condition (performance status), lympho-
penia and lab signs for systemic inflammation 
process (high blood levels of CRP) (14).  At this 
stage, important roles on the duration of life, and 
for the prognosis, have not only such factors as 
the comorbidity, but also factors such as psycho-
social factors coming from the environment. This 
diversity of factors that affects life expectancy, 
make the group of the advanced cancer patients 
a relatively heterogeneous and difficult to predict. 
Thus, some patients with terminal cancer can be 
near death, while others will live weeks, months 
or even a year (11).

In other terminal diseases, such as heart fail-
ure or end-stage COPD, the disease-specific pre-
dictors such as arterial blood gas analysis or the 
function of the left ventricle are more relevant in 
the formation of the prognosis. However, these 
patients are also affected by disease-specific 
symptoms, such as shortness of breath at rest, the 
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влияние оказват специфични за заболяването 
симптоми, като задух в покой, функционалния 
статус на болния и качеството му на живот (11).

Върху прогнозирането от страна на лекаря 
на преживяемостта влияние оказват и позна-
нията му за протичането на терминалната фаза 
или т.нар. „траектория3 на умирането“, фиг. 1 (8, 
20). 

Фиг. 1. Различните „траектории на смъртта“ – Ор-
дината-(у) „здравният статус на болния“; абсциса-(х)
отразява времето.
(а) – внезапна смърт; (b) – типична траектория на 
умиране при рак; (с) – траектория на умиране при 
терминална органна недостатъчност (СН; ХОББ;  НІV 
и СПИН); (d) – типична крива при умиране от демен-
ция. (с) (d) са с много по-продължителен ход от (b) 
(8, 20).

Fig. 1. Different "Trajectories of death" – on the (y) 
ordinate is "the health status of the patient", while the 
(x) abscissa reflects the time. 
(a) - trajectory in sudden death; (b) - a typical trajectory 
of dying in cancer, (c) the trajectory of dying in end-
organ failure (HF, COPD, HIV and AIDS); (d) - a typical 
curve in dying of dementia. Both trajectories (c) (d) for 
a very long course compared with trajectory (b). (8, 20).

patient's performance status and quality of life 
(11).

Physician’s prognosis of survival is also affected 
by the knowledge of the trajectory of the termi-
nal phase or the "Trajectory of dying"dying", Fig. 1  
(8, 20).  
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(c) (d)

(a) (b)

При онкологичните заболявания траектори-
ята на умиране, фиг. 1 (b) се характеризира с 
относително рязко влошаване на общото със-
тояние, което води до фатален край в предви-
дим период от време – седмици и месеци. Този 
модел е в основата на създаването на съвре-
менните хосписи. Като най-вероятна причина 
за това рязко влошаване се смята развитието 
на синдрома на раковата кахексия, характерен 
за финалната фаза на повечето от солидни-
те тумори (15). С цел по-прецизно прогнози-
ране са правени  опити за разграничение на 
понятията – напреднал рак (заболяването се 
е разпространило, но има реална надежда за 
контролирането му) и терминален рак  (раз-
пространено заболяване без реална надежда 
за контрол), и така да се определи продъл-
жителността на терминалната фаза. Според  
McCusker (23)  тя е 94 дни , Llobera (18) я опре-

3 Траектория - Траектория е понятие от физиката и означава пространствената непрекъсната крива ли-
ния, по която се движи дадена материална точка или елементарна частица.

In cancer trajectory of dying Fig. 1 (b) is char-
acterized by relatively sharp deterioration of the 
performance status of the patient, leading to fatal 
end in a relatively short period of time – weeks 
and months. This model is the basis for the cre-
ation of the modern hospice. The most probable 
reason for this sharp decline is considered the 
development of cancer cachexia syndrome, that 
is typical for the final stage of most solid tumors 
(15). In order to precise survival prediction at-
tempts have been made to distinguish the terms 
- advanced cancer (the disease has spread, but 
there is real hope of controlling it) and terminal 
cancer (widely spread disease with no real hope 
of control) and also to determine the length of 
the terminal phase. According to McCusker (23) 
the terminal phase is 94 days, Llobera (18) defines 
it in 99 days, Vigano (32) found that the average 
length of the terminal phase is 175 days. 
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деля на 99 дни, а Vigano (32) е установил, че 
средната продължителност на терминалната 
фаза e 175 дни.

Траекторията на умиране при органна не-
достатъчност фиг. 1 (с) се характеризира с про-
гресивно влошаване на общото състояние на 
болния, в хода на което се наблюдават пристъ-
пи на рязко влошаване (кризи), от които паци-
ента обикновено се възстановява частично, до 
настъпването на финалната криза, която пред-
шества смъртта. Този модел е характерен при 
СПИН и при терминална органна (сърдечна, 
чернодробна и т.н.) недостатъчност.  

