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ВЪВЕДЕНИЕ
Скъпи приятели,
Последната книжка на Studia Oncologica съдържа информация, която няма
да откриете в нито едно учебно помагало.
Проблемът за запазване на фертилната способност при онкологично болни,
които искат да имат поколение, е с изключителна важност за качеството на живот
на нашите пациенти. Решаването му не е елементарно, изисква добра колаборация с други специалисти, най-вече със специалисти по асистирана репродукция.
Какви са основните задължения на медицинския онколог, консултиращ такива
пациенти, какви са възможностите за провеждане на химиотерапия по време
на бременност при някои най-често срещани локализации на солидни тумори –
всичко това ще научите от първия обзор в настоящия брой на списанието.
Възможностите за инхибиране на ангиогенезата като утвърден терапевтичен подход при солидни тумори е обект на детайлно разглеждане във втория обзор на списанието. Ще откриете подробна информация за видовете ангиогенеза,
възможности за нейната регулация /индуктори и нхибитори/, молекулярни основи на туморната ангиогенеза, механизми на действие на антиангиогенни лекарствени продукти – моноклонални антитела и тирозинкиназни инхибитори.
Третият обзор в това списание е посветен на проблем, който до този момент
не е обсъждан в научната литература у нас – автофагия при солидни тумори. Радостен факт е, че български учен се е посветил на този важен за биологията на
туморния растеж процес, който би могъл да има и терапевтично приложение. За
това говорят положителните резултати от ранни фази на клинични проучвания.
С убеждението, че и този път ще ви бъдем полезни, от името на редакционната колегия,
Проф. д-р К.В. Тимчева
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Резюме
През последните четири десетилетия е налице нарастваща тенденция за отлагане
на бременността и раждането. В същото време честотата на злокачествените тумори се
увеличава с възрастта. Много важна част от качеството на живот на болни с онкологични заболявания е възможността за запазване на фертилитета. За тази цел могат да се
прилагат различни процедури при жени и мъже с онкологични заболявания. Те са одобрени и широко прилагани в света. Този обзор разглежда най-важните от тях.
Лечението на бременни жени с онкологични заболявания е голямо предизвикателство за онколозите. Правилата на ЕSMO предлагат основни стандарти за лечението
на тези пациенти.
Бременните жени с онкологични заболявания трябва да се насочват към лечебни заведения с опит в лечението на такъв контингент болни. Лечението на пациентите
трябва да се решава от мултидисциплинарен екип от специалисти, за да се оценят адекватно потенциалните ползи и риск за пациентката и плода.
рапия

Ключови думи: запазване на фертилитета, рак, бременност, гонадотоксична те-

Fertility preservation and reproduction sparing in patients with
gonadotoxic therapy. Pregnancy and gonadotoxic therapy –
main recommendations
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Summary
Over the past four decades there is a rising tendency toward delayed childbearing. In
the same time cancer incidence increases with age. A very important part of the quality of life
of cancer patients is the possibility of fertility preservation. Different procedures can be applied
for men and women with cancer. They are approved and widely used in the world. This review
describes some of the most important approaches.
The treatment of pregnant women with cancer is a big challenge for the oncologists.
ESMO Clinical Practice Guidelines provide the main standards regarding these patients’ care.
Pregnant patients with cancer must be referred to hospitals with expertise in these
particular cases. Her partner and family have to be involved in the decision-making process.
Patients should be managed within a multidisciplinary team of specialists in order to adequately
evaluate potential maternal benefits and possible fetal risks.
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Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни...

Въведение
През последните четири десетилетия се отчита нарастваща тенденция за
отлагане на бременността и раждането[1]. В същото време е известно, че честотата на злокачествените тумори нараства с възрастта. Ето защо случаите на диагностициран рак по време на бременността зачестяват, актуален е и проблемът
безопасна ли е бременността след поставяне на диагнозата рак.
От друга страна, благодарение на постиженията на съвременната онкологична наука, преживяемостта на онкологично болните непрекъснато нараства.
Този факт е естествен стимул за желанието да се запази фертилитета при млади
жени и мъже с тази диагноза.
Запазването на фертилитета след диагноза „рак” е изключително важна
задача за специалистите по асистирана репродукция и онколозите -химиотерапевти. Все още липсват данни от големи рандомизирани проучвания по тези изключително важни проблеми.

11

“

Запазването на
фертилитета
след диагноза „рак”
е изключително
важна задача за
специалистите
по асистирана
репродукция
и онколозите
-химиотерапевти.

Известните до този момент факти за риска от загуба на фертилната способност при млади мъже и жени, подложени на химио- и лъчетерапия, както и
риска от увреждане на плода при провеждане на подобно лечение по време на
бременност, налагат приемане на правила за поведение с цел предпазване от тези
увреждания.

Ефект на противотуморното лечение върху яйчниковата функция и
сперматогенезата
При жените, страдащи от злокачествени тумори, има висок риск от настъпване на ранна менопауза и овариална инсуфициенция, поради потискане
образуването на фоликули, стромална фиброза и съдови увреждания след химио- и лъчетерапия. Ранната менопауза се отразява негативно върху качеството на живот – свързана е с възникване на остеопороза, сърдечно-съдови заболявания, депресия [2]. Дори при жени, при които овариалната функция се
възстановява след лечение или въобще не се нарушава, интервалът от време,
когато забременяването е възможно, е по-кратък.
Увреждането на яйчниците зависи от вида и дозата на цитостатика, от дозата на приложената лъчетерапия, мястото на облъчване, от яйчниковия резерв
преди лечение.
Възрастта е важен фактор за яйчниковия резерв. Определянето на серумни маркери, като естрадиол, фоликуло-стимулиращ хормон (FSH) и анти-Мюлеров хормон (AMH) дава информация за този резерв [3]. Липсват литературни
данни за проследяване стойностите на AMH продължителен период след проведена химиотерапия и дали той може да служи като предиктивен фактор за запазване на фертилитета.

“

Увреждането на
яйчниците зависи
от вида и дозата
на цитостатика,
от дозата на
приложената
лъчетерапия, мястото
на облъчване, от
яйчниковия резерв
преди лечение.

“

Възрастта е важен
фактор за яйчниковия
резерв.

Цитостатичното лечение потиска и сперматогенезата, води до временен
стерилитет. Този процес зависи от вида прилагани цитостатици, времето на експозиция, от кумулативната доза. Производните на нитроген мустард и платиновите деривати се отразяват най-пагубно върху пролиферацията на герминативните клетки и могат да доведат до перманентен стерилитет.
В табл. 1 са представени цитостатиците, които в различна степен увреждат
сперматогенезата и яйчниковата функция[4,5].
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Табл. 1 Цитостатици, потискащи в различна степен образуването на фоликули и
сперматогенезата
Висок риск
Среден риск
Cyclophosphamide
Cisplatin
Ifosfamide
Carboplatin
Chlormethine
Doxorubicin
Busulfan
Adriamycin
Melphalan
Etoposide
Procarbazine
Dacarbazine
Нисък риск
Chlorambucil
Vincristine
Nitrogen-mustard
Methotrexate
Dactinomycine
Bleomycine
Mercaptopurine
Vinblastine
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“

В случаите, когато се
налага провеждане на
лъчетерапия за таза,
дозите и полетата на
лъчетерапия трябва да
се съобразят с риска от
последваща овариална
дисфункция.