Настъпването на смъртта при болни с 
пост-инсултна деменция, или с болестта на 
Alzheimer, фиг. 1 (d), се характеризира с бавно 
„угасване“ за непривидим период от време (8, 
20).   
Клинично предсказване на преживяемостта

Прогнозите за предсказаната от лекаря  
очаквана продължителност на живот на болен 
с терминално онкологично заболяване по пра-
вило е много неточна. Най-често лекарите са 
свръх оптимистични и предсказаната продъл-
жителност на живот много често значително 
надвишава действителната. Не е изключение 
и обратния вариант, като например случая с 
Абделбасет ал-Меграхи – осъденият на дожи-
вотен затвор атентатор от Локърби, който бе 
освободен на 20 Август 2009 от затвора с ди-
агноза терминален рак и предсказана продъл-
жителност на живот от 3 месеца. В действител-
ност ал-Меграхи умира на 20 Май 2012 (36).

В резултат на задълбочен анализ на публика-
циите посветени на клиничното предсказване 
на преживяемостта за периода 1966 – 2000 г., 
се прави следния извод – „Въпреки,  че лекари-
те  постоянно надценяват очакваната прежи-
вяемост, техните прогнози са силно селектив-
ни пък били те и неточни… Лекарите, които се 
грижат за пациенти с терминален рак трябва 
да са наясно със склонността да се надценява 
преживяемостта, тъй като това може да по-
влияе перспективите на пациента да изпълни 
желанията си преди настъпването на смъртта.“ 
(10).
Общото състояние (Performance Status)

Единственият и най-важен прогности-
чен фактор при болни с терминален рак е 
Performance Status – „функционален статус“ 
или „функционална годност“. Той е оценка за 
това, какво и колко много може да направи  
болният за себе си, неговото ниво на жизне-
ност и енергичност. Характерно за болните със 
солидни тумори е загубата на почти 70% от тях-
ната функционална годност в последните три 
месеца от живота им. Най-често използваните 
скали за измерване на функционалния статус 
на болните е функционалния индекс на Кар-
нофски (където 100% = здрав, а 0% = смърт), 
както и скалата по ECOG (Eastern Cooperative 
Oncology Group), където 0 = здрав, а  5 = смърт. 
Най-общо функционален статус под 40% по 

The trajectory of dying from organ failure Fig-
ure 1 (c) is characterized by progressive deterio-
ration of the patient’s general condition. In the 
course of disease occur attacks of sharp deteriora-
tion (crises), of which the patient recovers in most 
cases partially, until the final crisis which precedes 
death. This pattern is typical for AIDS and terminal 
organ (heart, liver, etc.) failure.

Death trajectory in patients with post-stroke 
dementia or Alzheimer disease, Fig. 1 (d) is char-
acterized by a slow "quenching" to an unpredict-
able period of time   (8, 20).

Clinical prediction of survival
Predicted by the physician life expectancy of a 

terminal cancer patient is generally very inaccu-
rate. Most often doctors are over-optimistic and 
predicted life expectancy is often significantly 
higher than the actual. It is not an exception and 
the opposite option, such as the case of Abdel-
baset al-Megrahi – the Lockerbie bomber, jailed 
for life, who was released from Scottish prison on 
August 20, 2009 after being diagnosed terminal 
cancer, and consulting physicians predicted life 
expectancy of 3 months. In fact, al-Megrahi died 
almost three years later on May 20, 2012 (36).

As a result of in depth analysis of the publi-
cations for the period 1966 – 2000 devoted to 
clinical prediction of survival, Glare made the 
following conclusion –  "Although physicians 
consistently overestimate life expectancy, their 
predictions are highly selective although  inaccu-
rate... Physicians who take care for patients with 
terminal cancer should be aware for the tenden-
cy to overestimate survival, because it can affect 
the prospects of the patient to comply with their 
wishes before death."(10).

General condition (Performance Status)
The single and most important prognostic fac-

tor in terminal cancer patients is the Performance 
Status - "functional status" or "functional fitness." 
This is an assessment of what and how much pa-
tient can do for himself, and is measure for his lev-
el of vitality and energy. Typical for the patients 
with solid tumors is the loss of almost 70% of their 
functional fitness in the last three months of their 
life. The most commonly used scales for measur-
ing performance status of the patient is Karnof-
sky functional index (where 100% = healthy, and 
0% = death), and the ECOG (Eastern Cooperative 
Oncology Group) performance scale where 0 = 
healthy and 5 = death. Generally, Karnofsky per-
formance status less than 40% and ECOG more 
than 3 is associated with expected life span of 
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Карнофски и над 3 по ECOG се асоциира с очак-
вана продължителност на живот от около три 
месеца.  Функционалната годност на пациента 
най-просто се определя, като се зададат след-
ните въпроси: „Как прекарвате времето си?“ 
или „Каква част от времето през деня прекар-
вате в леглото?“. Ако болният прекарва в лег-
лото повече от половината време, и ако то не-
прекъснато се увеличава, може да се направи 
извод, че очакваната продължителност на жи-
вот при този болен е около, или по-малко 3 ме-
сеца. Този период може да бъде и значително 
по-кратък, ако се появят различни симптоми, 
най-вече диспнея, в следствие на прогресията 
на онкологичното заболяване (11).
Симптоми 

В средата на 60-те години на ХХ в. Алвин 
Файстайн изказва твърдението, че появата на 
определени симптоми е много по-точен инди-
катор за прогресията на онкологичното забо-
ляване, и от тук за прогнозната преживяемост, 
отколкото системите за прогнозиране, които 
се основават на патологичната характеристика 
на туморния процес (7). 

Проучвания проведени още в средата на 80-
те показват, че 5 са основните от 14 оценявани 
симптома, които имат отношение към прогно-
зиране на очакваната преживяемост, а именно: 
анорексията, загубата на тегло, ксеростомията, 
дисфагията, и диспнеята. Тези симптоми допъл-
ват информацията предоставена от опреде-
лянето на функицоналния статус на пациента 
и то най-вече при болни, които имат относи-
телно добро общо състояние. Така например 
болни с напреднало онкологично заболяване, 
с Карнофски индекс по-голям от 50% и без опи-
саните пет симптома, имат шанс да преживеят 
6 месеца, а около 10% от тях имат реалния 
шанс да надхвърлят 1,5 години.  За  разлика 
от тях  болни със същия функционален ста-
тус, но изпитващи всичките 5 симптома  имат 
средна преживяемост от 2 месеца, като 10% от 
тях имат шанса да доживеят до 9 месеца. При 
болните с лош функционален статус,  10-20% 
без симптоми, средната продължителност на 
живот е 8 седмици, докато при тези при които 
всичките пет симптома са налице имат средна 
преживяемост от едва 2  седмици (27).

Установена е добра корелация между прежи-
вяемостта и появата на „анорексия-кахексия 
синдрома“, който е характерен за терминална-
та фаза на болните със солидни тумори (34). Тъй 
като самата анорексия не се явява достатъчно 
специфичен прогностичен фактор, уместно е 
да се включат и други фактори, които имат от-
ношение към нутритивния статус на пациента, 
като загуба на телесно тегло и/или намалено 
ниво на серумния албумин (21).

Има множество доказателства, че диспнеята 
е симптом, който има отношение към прогно-
зиране на преживяемостта (6). Подобни дока-
зателства за пряката прогностична стойност 
по отношение на очакваната продължител-

about three months. The performance status of 
the patient can simply be determined by asking 
the one of the following questions: "How do you 
spend your time?" or "How much of your daily 
time you spend in bed?" If the patient spent in 
bed more than half the day time and if this time 
is constantly increasing, it can be concluded that 
the life expectancy for this patient is approxi-
mately, or at least 3 months. This period may be 
considerably shorter, if there are a variety of 
symptoms, particularly dyspnea due to the pro-
gression of cancer (11).

Symptoms
In the mid 60s of XX cent. Alvin Faystayn wrote 

that the appearance of certain symptoms is much 
more accurate indicator for cancer progression 
and hence to the predicted survival than prog-
nostication systems, based on the pathological 
characteristics of tumor process (7). 

Studies conducted in the mid-80s showed that 
5 out of 14 symptoms are the main symptoms re-
lated to the prediction of life expectancy. These 
are: anorexia, weight loss, xerostomia, dysphagia, 
and dyspnea. These symptoms are complemen-
tary to the information provided by the assess-
ment of the patient's performance status mostly 
in patients with relatively good health condition. 
For example, patients with advanced cancer with 
Karnofsky index greater than 50% and with no 
symptoms from the five described, have a chance 
to survive 6 months, and about 10% of them have 
the real chance to survive beyond 1.5 years. In 
contrast, patients with the same functional sta-
tus, but experiencing all 5 symptoms had a medi-
an survival of 2 months, and 10% of them have a 
chance to live to 9 months. Asymptomic patients 
with poor performance status Karnofski index 
of 10-20% have median survival of eight weeks, 
while those who experience all five symptoms 
have only survival of 2 weeks (27).

There is good correlation between survival and 
the appearance of "anorexia-cachexia syndrome". 
This syndrome is typical for the terminal phase of 
patients with solid tumors (34). As the anorexia 
itself is not a specific prognostic factor it is appro-
priate to include other factors that are relevant to 
the nutritional status of the patient as a weight 
loss and/or decreased serum albumin levels (21).