В случаите, когато се налага провеждане на лъчетерапия за таза, дозите и
полетата на лъчетерапия трябва да се съобразят с риска от последваща овариална дисфункция. В повечето проучвания запазването на нормален менструален
цикъл след лечение е използвано за оценка на резидуалната овариална функция,
макар че винаги яйчниковият резерв след лечение е компрометиран, съответно
репродуктивната способност – редуцирана [6].
Доказано е, че при облъчване на главата с над 30 Gy в 50% от случаите при
мъже и жени се губи хипофизарно – хипоталамичната активност.
Когато се провежда лъчетерапия на малкия таз в доза 2.5 – 5.0 Gy около
80% от женитe съхраняват яйчниковата функция, но при доза над 10 Gy този
процент е под 20. Облъчване на тестиси в доза 3Gy може да доведе до азооспермия, лайдиговите клетки оцеляват до 12Gy. В предпубертетна възраст облъчване
в доза 20 Gy предизвиква траен хипогонадизъм, при зрели мъже тази доза е 30
Gy, т.е.след такава доза спира и тестостероновата продукция на тестиса
Данни от клинично проучване показват последствия върху матката при
жени, преминали лъчелечение на малкия таз – дължината на матката от 7.3 см
преди, спада на 4.1 см след лъчетерапията. При половината от изследваните
жени е намерен липсващ кръвоток в утеринните артерии след приключване на
терапията. При всички изследвани няма намаление в дебелината на ендометриума, при условие, че са приемали естрогени по време на самото лечение.[7]
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Химио- и
лъчетерапията
увреждат ДНК на
герминативните
клетки, което
увеличава риска от
нарушения в растежа,
вродени аномалии и
поява на злокачествени
тумори у деца на
родители, подложени
на такова лечение.
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Комбинирането на химио- и лъчетерапия при някои заболявания (Hodgkin’s
lymphoma, Ewing’s sarcoma) води до стерилитет в големия процент от случаите.
Химио- и лъчетерапията увреждат ДНК на герминативните клетки, което
увеличава риска от нарушения в растежа, вродени аномалии и поява на злокачествени тумори у деца на родители, подложени на такова лечение.
Макар че са налице малко съобщения за дългосрочно проследяване на
деца, чиито родители са провели противотуморно лечение, данните сочат, че е
налице нисък, но сигнификантен риск от поява на вродени аномалии, инфертилитет и изоставане в развитието [8].
Не е напълно изяснен конкретният механизъм, по който се увреждат
фоликулите и сперматогенезата при провеждане на лъчелечение или приложение
на цитостатици, високо рискови за подобни увреждания (напр. Cyclophosphamide). Върху миши модели е установено, че Cyclophosphamide активира апоптозата на примордиалните фоликули чрез въздействие върху PI3K/PTEN/Akt
сигналния път [9].
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Методи за запазване на фертилитета при мъже и жени с онкологични
заболявания, подлежащи на лъче- или химиотерапия
Дълг на онколога е да проведе задълбочен разговор с всеки пациент във
фертилна възраст, който няма поколение, за рисковете, които крие предстоящото лечение по отношение на фертилитета. Тази информация е част от информираното съгласие, което пациентът подписва преди старта на противотуморната
терапия, както и информация за необходимостта от спазване на правилата за
контрацепция по време на лечение и 6 месеца след това. Освен това консултиращият онколог е длъжен да насочи пациента към специалист по асистирана репродукция за обсъждане на конкретните възможности за съхраняване на фертилитета преди началото на лечението.
Методи за съхраняване на фертилитета при жени

13
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Дълг на онколога е да
проведе задълбочен
разговор с всеки
пациент във фертилна
възраст, който
няма поколение, за
рисковете, които крие
предстоящото лечение
по отношение на
фертилитета.

Организацията на този процес е от изключителна важност, тъй като процедурите по съхраняване на фертилитета изискват достатъчно време. Благодарение на развитието на репродуктивната медицина срокът е сведен до 10 – 12
дни максимум. Погрешно е схващането, че се налага да се чака менструация, лечението започва във всеки един ден от цикъла при жените.
Трябва ли да се изследва яйчниковия резерв?
Това изследване ще даде реална представа на терапевта и жената за състоянието на яйчника преди започване на противотуморното лечение и ще даде
възможност за сравнение след неговия край. Яйчниковият резерв помага и на
пациента заедно с терапевта да избере най – добрата опция и процедура за запазване на фертилитета. Измерването на FSH, LH, E2, AMH, заедно с ултразвуково
сканиране на броя на преантралните фоликули показва смисъла на процедурата
и евентуалния избор на метод от изброените по – долу. Възрастта също е много
важен и определящ поведението фактор, тези процедури са успешни при жени
до 40 години, разбира се изключения са допустими, но при добри стойности на
хормоните и 2 до 3 години над тази възраст. Колкото е по-млада пациентката,
толкова рискът от овариална дисфункция е по-нисък [10].
Транспозиция на яйчниците: Фиг. 1
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Преместване на яйчниците е процедура, която трябва да се предприеме,
ако предстои лъчелечение на малкия таз, независимо дали жената е раждала.
Операцията се провежда в повечето случаи лапароскопски, трябва да се запазят
яйчниковите тръби. Има редица съобщения в литературата за спонтанна бременност след терапия при така преместени яйчници. Задължително е поставянето на клипсове, за да се установява точната позиция на яйчника от лъчетерапевта.

14

Възможностите за съхраняване на фертилитета при жени, на които предстои системно противотуморно лечение, включват:
•

“

Мит е, че тази
процедура изисква
много време – нужни са
между 8 и 10 дни. Може
да започне във всеки
един ден на цикъла.

Замразяване на зрели ооцити
Зрелите ооцити се добиват
след стимулация, която следва да
се направи веднага след взимане на решението за запазване на
фертилитета. Това е най – сигурната от всички процедури и засега
е златен стандарт Фиг. 2 [11]
Мит е, че тази процедура
изисква много време – нужни са
между 8 и 10 дни. Може да започне във всеки един ден на цикъла.
Стимулацията се прави с
гонадотропни хормони и антагонисти на GnRH, включването
на Letrozole подпомага стимулацията и понижава естрогенните
нива. Поради тези две причини
се препоръчва да бъде използван
в стимулациите на онкологични
пациени, независимо от вида на
тумора.[12]

“

Химио- и
лъчетерапията
увреждат ДНК на
герминативните
клетки, което
увеличава риска от
нарушения в растежа,
вродени аномалии и
поява на злокачествени
тумори у деца на
родители, подложени
на такова лечение.
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Събирането на яйцеклетките се осъществява с трансвагинална пункция. Подобни процедури
се правят в центрове за асистирана репродукция с опит в замразяването и съхраняването на яйцеклетки за дълъг период от време.
Трябва да се отчитат възможностите на яйчника да бъде
стимулиран и броя на яйцеклетките, който приблизително ще се
постигне. При лош яйчников резерв и очакван брой на яйцеклетките под 5, стимулация не следва
да се прави.
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Стимулация при хормонозависими тумори
При хормонално-зависим рак на гърдата стимулацията с гонадотропини,
трябва да се избягва или се прави с редуцирани дози на фона на Letrozole.
При ендометриален карцином може да се направи с Letrozole и/или ниски
дози гонадотропини, при условие, че се предвижда запазване на матката [13].
Този вид стимулация е прилаган при жени с хормонално чувствителни тумори
и не е свързан с висок риск от рецидиви през първите две години. Необходимо е по-продължително проследяване, за да се потвърди безопасността на тази
процедура. Дотогава решението за провеждане на стимулация при болни с хормонално чувствителни тумори трябва да бъде плод на задълбочена интердисциплинарна дискусия, както и след обсъждане с пациента на възможните ползи и
рискове.
Съхраняването на фертилитета се гарантира при замразяване на по – голямо количество яйцеклетки. При жени до 35 години необходимият брой е между 15 – 20, за да се гарантира 80% шанс за успех. Това количество не всеки път е
достижимо с една стимулация. Препоръчва се повторна стимулация до дни, ако
е възможно да се отложи основната терапия с още няколко дни.
Системното противотуморно лечение може да започне веднага след пункцията на яйцеклетките. Използването на GnRH агонист за протекция на яйчниците по време на терапията е с противоречив успех и не е задължително.
•

Замразяване на ембриони

Единствената разлика с предходните описани процедури е, че има допълнителен етап на оплождане на добитите при пункция ооцити и след няколкодневно наблюдение – замразяването им като ембриони. Препоръката ни е към
тази процедура да се насочат само семейни двойки. Важно е да се информират
двойките за равните права над ембрионите и че ще се използват в бъдеще само
при съгласието и на двамата партньори. При евентуална смърт на съпруга или
развод по време на лечението, те са неизползваеми.
Замразяването на яйцеклетки и ембриони по време на започнало онкологично лечение не се препоръчва!
•
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“

Замразяването на
яйцеклетки и ембриони
по време на започнало
онкологично лечение не
се препоръчва!

Замразяване на яйчникова тъкан

Това е процедура, която се осъществява по оперативен път (лапароскопия
и рядко лапаротомия) – взимат се части от двата яйчника или единия цял яйчник. При стерилни лабораторни условия се отделя кортекса и на тънки срези
тъканта се замразява чрез ветрификация на -196© [14]. Така съхранената тъкан,
се размразява и реимплантира в яйчника след успешно лечение и при загуба на
яйчниковата функция. Тази процедура е с по – нисък успех от предходните и
въпреки десетките съобщения за живородени деца след успешна ретрансплантация, следва да се смята все още за експериментална. Тя има своето място при
необходимост от незабавно започване на терпията и при деца в препубертетна
възраст, за които това е единствената възможност.
•

Замразяване на незрели яйцеклетки

Тази процедура се осъществява, като яйцеклетките се аспирират от кортикалната тъкан преди замразяване или при трансвагинална пункция. Успеваемостта на тази процедура не е еднаква с тази при замразяване на зрели ооцити.
Матурирането в ин витро условия е свързано с много загуби и получаване на некомпетентни ооцити. Тази процедура се прави при спешност и при замразяване
на тъкан. Препоръчва се тя да се провежда при момичета, недостигнали полова
зрялост.
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В поредица клинични проучвания фаза III е изследвано едновременното прилагане на LH-RH агонисти по време на химиотерапия с цел запазване на
фертилитета. Резултатите са противоречиви, този метод се смята недостатъчно
надежден и не се препоръчва рутинно.
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Методи за запазване на фертилитета при мъже
•

“

Замразяване на
сперматозоиди
по време на
онкологичното лечение
не се препоръчва, както
и в рамките на шест
месеца от спирането
му. Дори тогава е с
лоши резултати!