There are lots of evidence that dyspnea is a 
symptom, directly related to prediction of survival 
(6). Such direct evidence for the predictive value 
in terms of life expectancy also have the changes 
in mental status, that are characterized by the ap-
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ност на живота имат и промените в съзнание-
то, характеризиращи се с появата на обърка-
ност и влошени когнитивни способности. Така 
при болните с влошен ментален статус, които 
страдат от  дисфагия и при които има загуба на 
тегло, очакваната преживяемост е по-малка от 
4 седмици (4). 

Учудващо е, че болката не се явява прогнос-
тичен белег (4),  въпреки категоричните данни, 
за нарастването й по интензивност с напред-
ването на онкологичното заболяване.  Въпре-
ки това периодите на неконтролирана болка, 
съпроводени от диспнея са много по-чести в 
последните седмици от живота (31).

Други симптоми, които документирано се 
асоциират с кратка средна преживяемост са:
• Малигнена хиперкалциемия – очакваната 

средна преживяемост е около 8 седмици, с 
изключение на тази установена при новоди-
агностициран карцином на млечната жлеза 
и при мултиплен миелом.

• Перикарден  излив от малигнен произход – 
средна преживяемост 8 седмици.

• Карциноматозен менингит – 8-12 седмици
• Множествени мозъчни метастази – очаква-

ната преживяемост е около 1-2 месеца.  След 
провеждане на лъчетерапия, очакваната 
преживяемост може да нарасне на и да дос-
тигне 3-6 месеца. 

• Асцит, плеврален излив и чревна непрохо-
димост от малигнен произход - при всички 
тези състояния очакваната преживяемост е 
по-малка от 6 месеца (35).

Лабораторни изследвания и биологични 
параметри

В края на 80-те години е установено, че хи-
понатриемията е прогностичен фактор, който 
се асоциира с лоша прогноза при болни с бе-
лодробен карцином, и това е първият биоло-
гичен параметър, измерването на който има 
отношение към оценката на преживяемостта 
при напредналото онкологично заболяване на 
белия дроб (2, 9).

Още през 90-те години на ХХ-ти век е уста-
новено, че от хематологичните показатели 
единствено левкоцитоза с лимфопения може 
да се използва като независим фактор при на-
правата на прогнозата (29). Други лабораторни 
параметри, които са оценявани и установени 
като прогностични фактори при напреднало 
онкологично заболяване включват още ниски  
стойности на серумен албумин и високи стой-
ности на CRP,  LDH  и AP4 (10).
Прогностични скали 

Става ясно, че ако се комбинират патологич-
ните характеристики на тумора, разпростране-
нието на болестта с различни клинични симп-
томи и лабораторни резултати, които са лесни 
за измерване може относително точно да се 
прогнозира процента вероятност на очаквана-
та преживяемост.  Поради уникалните характе-
ристики на всеки отделен болен, лекарите също 

4 CRP – С реактивен протеин; LDH – лактат дехидрогеназа ;  AP – алкална фосфатаза.

pearance of confusion and impaired cognitive 
abilities. Thus in patients with impaired mental 
status, who experience dysphagia, and weight 
loss the expected survival is less than 4 weeks (4). 

Surprisingly cancer pain is not a predictor for 
survival (4)  although there are obvious data that 
link escalation of pain intensity with the progress 
of cancer. However, it is known that periods of 
uncontrolled pain accompanied by dyspnea are 
much more common in the last weeks of life (31).

Other symptoms that are linked with shorter 
median survival in advanced cancer patients:
• Malignant hypercalcaemia - estimated median 

survival is approximately 8 weeks, except of 
the hypercalcaemia in newly diagnosed breast 
cancer and multiple myeloma.

• Malignant pericardial effusions - median 
survival 8 weeks.

• Carcinomatous meningitis - 8-12 weeks.
• Multiple brain metastases - life expectancy 

is about 1-2 months, after radiotherapy life 
expectancy may be increased and to reach 
about 3-6 months.

• Malignant ascites, malignant pleural effusion 
and malignant bowel obstruction: In all these 
conditions the expected survival is less than 6 
months (35).

Laboratory tests and biological parameters

In the late 80s was found that hyponatremia is 
a prognostic factor associated with poor progno-
sis in patients with lung cancer. This is a biological 
parameter relevant to the assessment and prog-
nostication of advanced pulmonary cancer (2, 9).

Back in the 90s of the twentieth century was 
found that from the blood tests only leukocy-
tosis with lymphopenia can be used as an inde-
pendent factor in prognosis making (29).  Other 
laboratory parameters that have been evaluated 
and found to be prognostic factors in advanced 
cancer also include: low serum albumin and high 
levels of CRP, LDH and AP  (10).

Prognostic scales
It becomes clear that if combined the patho-

logical characteristics of tumor and its spread    
with different clinical symptoms and laboratory 
results, will help medical team to predict the per-
cent chance of survival. Due to the unique health 
characteristics and individuality of each patient, 
physicians are usually forced to predict subjec-
tively the expected survival. There have been 



20

тема на броя
ПРОГНОЗИРАНЕ  

В ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

са принудени да предсказват очаквана прежи-
вяемост. Правени са много опити да се комби-
нират най-показателните обективни променли-
ви и субективни фактори така, че да се изградят 
прогностични скали и системи (16, 17).
The Palliative Performance Scale (Скала за па-
лиативна функционалност) – PPS

Скалата използва пет домейна, които са 
свързани с функционалната скала на Карноф-
ски (0-100). Установено е, че PPS е надежден и 
валиден инструмент, който добре корелира с 
актуалната и средна преживяемост при онко-
логично болни. Използва се за преценка и про-
следяване на нуждите на палиативни пациенти 
особено, когато се променят с прогресията на 
болестта (табл. 1) (16).

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20
10
0

Подвижност

Запазена

Запазена

Запазена

Намалена

Намалена

Най-вече седи 
и лежи

Основно лежи

Само лежи

Както по-горе
Както по-горе

Смърт 

Самообслужване

Пълно 

Пълно

Пълно

Пълно

Нуждае се от чужда 
помощ в определени 

случаи
Значителна нужда 
от чужда помощ 

Най-вече се нуждае  
от чужда помощ

Напълно зависим  
тотални грижи
Както по-горе 
Както по-горе

-

Прием

Нормален 

Нормален

Нормален  
или намален

Нормален  
или намален

Нормален  
или намален

Както по-горе

Както по-горе

Намален 

Минимален
Само грижи за устата

-

Ниво 
на съзнание

Запазено

Запазено

Запазено

Запазено

Запазено 
или объркано

Запазено 
или объркано

Запазено или сънлив 
или объркан

Както по-горе

Както по -горе
Сънлив или кома

-

A
N/A

145

29

30

18

8

4
1

B
N/A

4

11

11

5

2
1

C
108

41

6

Очаквана средна преживяемостНиво на активност
Наличие на болест

Нормална
Няма наличие на болест

Нормална
Минимално наличие на болест

Нормална
Минимално наличие на болест

Не може да извършва  
нормална трудова активност 

Минимално наличие на болест
Не може да извършва  

домашна работа и активност 
Значително наличие на болест
Не е в състояние да извършва 

каквато и да е работа 
Значително наличие на болест

Както по-горе

Както по-горе

Както по-горе
Както по-горе

-

%

100

90

80

70

60

50

40

30
20
10
0

Ambulation

Full

Full

Full

Reduced

Reduced

Mainly sit/lie

Mainly
in Bed

Bed Bound
Bed Bound
Bed Bound

Death

Self-Care

Full

Full

Full

Full

Occasional Assistance

Needed
Considerable 

Assistance
Needed

Mainly Assistance
Total Care
As above
As above

-

Intake

Normal

Normal

Normal or Reduced

As above

As above

As above

As above

Reduced
Minimal

Mouth Care Only
-

Level of 
Consciousness

Full

Full

Full

Full

Full or Confusion

Full or Confusion

Full or Drowsy or 
Confusion
As above
As above

Drowsy or Coma
-

A
N/A

145

29

30

18

8
4
1

B
N/A

4

11

11

5
2
1

C
108

41

6

Estimated Median Survival (in Days)Activity Level
Evidence of Disease

Normal
No Disease

Normal
Some Disease

Normal
Some Disease

Can't do normal job
 or work

 Some Disease 
Can't do hobbies 

or housework
Significant Disease
Can't do any work
Extensive Disease

As above

As above
As above
As above

-

Таблица 1. The Palliative Performance Scale (Скала за палиативна функционалност) PPS (16).
А. Преживяемост след приемане в болнично отделение за палиативни грижи при всички диагнози (33).
В. Дни до настъпването на смъртта след приемане в отделение за палиативни грижи (диагнозите не се съобщават) (1).
С. Преживяемост след приемане в отделение за палиативни грижи, само онкологични пациенти (24).

Table 1. The Palliative Performance Scale PPS (16). 
А. Survival after admission to hospital palliative care unit – all diagnoses (33).
В. Days to death after admission to palliative care unit (diagnoses not reported) (1).
С. Survival after being admitted to the palliative care unit - cancer patients only  (24).

many attempts to combine the most relevant 
objective and subjective factors and variables in 
order to build up prognostic scales and systems 
(16, 17).

The Palliative Performance Scale – PPS

The scale uses five domains that are related to 
the functional performance Karnofsky scale (0-
100). It has been found that the PPS is a reliable 
and valid tool which correlates well to actual and 
median survival in advanced cancer patients. It is 
used to evaluate and monitor needs of palliative 
patients, particularly when these needs change 
with the progression of the disease (tabl. 1) (16).