Това е рутинна процедура, която следва да се прилага на всеки мъж в репродуктивна възраст, при когото предстои онкологично лечение, независимо
има ли непосредствени планове за възпроизводство или не. Това замразяване е
рутинна практика в асистираната репродукция и се осъществява бързо без хормонални подготовки. При влошени параметри на спермограмата, се препоръчва
повторение от няколко замразявания през 2-3 дни. Не трябва да се пропуска
факта, че пациентите с ракови заболявания имат по – лоша преживяемост на
замразените сперматозоиди в сравнение със стандартната популация.
Замразяване на сперматозоиди по време на онкологичното лечение не се
препоръчва, както и в рамките на шест месеца от спирането му. Дори тогава е с
лоши резултати!
•

Замразяването на тестикуларна тъкан

Подобно на това при яйчниковата се смята все още за експеримент и се
практикува при деца. Тази процедура е свързана с бърза и лека оперативна интервенция

“

Внимание! Яйчникова и
тестикуларна тъкан
не се замразяват при
пациенти с левкемия,
има съобщения за
открити стволови
клетки на левкемия в
експлантите и въпреки
че нямат растеж
при имплантацията
им на scid мишки,
не се препоръчва
процедурата при това
заболяване.

“

Съхраняването на фертилитета на момчета в предпубертетна вузраст е
истинско предизвикателство пред медицината. Препоръчва се преди замразяването на тестикуларна тъкан да се направи опит за екстракция на сперматозоиди,
стволови клетки и сперматогонии, които да се замразят отделно от тъканта. Алгоритъм на поведение липсва, защото подобни процедури са експериментални
и са свързани с индивидуалните възможности на специалистите и клиниките,
където се провежда процедурата
Внимание! Яйчникова и тестикуларна тъкан не се замразяват при пациенти с левкемия, има съобщения за открити стволови клетки на левкемия в експлантите и въпреки че нямат растеж при имплантацията им на scid мишки, не се
препоръчва процедурата при това заболяване.

Бременност и гонадотоксична терапия – основни препоръки

Най-често
диагностицираните
тумори по време
на бременност са
меланом, рак на
маточната шийка,
последвани от
хематологични
малигнени заболявания
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Честотата на злокачествените новообразувания по време на бременност
не е висока. Приблизително при 1 на 1000 бременни жени се поставя тази диагноза. Най-често диагностицираните тумори по време на бременност са меланом, рак на маточната шийка, последвани от хематологични малигнени заболявания[15,16].

Диагностика и биологични особености
Клиничните и патоморфологични характеристики на злокачествените тумори по време на бременност не се различават от тези при небременни жени
на същата възраст и в същия стадий на заболяването. Акушер-гинеколозите и
общопрактикуващите лекари трябва да обръщат внимание на туморни формации в млечните жлези, атипични вагинални течения, промяна в бенките или
нарастване на определени групи лимфни възли – те могат да бъде свързани с
развитие на злокачествен тумор. След установяване на подобна патология, дигностичните процедури са стандартни, както при състояние без бременност и
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включват биопсия, последвана от имунохистохимични и молекулярни анализи.
Остава отворена дискусията по отношение на рака на млечната жлеза по време
на бременност. Докато някои проучвания установяват лоша прогноза за пациенти, диагностицирани по време на бременност, други не потвърждават тези резултати [17].
След поставяне на диагнозата рак по време на бременността, се препоръчва насочване на пациентите към лечебни заведения с експертиза в лечението на
тези болни и с обособен мултидисциплинарен екип – акушер-гинеколог, неонатолог, екип от онколози, хирург, патоморфолог, психотерапевт, специалист по
образна диагностика, за да се оценят рисковете, свързани с бременността, както
и адекватно проследяване на майката и плода.

Стадиране и оценка на риска
Образните изследвания, необходими за извършване на стадирането, трябва да бъдат насочени към ограничаване на екпозицията на йонизираща радиация винаги, когато е възможно. Ехографията е предпочитан метод за изследване
на млечните жлези, коремни и тазови органи. Рентгенографията и мамографията със защита на коремните органи трябва да бъдат избягване или провеждани
внимателно по време на бременността. MRI (ядрено-магнитен резонанс) може
да бъде използван, ако някои от предходните методи са неубедителни или в случай на съмнение за костни или мозъчни метастази. Компютърно-аксиална томография (КАТ), костна сцинтиграфия и РЕТ-скенер трябва да бъдат избягвани по
време на бременността. Изследването на серумни туморни маркери, по-специално СА125 и СА15-3, не е меродавно по време на бременност поради неспецифично завишаване на резултатите [18].

Лечение по време на бременността.
Проследяване на новороденото
Провеждането на системно цитостатично лечение (химиотерапия) през
първия триместър е свързано с висок риск от загуба на плода и вродени малформации, тъй като се осъществява в периода на органогенезата. Ситуацията е по-малко
проблемна, когато лечението е започнало във втория триместър на бремеността.
Независимо от това рискът от усложнения остава и когато химиотерапията се
прилага във втория и третия триместър. Тези бременности се третират като високорискови [19, 20, 21]. Съществува относително по-висок риск от интраутеринни
промени в растежа, преждевременно разкъсване на мембраните или преждевременно раждане. Съществуват стандартни режими на химиотерапия, подходящи за
пациентки с рак след първия триместър. Индивидуалният подход е задължителен,
тази терапия може да не бъде приложима във всички случаи.
Съществуващите клинични данни сочат, че фетуси, изложени на стандартна
химиотерапия през втория триместър, нямат значими дългосрочни увреждания
[22,23]. Независимо от това обаче, стриктното фетално мониториране е задължително. Препоръчително е пълно износване на бременността (>/=37 седмица), когато това е възможно, тъй като се съобщава за нарушения в когнитивната способност на децата, изложени на интраутеринна химиотерапия при преждевременно
раждане. Ранното или много ранното раждане (между 34 и 37 седмица или < 34
седмица) не би трябвало да се препоръчва, освен в случаите, когато съществува
опасност за майката или плода от забавянето на родовия процес.
Плацентарни метастази се наблюдават рядко. Когато това е възможно, се
препоръчва хистологично изследване на плацентата, особено при жени с меланом – най-честият тумор, свързан с бременността [24].
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“

След поставяне на
диагнозата рак по време
на бременността, се
препоръчва насочване на
пациентите към лечебни
заведения с експертиза
в лечението на тези
болни и с обособен
мултидисциплинарен
екип

“

Образните изследвания,
необходими за
извършване на
стадирането, трябва
да бъдат насочени
към ограничаване
на екпозицията на
йонизираща радиация
винаги, когато е
възможно.

“

Компютърно-аксиална
томография (КАТ),
костна сцинтиграфия
и РЕТ-скенер трябва
да бъдат избягвани
по време на
бременността.

“

Провеждането
на системно
цитостатично лечение
(химиотерапия) през
първия триместър е
свързано с висок риск
от загуба на плода и
вродени малформации,
тъй като се
осъществява в периода
на органогенезата.
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Локално лечение – общи принципи
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“

Оперативното лечение
на злокачествено
заболяване може да
бъде прилагано по всяко
време през периода
на бременността.
Завишен риск от аборт
съществува през
първия триместър.