21

PROGNOSIS 
IN PALLIATIVE MEDICINE

Thoracic Medicine
Volume V, June 2013, Issue 2

editorials
Палиативна прогнозна  оценка Palliative 
Prognostic Score (PaP)

Прогнозната палиативна оценка РаР е друго 
прогностично средство използвано в палиа-
тивната медицина. РаР използва функционал-
ния индекс на Карнофски към който са доба-
вени още 5 критерия, така че да се получи 
цифрова оценка от 0 до 17.5, която прогнозира 
30 дневната преживяемост на болния (по-ви-
соката оценка означава по-кратка преживяе-
мост).  

Валидността на РаР е проверена в множе-
ство и различни проучвания. Първоначално 
РаР е създаден, за да се прогнозира преживя-
емостта при болни със солидни тумори. В по-
следствие има съобщения, че РаР е надеждно 
средство за прогнозиране и при болни с раз-
лични други диагнози – (полиорганна недоста-
тъчност, СПИН и неврологични заболявания), 
но все още няма проведени и публикувани 
независими проучвания, които да потвърдят 
или отхвърлят тези наблюдения. Няма и дос-
татъчно публикувани данни за преценка на 
точността на РаР при прогнозиране на прежи-
вяемостта отвъд тридесет дневната времева 
рамка (17).

Критерий

Задух
Диспнея

Анорексия

Функционален индекс  
на Карнофски

Клинично предсказана 
преживяемост (в седмици)

Общ брой бели кръвни 
клетки WBC х 109/L

Процент лимфоцити
Lymphocyte %

Рискова група
А
В
С

Оценка

Не
Да
Не
Да

>30
10-20
>12

11 – 12
7 – 10
5 – 6
3 – 4
1 – 2
< 8.5

8.5 – 11
> 11

20% – 40%
12% -19,9 %

< 12%
30 дневна преживяемост

>70%
30-70 %

0%

Оценка

0
1
0

1,5
0

2,5
0
2

2,5
4,5
6

8,5
0

0.5
1.5
0
1

2.5
Общ сбор

0 - 5,5
5,6 – 11

11,1 – 17,5

Таблица 2. Палиативна прогнозна оценка Palliative 
Prognostic Score (PaP) (17).

Criterion

Dyspnea

Anorexia

Kamofsky Performance 
Status

Clinical Prediction of 
Survivial (weeks)

Total WBC (x109/L)

Lymphocyte Percentage

RISK GROUP
А
В
С

Assessment

No
Yes
No
Yes
>30

10-20
>12

11 – 12
7 – 10
5 – 6
3 – 4
1 – 2
< 8.5

8.5 – 11
> 11

20% – 40%
12% -19,9 %

< 12%
30 Day Survival

>70%
30-70 %

0%

Partial 
Score

0
1
0

1,5
0

2,5
0
2

2,5
4,5
6

8,5
0

0.5
1.5
0
1

2.5
Total Score 

0 - 5,5
5,6 – 11

11,1 – 17,5

Table 2. Palliative Prognostic Score (PaP) (17).

Prognosis in Palliative care study PiPs – Проуч-
ване – Прогнозиране в Палиативните грижи

PiPs са прогностични оценъчни алгоритми 
получени в резултат на проспективно проуч-
ване на повече от 1 000 болни с авансирало 
онкологично заболяване. Двете оценки PiPs 
– A и PiPs – B са съизмерими с мултипрофе-
сионалното прогнозиране на преживяемостта. 
PiPs – B е значително по-акуратен при про-
гнозирането на очакваната преживяемост на 
терминално онкологично болни в сравнение 
тази предсказана  от мултипрофесионалния 
лекуващ екип – лекар и сестра. Независимо, че 
двете скали са вътрешно валидирани, тяхната 
ефективност в клиничната практика все още 
не е добре оценена. Ето защо скалите трябва 

Palliative Prognostic Score (PaP)

Palliative prognostic assessment scale PaP is 
another prognostic tool used in palliative medi-
cine. PaP uses the functional performance Kar-
nofsky index (scale) to which has been added 
additional 5 criteria (symptoms), thus to obtain 
numerical score of 0 to 17.5 which predicts 30 
day survival of the patient (higher score means a 
shorter survival).

The validity of the PaP has been examined in 
many different studies. PaP was initially created 
to predict survival in patients with solid tumors. 
Subsequently, it has been reported that PaP is a 
reliable tool for prediction of survival and in pa-
tients with various other diagnoses - (multiple 
organs failure, AIDS and neurologic diseases), but 
still there is no conducted and published inde-
pendent studies to confirm or refute these obser-
vations. There is also insufficient published data 
to assess the accuracy of the PaP in predicting 
survival beyond the thirty-day time frame (tabl. 
2) (17).