“

Препоръчва се
отлагане на
радиотерапията след
раждането, независимо
от третираната
област, освен ако не
съществува ситуация
на спешност или ако
туморът е разположен
достатъчно далече от
матката.
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Оперативно лечение
Оперативното лечение на злокачествено заболяване може да бъде прилагано по всяко време през периода на бременността. Завишен риск от аборт съществува през първия триместър. Големи абдоминални и тазови операции могат
да доведат до нарастваща морбидност и усложнения по време на цялата бременност. Индикациите за тях трябва да бъдат обсъдени от мултидисциплинарен
екип. Рисковете – задължително обсъдени с майката и близките и. Хирургичната
намеса никога не трябва да се отлага, ако се счита, че е съществена част от лечебния план при внимателно мониториране на майката и детето, особено след 25
гестационна седмица на бременността[25].
Лъчелечение
Приложението на лъчетерапия по време на бременност може да доведе до
редица усложнения, като риск от развитие на рак в детска възраст, забавено интраутеринно развитие, ментална ретардация, дори смърт на фетуса. Критични
фактори са дозата, площта на облъчване и гестационната възраст на плода [26].
Повишен риск от фетални малформации и забавено развитие се наблюдава, когато дозата е по-голяма от 1.0-2.0 Gy. Тази доза принципно не се достига с лечебната радиотерапия, когато туморът е разположен достатъчно далече от матката
и се използва предпазен щит. Въпреки това обаче трябва да се има предвид, че
дори и по-ниски дози могат да доведат до злокачествени заболявания в детската
възраст или до стерилитет. Препоръчва се отлагане на радиотерапията след раждането, независимо от третираната област, освен ако не съществува ситуация на
спешност или ако туморът е разположен достатъчно далече от матката.

Рак на млечната жлеза
Известно е, че при млади жени заболяването е с по-агресивен фенотип и
се диагностицира в по-напреднал стадий, отколкото у възрастни[27]. При жени
между 35-40 години се препоръчва провеждане на генетичен тест след консултация със специалист по клинична генетика, за да се изясни риска от поява на
тумор на другата млечна жлеза или на яйчниците и да се предприемат профилактични мерки.
Решението за извършване на мастектомия или органосъхраняваща операция трябва да следва стандартите както при пациентките, които не са бременни.
И в двата случая интервенциите трябва да бъдат провеждани внимателно. Относително ограничени са данните в литературата за стойността на биопсията
на сентинелните лимфни възли при пациентки, диагностицирани по време на
бременността[25]. Някои проучвания показват безопасността от лимфосцинтиграфия с използване на технеций-99. Не са наблюдавани вторични фетални увреждания при диагноза на сентинелни лимфни възли, както и не са установени
доказателства за аксиларни рецидиви при проследяване в продължение на 32
месеца. Не се препоръчва оцветяване на сентинелни лимфни възли с багрило
поради риск от алергична реакция, която може да бъде фатална за плода.
Феталната експозиция при адювантна лъчетерапия на гърдата е ниска,
ако радиотерапията се провежда през първия или втория триместър на бременността[28]. От друга страна адювантната радиотерапия никога не е спешна процедура и е препоръчително провеждането и да бъде отложено след раждането.
При пациентки, диагностицирани през първия триместър на бременността е
необходимо внимателно планиране на стратегията за локално лечение. При провеждане на органосъхраняваща операция трябва да бъде ясно, че отлагането на
лъчетерапията до раждането може да доведе до забавяне от порядъка на шест
месеца, което повишава риска от поява на локален рецидив. Окончателното ин-
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дивидуално решение трябва да се вземе от мултидисциплинарен екип съвместно
с пациента, след обсъждане на рисковете и ползите при различните хирургични
техники и времето на радиотерапия във всеки отделен случай [28].
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Рак на маточната шийка
Радикална хистеректомия с тазова лимфна дисекция и/или тазова радиотерапия със или без цисплатина, са основните методи, които се използват в
лечението на рака на маточната шийка. Те могат да доведат до прекъсване на
бременността и смърт на плода. Следователно пациенти, които желаят да запазят бременността си, трябва да бъдат информирани, че ще им бъде предложено
модифицирано локално лечение, извън стандарта.
Лечението зависи от стадия на заболяването и гестационната възраст. В
ранните стадии на рака на маточната шийка лечението може да бъде отложено за
периода след раждането със стриктно мониториране по време на бременността.
При стадий IA1, IA2 може да се процедира с провеждане само на конизация
и трахелектомия до 12-14 г.с.
При стадий IB1, при засягане на екзоцервикса и размер < 2 см – радикална
трахелектомия и лимфна дисекция между 12-14 г.с. с последващ серклаж
При по-напреднали случаи (стадий IB1,IB2, IIA) при пациентки, които желаят да запазят бременността, се преценява индивидуално възможността за наблюдение и отлагане на лечението до родоразрешаването или незабавно лечение [29].
МRI на тазовите органи по време на бременността има добра информативна стойност за състоянието на лимфните възли. Златен стандарт остава лимфаденектомията. Тази процедура трябва да се проведе внимателно чрез лапароскопски
метод по време на бременността, макар че тогава рискът от кървене е по-висок, в
сравнение с този при небременни жени. Платина-съдържаща химиотерапия със
или без паклитаксел, е терапевтичен метод с ефективност, еднаква за бременни и
небременни пациентки. При локално авансирал тумор може да бъде предложена
радикална оперативна интервенция заедно с цезарово сечение [30].
Таблица 2. Пациенти с карцином на маточната шийка
Време на поставяне
Препоръки за лечение
на диагнозата
Първи триместър
Обсъждане за прекъсване на бременността и стандартна терапия
Ако болната настоява да се запази бременността, да се обсъди
стриктен мониторинг до втория триместър
Втори триместър
Стадий IB1: Лапароскопска
лимфаденектомия 1. N(-) : наблюдение и изчакване или химиотерапия с Cisplatin + Paclitaxel на всеки 3 седмици, последвано от хистеректомия след раждането
2. N(+): химиотерапия по време на бременността, последвана от радикална хистеректомия след раждането или химиорадиотерапия.
Дискутира се прекъсване на бременността и провеждане на
стандартно лечение, както при небременни жени.
Стадий IB2-IVA: Химиотерапия по време на бременността.
Провеждане на оперативно лечение и/или химио-радиотерапия след раждането в зависимост от стадия на заболяването
и ангажирането на лимфни възли. Обсъждане прекъсване на
бременността и провеждане на стандартна терапия съобразно стадия, както при небременни.
Далечни метастази–провеждане на химиотерапия по време
на бременността. Обсъжда се прекъсване на бременността и
стандартна терапия след това.
Трети триместър

Отлагане на терапията до раждането и обсъждане на необходимостта от аборт
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Химиотерапия по време на бременност- принципи
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“

Последната
терапевтична
доза трябва да
бъде прилагана до
три седмици преди
очакваната дата
на раждането с
оглед да се избегне
раждане по време на
рисковия период от
химиотерапията.

“

Рак на млечната жлеза

Антрациклинбазираните режими
са терапия от първи
избор по време на
бременността.
Няма специално
предпочитан режим за
лечение, т.е. АС, FEC,
FAC, или EC.

“

предпочитан остава
паклитаксел, прилаган
седмично поради поприемливия токсичен
профил и ниските дози
кортикостероиди,
които се изискват
като подготовка преди
вливане.

“

Използването
на тамоксифен е
противопоказано във
всеки етап по време
на бременността,
тъй като е доказано,
че води до фетални
малоформации
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Химиотерапията не трябва да бъде прилагана през първия триместър на
бременността, тъй като е свързана с висок риск от вродени малформации, достигащ до 20 %. През този период може да се обсъди прекъсване на бременността.
Прилагането на химиотерапия през 2-я или 3-я триместър е възможно, защото
не се свързва с увреждане на плода – в краткосрочен или дългосрочен план. Важно е да се отбележи, че не всички химиотерапевтични агенти трябва да бъдат
разглеждани като еднакво безопасни, дори когато са приложени след 1-ия триместър [31,32]. Изчислените дози са стандартни, както при небременни жени.
Важно е да се знае, че фармакокинетиката на някои цитотоксични медикаменти
може да се промени по време на бременността. Последната терапевтична доза
трябва да бъде прилагана до три седмици преди очакваната дата на раждането
с оглед да се избегне раждане по време на рисковия период от химиотерапията. Спонтанно раждане може да настъпи по всяко време след 34 гестационна
седмица, така че химиотерапията не трябва да се прилага след 33 седмица на
бременността. Този риск е относително по-нисък, когато се прилагат седмични
инфузии, напр. с паклитаксел. Седмичното приложение е свързано с по-нисък
риск от хемотологична токсичност.

1

Индикациите за провеждане на системна терапия трябва да съответстват
на основните правила за лечение при небременни жени, съобразявайки се с гестационната седмица и очакваната дата на раждането.
Антрациклин- базираните режими са терапия от първи избор по време
на бременността. Няма специално предпочитан режим за лечение, т.е. АС, FEC,
FAC, или EC. Прилага се предпочитания режим съгласно локалната практика.
Към настоящия момент нито едно клинично проучване не показва покачване на
риска от фетална кардиотоксичност след приложение на антрациклин-базирани
режими[21,33, 34].
Данните от изследвания при животински модели сочат, че транплацентарният трансфер на паклитаксел и доцетаксел е минимален, като това вероятно се
дължи на висока експресия на Р-glycoprotein в плацентата. Проследяването на 50
бременни пациентки с проведена терапия с таксани е показало нормален изход
на бременността[35]. Други две проучвания с по-малък брой болни, показват
същия резултат [21, 36]. От това следва, че по време на бременността могат да
се използват таксани тогава, когато антрациклините са противопоказани. Седмичното приложение на паклитаксел 80 мг/м2 или 3- седмичното приложение на
доцетаксел 75 – 100 мг/м2 са предпочитани режими при небременни жени с карцином на млечната жлеза. Данните в литературата за лечение на бременни жени
с доцетаксел са ограничени, така че предпочитан остава паклитаксел, прилаган
седмично поради по-приемливия токсичен профил и ниските дози кортикостероиди, които се изискват като подготовка преди вливане[37].
Използването на тамоксифен е противопоказано във всеки етап по време
на бременността, тъй като е доказано, че води до фетални малоформации [38].
Моноклоналното антитяло Тrastuzumab преминава през плацентарната
бариера и нивата му се повишават с начало втория триместър [39]. Приложението му по време на 2-я и 3-я триместър на бременността е свързано с повишен
риск от вторичен олиго- или анхидрамнион [40]. Лечението с анти-HER 2 или
други таргетни агенти трябва да се проведе след раждането.
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Таблица 3. Системно лечение на болни с карцином на млечната жлеза по време на
бременност
Карцином на
Препоръки за лечение
млечната жлеза –
подтип
Хормонални агенти (LH-RH- агонисти, Tamoxifen) са противопоХормонално
чувствителен
казани по време на бременността

21

При необходимост от провеждане на адювантна или неоадювантна
терапия :
N+ или агресивни тумори
(Luminal B) се изчаква до втория триместър на бременността и се
започва лечение с антрациклин-съдържаща терапия. Пациенти,
диагностицирани в 3-я триместър е необходимо да се обсъждат
поотделно и при някои от тях лечението може да се отложи след
раждането
N- с ниска пролиферативна активност (Luminal A) – може да се обсъди изчакване на раждането и тогава да се започне прилагане на
хормонотерапия

HER2(+)

Метастазирало заболяване: Изчаква се до втория триместър на
бременността и след това се започва антрациклин- съдържаща терапия
HER2 – таргетните агенти са противопоказани по време на бременността
Ранен стадий (адювантна или неоадювантна терапия)
Изчаква се до втория триместър на бременността и се започва лечение с антрациклин-базирана терапия до раждането. При необходимост могат да се прилагат таксани по време бременността.
Trastuzumab може да се прилага след родоразрешение
Пациенти, диагностицирани през 3-я триместър на бременността могат да приложат химиотерапия след родоразрешение през 34
седмица.
Метастазирало заболяване

Тройно
негативен
карцином

Ако химиотерапия и/или Trastuzumab трябва спешно да бъдат назначени през първия триместър, се обсъжда прекъсване на бременността. В противен случай лечението се провежда както при
ранния рак
Ранен карцином (адювантна, неоадювантна терпаия)
1) Изчаква се до втория триместър на бременността и се започва
лечение с антрациклин-базирана терапия до раждането. Последователна терапия с таксани също може да се прилага, ако е необходимо.
2) Пациентки, диагностицирани в третия триместър, могат да започнат лечение след 34 седмица с цел израждане навреме.
Метастазирал карцином
Ако се налага спешно започване на химиотерапия, се обсъжда прекъсване на бременността. В противен случай лечението се провежда както при ранен карцином.

Лимфом
Нискостепенният Неходжкинов лимфом (NHL)е заболяване, което се
среща предимно при възрастни болни и по-рядко при млади жени и бременни.
Обикновено заболяването протича асимптомно и не се налага спешна терапия.
Тези пациентки трябва да се контролират стриктно до раждането, след което да
проведат необходимото лечение.
При болни с агресивен NHL се започва незабавна химиотерапия. Ако диагнозата е поставена през първия триместър на бременността, нейното прекъс-
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ване трябва да се обсъди с оглед предстоящата химиотерапия и високия риск
от фетални малформации. Стандартната химиотерапия, която се прилага, е
R-CHOP и е лечение от първи избор при бременност. Няколко проучвания сочат, че прилагана през втория триместър, тази химиотерапевтична комбинация
не води до усложнения[41].
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Използването на Rituximab по време на бременността при пациентки с
B-клетъчен лимфом показват повишен риск от B-клетъчно изчерпване при новороденото [42]. Пациентки, започнали лечение с Rituximab по време на бременността, трябва да бъдат информирани за възможно влияние върху имунитета на
фетуса, макар че има съобщения за спонтанно възстановяване на броя В-клетки[32].
Бременни с HL, които трябва да започнат спешно химиотерапия, получават комбинацията ABVD през 2-я триместър на бременността. Не се съобщават
съществени увреждания на плода след това лечение [32].

Левкемия
Daunorubicin или Idarubicin са класическите медикаменти, използвани в
комбинация с цитарабин при пациенти с остра миелоидна левкемия. Приложението им по време на бременност е свързано със значителни фетални усложнения и смърт, защото преминават през плацентарната бариера. Въпреки това се
препоръчва комбинацията Cytarabin + Doxorubicin заради по-приемливия токсичен профил.
В литературата са описани около 200 бременни жени с хронична миелолевкоза (CML). Приложението на Interferon-alpha е безопасно дори през първия
триместър на бременността[41]. Няма данни за приложението на таргетни агенти, с изключение на Imatinib, който може да се прилага през 2-я и 3-я триместър
на бременността[43].
Диагноза
Остра левкемия
(миелоидна или
лимфоцитна )

Таблица 4. Пациентки с левкемия
Първи триместър Втори триместър
Обсъжда се
Индукционна
прекъсване на
терапия с doxorubicin
бременността
и cytarabin

Остра
промиелоцитна
левкемия

Обсъжда се
прекъсване на
бременността

Doxorubicin и All
Trans-Retinoic Acid
(ATRA)

Хронична
миелоидна
левкемия

Intеrferon-alpha

Intеrferon-alpha
или imatinib

Трети триместър
Предизвикване на
раждане и започване
на терапията след
това
Предизвикване на
раждане и започване
на терапията след
това
Intеrferon-alphaили
imatinib

Други злокачествени тумори
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Меланомът е един от често срещаните тумори по време на бременност.
Хирургичното лечение е стандартно, както при небременни пациентки. Приложението на новите таргетни агенти- Ipilimumab или Vemurafenib при метастазирало заболяване не е желателно по време на бременност. В тези случаи се препоръчва използването на interferon- alpha, който е с по-благоприятен токсичен
профил[44].
При пациентки с метастазирали мекотъканни саркоми се препоръчва
монотерапия с доксорубицин. Това се обуславя от безопасността на доксорубицин при използването му при бременни с други солидни тумори. Описани са 9
случая на лечение с доксорубицин + ифосфамид по време на бременност [45].
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Оскъдни са данните за токсичния профил на ифосфамид, комбинацията няма
съществени предимства по отношение на преживяемостта при тези болни [46].
Затова монотерапията с доксорубицин при бременност е за предпочитане, прилагането на комбинацията е по-добре да се отложи след раждането.
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Герминативно-клетъчните яйчникови тумори стандартно се третират с
комбинации, съдържащи етопозид и цисплатин (PEB или EP). Важно е да се отбележи, че токсичността, особено на етопозида, може да доведе до задържане на
феталното равитие и прояви на миелосупресия, която е съобщена при 6 от 40
случая. Алтернативна комбинация, която би могла да се приложи по време на
бременност, е цисплатина и паклитаксел Паклитаксел е ефективен като монотерапия при герминативно- клетъчни тумори и може да се включи в комбинации
с други цитостатици, вкл. цисплатина[47].
В литературата са описани около 50 пациентки с карцином на белия дроб
по време на бременност. Антиметаболитите (гемцитабин, пеметрексед) трябва
да се избягват по време на бременност. Предпочитана комбинация е карбоплатин и седмичен паклитаксел[48]. Тя е прилагана при белодробен и овариален
карцином с приемлива токсичност. В литературата има оскъдни данни за прилагането на тирозинкиназни инхибитори по време на бременност. Затова тяхното
приложение не се препоръчва.
Таблица 5. Пациентuи с мекотъканни саркоми, карцином на яйчника,
карцином на белия дроб
Диагноза
Мекотъканни
саркоми