Prognosis in Palliative care study PiPs 

PiPs prognostic evaluation algorithms are ob-
tained as a result of a prospective study of more 
than 1 000 patients with advanced cancer. The 
two evaluations PiPs–A and PiPs-B are compa-
rable with multi-professional predicting survival 
even PiPs-B is shown to be significantly more 
accurate in predicting life expectancy for termi-
nal cancer patients compared to that predicted 
by multi-professional healthcare team - doctor 
and nurse. Although both scales are internally 
validated their effectiveness in clinical practice 
has not been well evaluated. Therefore, the eval-
uation scales should be used carefully, and the 
results should be interpreted in the light of clini-
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да се използват внимателно, като резултатите 
се интерпретират в светлината на клиничния 
опит и преценка (3).

PiPs – системата се прилага само при онко-
логично болни, които отговарят на следните 
критерии:
• Болни, които са на палиативно лечение;
• Болните трябва да страдат от напреднало – 

локално авансирало или метастазирало не-
лечимо онкологично заболяване;

• Болните не трябва да са получавали проти-
вораково лечение в рамките на изминалите 
4 седмици, и не трябва да са планувани за 
провеждане на друго модифициращо хода 
на заболяването лечение, с изключение на 
лъчелечение при болезнени костни метаста-
зи; 

• PiPs системите могат да се прилагат при 
болни с хормонално чувствителни заболя-
вания, като рак на простатата тогава, когато 
настъпи резистентност към хормоналната 
терапия;

• PiPs – А – Може да се извърши на всеки бо-
лен, който отговаря на изброените по-горе 
критерии и включва отговори на въпроси 
за налични симптоми, като се оценява тях-
ната „наличност“ или „отсъствие“. Лекарят 
извършващ оценката може сам да опреде-
ли наличието на симптома или да попита 
болния, или неговия болногледач. Лекарят 
определя и общото здравно състояние на 
болния като го оценява по скала от 1 до 7 , 
където оценка 1 означава умиращ болен, а  7 
– напълно здрав;

• PiPs – В – Може да се извърши на всеки бо-
лен, който отговаря на изброените по-горе 
критерии и включва PiPs – А + резултати от 
кръвни лабораторни тестове, които трябва 
да бъдат актуални, т.е. не по-стари от 4 дни 
преди извършването на оценката, което го 
прави и  много по-точен. 

• Системата PiPs  - А и В заедно с онлайн кал-
кулатор може да се намери на сайта http://
www.pips.sgul.ac.uk/index.htm.

Променлива

Функционална годност по Карнофски %
10 - 20
30 -50
> 60

Прием през устата
Силно намален

Умерено намален
Запазен

Оток (едема)
Има

Няма
Диспнея в покой

Има
Няма

Делириум
Има

Няма

Интерпретиране на РРІ

Общ 
сбор

РРV за 6 – седмична 
преживяемост

NPV за 6 – седмична 
преживяемост

Оценка

4
2,5
0

2,5
1,0
0

1,0
0

3,5
0

4.0
0

> 4 0.83 0.71

Таблица 3. Палиативен прогностичен индекс – 
Palliative Prognostic Index (РРІ) (25).

Variable 

Karnofsky performance status %
10 - 20
30 -50
> 60

Oral intake
Extremely reduced

Slightly reduced 
Normal
Edema

Yes
No

Dyspnea at rest
Yes
No

Delirium
Yes
No

Interpretation  of РРІ score

Total 
score

РРV 
for 6 – week survival

NPV 
for 6 – week survival

Score

4
2,5
0

2,5
1,0
0

1,0
0

3,5
0

4.0
0

> 4 0.83 0.71

Table 3. Palliative Prognostic Index (РРІ) (25).

cal experience and judgment (3).

PiPs - the system should be used only in cancer 
patients that meet the following inclusion criteria

• Patients who are on palliative care.
•  Patients must suffer from advanced – locally 

advanced or metastatic incurable cancer.

•  Patients should not have received anticancer 
therapy within the last four weeks and should 
not be programmed to carry out another course 
of the disease-modifying treatment, except for 
radiotherapy in painful bone metastases.

• PiPs may be used in patients with hormone-
sensitive diseases such as prostate cancer when 
cancer becomes resistant to hormone therapy.

• PiPs-A – Can be done to any patient who meets 
the above criteria and includes answers to 
questions about existing symptoms, evaluating 
their "availability" or "absence". Physician 
performing the evaluation itself may determine 
the presence of symptoms or to ask the patient, 
or his caregiver. The physician determines the 
general health of the patient as it assessed on 
a scale from 1 to 7, where 1 means evaluation 
dying patient, and 7 - healthy.