Първи триместър
Обсъжда се изчакване
до втория триместър
на бременността. Ако
е необходимо спешно
лечение – прекъсване
на бременността
Епителен овариа- Обсъжда се изчакване
лен карцином
до втория триместър
на бременността. Ако
е необходимо спешно
лечение – прекъсване
на бременността
Герминативно –
Обсъжда се изчакване
клетъчен тумор на до втория триместър
яйчника
на бременността. Ако
е необходимо спешно
лечение – прекъсване
на бременността
Недребноклетъчен Обсъжда се изчакване
карцином на бедо втория триместър
лия дроб
на бременността. Ако
е необходимо спешно
лечение – прекъсване
на берменността

Втори триместър
Монотерапия с
Doxorubicin
(65-75mg/m2)

Трети триместър
Монотерапия с
Doxorubicin
(65-75mg/m2)

Carboplatin
(AUC5или 6) +
Paclitaxel
(80mg/m2-седмични
вливания )

Carboplatin
(AUC5или 6) +
Paclitaxel
(80mg/m2-седмични
вливания )

Carboplatin
(AUC5или 6) +
Paclitaxel
(80mg/m2-седмични
вливания )

Carboplatin
(AUC5или 6) +
Paclitaxel
(80mg/m2-седмични
вливания )

Carboplatin
(AUC5или 6) +
Paclitaxel
(80mg/m2-седмични
вливания )

Cьrboplatin +
Paclitaxel – седмични вливания
При диагностициране късно през
третия триместър
– предизвикване на
раждане и след това
лечение

Предпазване от бременност по време на химиотерапия
Всички болни пременопаузални жени, както и мъже във фертилна възраст, трябва да бъдат съветвани да прилагат надеждна контрацепция по време
на противотуморна терапия (химиотерапия, хормонална, имунотерапия или
таргетна терапия). Текст с подобно съдържание е включен винформираното съгласие, което болните подписват преди започване на лечение.

“

Всички болни
пременопаузални
жени, както и мъже
във фертилна
възраст, трябва да
бъдат съветвани да
прилагат надеждна
контрацепция по време
на противотуморна
терапия

1
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Активната контрацепция трябва да продължи 3-6 месеца след прием на
последната доза от медикамента. Ако се установи бременност по време на някое
от посочените видове лечение, трябва да се дискутира прекъсване на бременността поради съществуващ риск от увреждане на плода
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“

Бременност при жени, лекувани за онкологично заболяване

Активната
контрацепция трябва
да продължи 3-6
месеца след прием на
последната доза от
медикамента.

Съществува неправилно схващане, че при ендокринно чувствителни заболявания бремеността може да стимулира рецидивите на тумора.

“

Не само при рака на
млечната жлеза, но
и след лечение на
други злокачествени
тумори, последващите
бременности са
безопасни.

“

Използването на LHRH агонист успоредно
с химиотерапия не
трябва да се приема
като основен фактор
зa превенция на
фертилността.
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Пациентки, които са преживели рак, обикновено са с редуцирана честота
на последващи бременности в сравнение с основната популация. Средната честота на бременност е с 40% по-ниска сред жените, преживели рак, в сравнение с
основната популация, като се вземат предвид възраст, образование и предишни
раждания. [49]. Жени, които са диагностицирани с рак на гърдата, имат най-нисък шанс за последваща бременост – със 70% по-ниска в сравнение с основната
популация.Този факт вероятно е свързан с продължителното прилагане на гонадотоксична терапия, както и с продължителна употреба на Тамоксифен.

1

Не само при рака на млечната жлеза, но и след лечение на други злокачествени тумори, последващите бременности са безопасни. Резултатите за новородени при мъже или жени с предишна история на рак са напълно сравними с тези
на основната популация [50,51]. Неотдавна публикувани данни върху проследяване на над 1000 бременни жени, лекувани за хормонално чувствителен рак
на млечната жлеза показват, че бременността е безопасна за жени, лекувани за
хормонално чувствителен рак на млечната жлеза [52].
Не е известен оптималният период за забременяване след лечение по повод на злокачествен тумор. Необходимо е да се оцени вида на прилаганата химиотерапия, степента на риск от възникване на рецидив, възрастта и овариалната
функция на пациентката, както и интервала след завършване на лечението. При
жени с рак на млечната жлеза е разумно да се отложи забременяването за 2 години след приключване на лечението. Необходим е период за възстановяване
на адекватната овариална функция, както и преодоляване на високорисковия
период от възникване на рецидиви – 2-3 години след оперативната интервенция.
Очакват се данни от клинично проучване POSITIVE, което ще оцени риска от
прекъсване на терапията с Тамоксифен с цел настъпване на бременност, раждане
и период на кърмене, след което лечението продължава в пълен обем.
Едновременното приложение на LH-RH агонист по време на химиотерапия се оценява в няколко клинични изпитвания III фаза, но резултатите са
противоречиви. Някои проучвания показват висок процент възстановяване на
менструалния цикъл в групите с приложение на LH-RH аналог, други дават противоположни резултати. Причините за тези разнопосочни резултати са няколко:
различни включващи критерии (различни популации), разлика в първичните
крайни цели. Използването на LH-RH агонист успоредно с химиотерапия не
трябва да се приема като основен фактор зa превенция на фертилността. Последните данни от клинично проучване POEMS потвърждават това [53].
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Резюме
Определяне сходствата и различията между нормалните тъкани и туморите е в
основата на клиничните успехи при тази изключително хетерогенна група заболявания.
Все така актуални продължават да бъдат въпроси за биологичните закономерности в
туморната еволюция, с какво малигнените клетки превъзходждат нормалните им конкуренти, еднакви потребностите ли имат и как се адаптират към промените в заобикалящата ги среда.
Съвременното разбиране естеството на онкологичните процеси започва през 20те години на XX век с наблюденията на Warburg върху туморния метаболизъм [1]. През
втората половина на изминалото столетие следват първите опити за дефиниране на т.н.
туморна микросреда – локално възпаление, имунна инфилтрация, ангиогенеза. На прага
на двете хилядолетия прогресът в молекулярната биология направи възможно описанието на вътреклетъчни сигнални пътища, свързани с туморспецифични качества като
онкогенна инициация и растеж, клонална еволюция, локална инвазия и метастазиране,
терапевтична резистентност.
Макар през последните 15 години най-големите терапевтични постижения в онкологията да са свързани с открития в областта на онкогенната и туморсупресорната
сигнализация, нарастващата информация за значението на туморната микросреда, доведе до възраждане на интереса към механизмите, чрез които туморните клетки моделират
„външните” условия, така че да си осигурят максимално предимство за оцеляване. Близо
половин век след пионерните разкрития на J. Folkman за връзката между растежа на солидните тумори и неоваскуларизацията [2], инхибирането на туморната ангиогенеза се
е превърнало в част от съвременните терапевтични подходи за комплексно и ефективно
атакуване на малигнените заболявания.
Ключови думи: солидни тумори, микросреда, сигнални пътища, ангиогенеза
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Abstract
Defining similarities and differences between normal tissues and tumors sets the foundations of clinical progress in this extremely heterogenous disease group. Questions about biological nature of tumor evolution continue to be a matter of vigorous research: how tumor cells
compete with their normal equivalents, do they share the same necessities, what is the response
to environmental changes?
Modern concept of cancer dates back to the 1920’s with Warburg’s observations on metabolism in tumor cells [1]. The second half of the 20th century was marked with the first attempts at description of so called tumor microenvironment: local inflammation, immune infiltration, angiogenesis. On the verge of the new millennium, progress in molecular biology
enabled description of intracellular signalling pathways related to tumor-specific characteristics
such as oncogenic initiation and growth, clonal evolution, local invasion and metastatic dissemination, therapeutic resistance.
Success in tumor treatment for the last 15 years is mainly attributed to achievements in
the field of oncogenic and tumor-supressor signalling. However, emerging data about tumor
microenvironment has led to а revival of interest in mechanisms through which tumor cells
modulate their milieu in order to gain maximum survival advantage. Almost half a century
after J.Folkman’s pioneer statements on the relationship between solid tumor growth and neovascularization [2], inhibition of tumor angiogenesis has become a part of the contemporary
therapeutic approach towards comprehensive and efficient cancer treatment.
Keywords: solid tumors, microenvironment, signalling pathways, angiogenesis
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Поддържането на тъканния виталитет изисква наличието на непрекъснато и адекватно кръвоснабдяване. Чрез него клетките си набавят жизненонеобходимите хранителни вещества и О2, като същевременно елиминират токсичните
продукти на интрацелуларния метаболизъм. Освен обменно-транспортна функция, микроваскуларната система служи също така и за клетъчното придвижване (миграция) между различни области на организма. Способността на многоклетъчните системи да формират собствена съдова мрежа стои в основата на органогенезата и последващото автономно развитие на индивида. Образуването
на нови съдове може да бъде физиологична проява на тъканния растеж и диференциация, като при определени условия, загубата на ангиогенен контрол води
до неконтролируемо свръхразрастване на съдовата мрежа – настъпва т.н. патологична ангиогенеза.
Нормалното (физиологично) съдообразуване започва през ембриогенезата (васкулогенеза и ангиогенеза) и продължава с развитието и растежа на индивида (ангиогенеза). Васкулогенезата е един от механизмите за съдово изграждане през периода на ембрионално развитие и се характеризира с миграция, пролиферация и диференциация на т.н. клетки-предшественици (прогенитори) на
ендотела. Тези ендотелни прогенитори впоследствие се трансформират в зрели
ендотелни клетки, които формират de novo съдови структури. За разлика от васкулогенезата, ангиогенезата представлява изграждане на капилярна мрежа, на
базата на вече съществуващи съдовe [3]. Докато първият механизъм протича
основно в периода на ранното фетално развитие, то ангиогенезата е главният
път за образуване на нови съдове през постнаталния живот. Освен за изграждането и нарастването на организма, физиологичната ангиогенеза играе съществена роля за запазване интегритета на последния в случаи на увреждания от различно естество – възпаления, травми, исхемия [4]. Ангиогенезата има също така
отношение към определени репродуктивно-свързани процеси в женския организъм, каквито са овулацията, имплантацията на бластоциста, менструацията
и бременността [5]. Важен белег на физиологичната ангиогенеза, отличаващ я
от патологичната, е стриктният ангиогенен контрол, който позволява изграждането на функционално пълноценна съдова мрежа за кратък интервал от време.

Туморна ангиогенеза
Ангиогенезата е ключов фактор в туморното развитие и прогресия. С нарастване на тумроната маса, наличната микроциркулаторна система (на нормалната тъкан, от която тумора се развива) се оказва недостатъчна за посрещане на нововъзникналите метаболитини нужди. Освен увеличение в клетъчния
брой, настъпва също така отдалечаване на отделните туморни участъци спрямо най-близко разположените съдове. Това е предпоставка за възникването на
хипоксия/аноксия при туморните клетки, които са разположени на отстояние
по-голямо от 100-200 микрона (разстоянието на О2 тъканна дифузия) от съдовата мрежа [6]. Ниското парциално налягане на кислорода предизвиква метаболитни промени, които могат директно да доведат до клетъчна некроза [7] или да
активират вътреклетъчната проапоптотична програма [8]. Ето защо, за да могат
туморите да нарастнат над критичен обем (1-2 мм3), е необходим механизъм за
циркулаторно подсигуряване на туморната маса, а това се постига посредством
механизмите на ангиогенеза [9].

Механизми на туморна ангиогенеза
Загубата на ангиогенна регулация води до възникването на патологична
ангиогенеза, която по същество представлява неограничено образуване на нови
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„съдове”. В резултат се създава съдова мрежа, изградена от морфологично абнормални и функционално некомпетентни съдови структури. Патологичната
ангиогенеза е характерна, но не е специфична единствено за неопластичните заболявания, като се среща още в зони на хронично възпаление (в т.ч. автоимунни
процеси), захарен диабет, както и при някои ангиопролиферативни офталмологични заболявания [6].
Описани са различни модели на патологична ангиогенеза, но по-добре
проучени са два от тях – пъпкуване на нови съдове (vascular sprouting) и съдова
интусусепция (vascular intussusception) [10]. Кой механизъм ще преобладава зависи от локални и системни фактори като наличната съдова мрежа и т.н. мигриращи прекурсорни ендотелни клетки. Последните произхождат от костния
мозък и под въздествието на определени стимули навлизат в периферната циркулация, достигат съдовата мрежа на тумора, вграждат се в стените на новообразуващите се съдове и там се диференцират в зрели ендотелни клетки [11].
Ангиогенеза чрез пъпкуване се счита за главен механизъм на туморната
неоваскуларизация. Началният етап в този процес е разграждането на базалната
мембрана на съществуващ съд и миграция на „освободените” ендотелни клетки
в посока специфични проангиогенни фактори, като успоредно с придвижването им се стимулира и тяхната пролиферирация. По този начин се образува следа от ендотелни клетки (първичен съдов зачатък), която дава началото на нов
кръвоносен съд.
За разлика от съдовото пъпкуване, при ангиогенната интусисепция настъпва пролиферация на ендотелните клетки от съдовата стена към вътрешността
на съда. След като така образуващото се „ендотелно мостче” достигне отсрещната страна на съдовата стена, настъпва дефинитивно разделяне на първоначалния съдов лумен. В резултат на това преграждане на вътресъдовото пространство се формират две нови дъщерни съдови структури, които са структурно и
функционално автономни [6].
Освен тези два пътя на туморна ангиогенеза, има описани алтернативни механизми, срещащи се при различни видове първични и метастатични човешки неоплазии – гломерулна ангиогенеза, васкуларна мимикрия, лупингова
(бримкова) ангиогенеза, vessel co-option [10].

Регулация на ангиогенезата
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Поддържането на равновесие между проангиогенните (индуктори на
ангиогенезата) и антиангиогенните (инхибитори на ангиогенезата) фактори е
основен механизъм за контрол на ангиогенезата. Когато в един тумор влиянието на ангиогенните индуктори е по-изразено от това на ангиогенните инхибитори, настъпва феномен известен като ангиогенно превключване (angiogenic switch)
– започва неконтролирано и дезорганизирано свръхизграждане на туморната
съдова мрежа. Ангиогенното превключване представлява ключов етап в туморната еволюция и макар да настъпва рано в процеса на онкогенеза (на етап карцином in situ или ранен инвазивен карцином), той е от фундаментално значение
за последващата туморна прогресия [12]. След като достатъчен брой туморни и
стромални клетки започнат да синтезират проангиогенни молекули, стартира
необходимата пролиферация на туморни съдове, която позволява нарастване на
тумора над критичния обем с последваща дисеминация.