• PiPs-B : Can be done to any patient who meets 
the above inclusion criteria. It includes PiPs – A 
questionnaire + results of recent (i.e. not older 
than 4 days prior to assessment) laboratory 
blood and biochemistry tests. This makes PiPs-
B much more accurate than PiPs-A.

• System PiPs-A and B with the online calculator 
can be found on the website http://www.pips.
sgul.ac.uk/index.htm. 
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Палиативен прогностичен индекс – Palliative 
Prognostic Index (РРІ)

Общият сбор на РРІ се изчислява на базата на 
функционалния статус по Карнофски, приема 
през устата, наличието на отоци, задух в покой 
и наличието на делириум. Болните се разделят 
на три групи : група А с РРІ <2.0 ; група В – 2.0 
< PPI< 4.0 и група С с РРІ > 4. При болните от 
група С - РРІ > 4.0 очакваната преживяемост от 
6 седмици може да бъде предвидена с Поло-
жителна прогнозна вероятност (РРV) от 86% , и 
Негативна прогнозна вероятност (NPV) от 70% 
(25).
Изводи и заключение

През 2005 г. работна група по поръка на Ев-
ропейската Асоциация за Палиативни Грижи 
публикува „Прогностични фактори при па-
циенти с напреднал рак:  клинични препоръ-
ки основани на доказателства. Проучване на 
Управителния комитет на Европейската асоци-
ация за палиативни грижи“ (22).

Препоръките на авторите могат да бъдат об-
общени в следните изводи (28):
1. Качеството на живот на пациентите извън 

очакваната преживяемост, задължително 
трябва да се има в предвид в процеса на взи-
мане решения за или против провеждането 
на лечение.

2. Клиничното предсказване на преживяемост-
та не трябва да се използва самостоятелно 
при прогнозиране на очакваната преживяе-
мост.

3. Някои клинични белези и симптоми доказа-
но се асоциират с преживяемостта и те са – 
влошена функционална годност, появата на 
„ракова кахексия-анорексия“ синдром (ано-
рексия, загуба на тегло, дисфагия, ксерос-
томия), нарушения в когнитивната функция 
(делириум) и диспеня.

4. Биологичните фактори като левкоцитоза, 
лимфопения и СRP също имат прогностично 
значение.

5. Прогностичните индекси разработени с цел 
предвиждане на преживаемостта са РаР и 
РРІ. И двата са валидирани и полезни в кли-
ничната практика. 

6. Прилагането и съобщаването на прогнозата 
на пациентите следва да бъдат разглеждани 
в контекста на внимателното изслушване на 
всеки пациент по отношение на неговите/
нейните нужди от комуникация и инфор-
мация за очакваната прогноза в рамките на 
етично утвърдената връзка пациент-лекар.

Palliative Prognostic Index (РРІ)

Total of PPІ is calculated based on Karnofsky 
performance status, oral intake, presence of ede-
ma, dyspnea at rest, and the presence of delirium. 
Patients were divided into three groups: group A 
PPІ <2.0, group B - 2.0 <PPI <4.0 and group C with 
PPІ> 4. Patients from group C - PPІ> 4.0 life expec-
tancy of 6 weeks may be predicted with positive 
predictive value (PPV) of 86% and negative pre-
dictive value (NPV) of 70% (25).

Conclusions
In 2005, a working group under the responsibil-

ity of the European Association for Palliative Care 
published "Prognostic factors in advanced cancer 
patients: evidence-based clinical recommenda-
tions – a study by the Steering Committee of the 
European Association for Palliative Care“ (22).

Recommendations of the authors can be sum-
marized in the following conclusions (25):
1. The quality of life of the patients other than 

their life expectancy has to be considered in the 
decision making process. 

2. Clinical judgment should be used not alone 
but ttogether with other prognostic factors or 
scores because, by itself, it overestimates the 
length of survival. 

3. Some clinical signs and symptoms proved 
to be correlated with survival, they are, low 
performance status, signs and symptoms of the 
cancer anorexia-cachexia syndrome (anorexia, 
weight loss, dysphagia, xerostomia), cognitive 
failure (delirium) and dyspnea.

4. Biologic factors such as leukocytosis, 
lymphocytopenia, C-reactive protein have a 
prognostic value. 

5. The prognostic scores/indices developed to 
estimate the life expectancy in a rapid and 
simple way were the Palliative Prognostic 
(PaP) Score and the Palliative Prognostic Index 
(PPI). Both have been validated and are useful 
in clinical practice. However, such scores have 
never been compared. 

6. The use and the communication of prognosis 
to patients should be considered within the 
context of listening to each patient regarding 
his/her needs for communication and 
information on prognosis within an ethically 
valid patient-physician relationship. 
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