Ангиогенезни индуктори и инхибитори
Възникването на проангиогенни условия в туморната строма се обуславя от въздействието на разнообразни физични, химични и биологични фактори:
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ниско парциално налягане на O2; кисело pH на средата; механичен стрес върху
съдовата стена от експанзивно нарастващата туморна маса; локално възпаление;
понижено съдържание на глюкоза; мутации в туморните клетки. Всички тези
условия на туморната микросреда могат да индуцират екпресия на биологично активни субстанции, чиято основна функция е стимулиране на ангиогенезата. Към този клас регулаторни молекули принадлежат семействата на фибробластния растежен фактор (FGF), съдово-ендотелния растежен фактор (VEGF),
тромбоцитния растежен фактор (PDGF), трансформиращия растежен фактор
алфа (TGF-α), хепатоцитния растежен фактор (HGF), моноцитния хемоатрактант протеин-1 (MCP-1). Те изпълняват своята проангиогенна функция чрез
стимулиране растежа на различните видове клетки, изграждащи и поддържащи съдовата стена – ендотелни клетки, гладкомускулни клетки (перицити), фибробласти. Освен посредством механизмите на ангиогенеза, туморите си осигуряват адекватен приток на кръв и чрез вазодилатация на вече изградени съдови
структури. Това се постига благодарение на повишена експресия на ензими като
азотен-оксид синтетаза и цикло-оксигеназа-2, които регулират синтеза на мощни биогенни вазодилататори (азотен оксид, простагландини) [13].
Новосъздадената микроциркулаторна мрежа може да изпълнява пълноценно своите функции, само когато са налице нормална съдова геометрия и архитектоника. За тази цел физиологичната ангиогенеза е резултат на две събития,
които протичат по едно и също време, но в противоположна посока – съдово изграждане и съдово моделиране. Докато ангиогенните индуктори стимулират образуването на нови съдове, то друг клас молекули, наречен ангиогенни инхибитори, противодействат на съдовата пролиферация и по този начин предпазват
съответната тъкан от прекомерно съдово разрастване. Една част от ангиогенните инхибитори имат директен ефект върху ендотелните клетки, като потискат
тяхната пролиферативна активност и намаляват способността им за тъканна
миграция (тромбоспондин-1, тромбоспондин-2, и интерферон). Други антиангиогенни фактори инактивират ензими (металопротеинази), които разграждат
екстрацелуларния матрикс, и така възпрепятстват ендотелната миграция. Ангиогенни инхибитори могат да бъдат произвеждани както от клетки на туморната микросреда, така и от самите туморни клетки (ангиостатин, ендостатин), като
последното е пример за авторегулация от страна на туморите върху микроциркулацията и способността им за растеж и метастазиране [13].
За туморната ангиогенеза е типична липсата на синхрон между ангиогенните индуктори и ангиогенните инхибитори. Поради тази причина, новообразуваните съдове се характеризират с редица структурни аномалии (непълно
ендотелно покритие, липсваща базална мембрана, липса на контрактилни елементи в съдовата стена, играждане на самата стена на съда от клетки на тумора). Съдовете в туморите са хаотично организирани, без необходимата йерархична подредба и с множество абнормни комуникации помежду си (шънтове).
Те най-често са нагънати и удължени, имат стеснен съдов диаметър и нарушен
контур [14]. Всички тези аномалии компрометират нормалното кръвонаснабдяване, така че туморната ангиогенеза, макар първоначално индуцирана от повишените метаболитни нужди, задълбочава сама по себе си циркулаторната недостатъчност и води до нарастване на вътретуморната хипоксия. Ниската концентрация на О2, от своя страна, отключва в малигнените клетки специфична
хипоксия-индуцирана генетична програма, която е съществен фактор за туморната прогресия и развитието на рефрактерност към прилаганата терапия. Освен
това, функционалните нарушения в туморния кръвоток (променлив интензитет и посока, шънтова перфузия, ектравазация, тромбозиране и хеморагии), които съпътстват гореспоментатите структурни аномалии, създават предпостав-
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ка за възникване на интратуморна хетерогенност по отношение на кислородното съдържание, алкално-киселинното равновесие, транспорта на хранителните
вещества и отпадни продукти. Тази хетерогенност променя чувствителността
на отделните туморни клетки към ДНК-увреждащия ефект на радиотерапията,
като същевременно нарушава равномерното интратуморно разпределение на
цитостатиците – допълнителни предпоставки за терапевтична резистентност.
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Молекулярни основи на туморната ангиогенеза
Туморната ангиогенеза е процес, контролиран от сигнални молекули, които
могат да бъдат както нуклеарни транскрипционни регулатори, така и екстрацелуларни растежни фактори или мембранни рецептори с тирозинкиназна активност. Основен стимул за иницииране на проангиогенната програма в туморната
клетка е състоянието на хипоксия. Ниското вътреклетъчно парциално налягане
на О2 стабилизира ключов за ангиогенезата транскрипционен фактор, наречен
HIF1 (hypoxia inducible factor 1) [15]. HIF1 активира експресията на множество
гени, свързани с ангиогенезата, включително и на един от главните ангиогенни
индуктори – VEGF. Този транскрипционен фактор стимулира пролиферацията
на ендотелни клетки (VEGF и bFGF), като индуцира ангиогенеза и посредством
разграждане на междуклетъчния матрикс (матриксни металопротеинази) и активиране на ендотелната миграция (ангиопоетин 1,2; PDGF). Освен HIF1, при
различните човешки неоплазии са описани редица цитокини (простагландини), растежни фактори (EGFR, HER2, IGF-IR), онкогени (BCR-ABL, Src, K-ras) и
тумoрсупресорни сигнални молекули (p53, VHL, PTEN), които регулират ангиогенезата най-вече посредством промени във VEGF експресията [16].
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Добре проучени индуктори на съдовата пролиферация са съдово-ендотелният растежен фактор (VEGF), плацентарният растежен фактор (PlGF),
тромбоцитният растежен фактор (PDGF), фибробластният растежен фактор (FGF), както и рецепторът за VEGF. Благодарение на множеството предклинични данни относно ключовата роля на VEGF и VEGFR в регулацията на
туморната ангиогенеза, фармакотерапевтичната индустрия разработи таргетни
медикаменти, инхибиращи ефикасно този тип клетъчна сигнализация.
Съдово-ендотелен растежен фактор (VEGF – vascular-endothelial growth
factor VEGF). Съдово-ендотелният растежен фактор, открит от Senger през 1983
г., е наречен първоначално фактор на съдова пропускливост, поради свойството си да предизвиква трансендотелно преминаването на клетъчни и хуморални
съставки на кръвта [17]. Фамилията на VEGF при човека се състои от шест вида
гликопротеини, означени като VEGF-A (VEGF), VEGF-B, VEGF-C и VEGF-D,
плацентарен растежен фактор 1 и 2 (PlGF1,2). Тези сигнални молекули се секретират от туморните клетки и взаимодействат с VEGF рецепторите върху съдовия ендотел, стимулират пролиферацията на ендотелните клетки и променят
пропускливостта на съдовата стена, правейки възможна клетъчната миграция
[18]. Функцията на някои съдово-ендотелни растежни фактори (VEGF-A) е
ограничена единствено до създаването на нови кръвоносни съдове, докато други (VEGF-C и VEGF-D) имат отношение както към ангиогенезата, така и към
лимфангиогенезата в зависимост от типа VEGF рецептор, с който се свързват
[19][20].
VEGF-рецептори. Различните варианти на VEGF могат да се свързват с
няколко вида рецептори – VEGFR-1 (Flt-1), VEGFR-2 (FLK-1/KDR), и VEGFR-3
(Flt-4). Тези рецептори представляват молекули с тирозинкиназна активност,
които могат да бъдат както мембранно свързани, така и свободно циркулиращи в плазмата (т.н. разтворими VEGF рецептори). Дали даден VEGFR ще бъде
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прикрепен към повърхността на ендотелната клетка или не, зависи от посттранскрипционната модификация (алтернативен сплайсинг) на неговата иРНК [21].
Освен това, отделните видове VEGF рецептори притежават способността да се
сдвояват (димеризират) помежду си, като по този начин осъществяват саморегулация на своята сигнална активност [22]. Механизмът на действие на различните VEGFR варианти също не е еднакъв [23]. Докато VEGFR-1 има свойството да
залавя VEGF и да го секвестрира от циркулацията – т.н. ефект на примамката
(decoy effect), то свързването на VEGF с VEGFR-2 пряко стимулира ендотелната
пролиферация и хемотаксис. Подобна е сигналната функция и на VEGFR-3, но
тя е свързана главно с образуването на нови лимфни съдове.
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Плацентарен растежен фактор (PlGF – placental growth factor). Плацентарният растежен фактор е част от фамилията на VEGF. Макар за него да се
знае, че се свързва с VEGFR-2, все още малко известен е точният механизъм, по
който регулира ангиогенезата. Експериментални модели с тумори, резистентни
на VEGF инхибитори, демонстрираха добър отговор след приложение на антиPlGF антитела [24], предполагайки механизъм на действие различен от този на
останалите VEGF.
Тромбоцитен растежен фактор (PDGF – platelet derived growth factor).
Тромбоцитният растежен фактор се сочи за една от главните причини за резистентност към анти-VEGF терапията. PDGF е димерен полипетид, който проявява своята функция след свързване с някой от трите вида PDGF-рецептори –
PDGFRαα, PDGFRαβ или PDGFRββ [25]. Ангиогенният ефект на този растежен
фактор се състои най-вече в стабилизация на съдовата стена, като има свойството да организира перицитните клетки, така че те да покриват плътно базалната (екстралуменната) мембрана на ендотелните клетки [26]. Тъй като ролята на
PDGF е основно на етап вече оформени съдове (когато VEGF няма толкова съществен ефект), мултикиназните ТКИ, които таргетират едновременно и двата
вида рецептори – VEGFR и PDGFR, имат двоен механизъм надействие – потискат образуването на нови съдове и едновременно с това нарушават интегритета
на вече изградената съдова мрежа [27].
Фибробластен растежен фактор (FGF – fibroblast growth factor) и FGFрецептори. Към настоящия момент са описани над 20 вида FGF, като най-добре
познати са a(acidic)FGF и b(basic)FGF – известни още като FGF-1 и FGF-2. Този
клас молекули взаимодействат с четири вида рецептори с тирозинкиназна активност (FGFR 1,2,3,4). Фибробластните растежни фактори играят многостранна и до известна степен противоположна роля в регулацията на ангиогенезата. Така например bFGF (FGF-2) може да стимулира изграждането на съдовaта
стена, но от друга страна е способен да индуцира дезинтеграция на базалната
мембрана. Същият растежен фактор има отношение още към натрупването на
екстрацелуларен матрикс, както и към съдовата пропускливост. Посредством
разнородните си функции, FGF-2 моделира процеса на ангиогенезата както при
новосъздаващите се, така и спрямо вече образуваните съдове [28]. Тези плейотропни ангиогенни свойства на bFGF го превръщат в потенциален таргет при лечението на анти-VEGF резистентни тумори.
Туморната ангиогенеза се определя от влиянието и на други сигнални молекули, сред коитo: ендотелини и ендотелинови рецептори, Еpo (еритропоетин)
и EpoR (еритропоетинов рецептор) [29], Angpt (ангиопоетин) и Tie2 (ангиопоетинов рецептор) [30], интегрини [31], NOTCH-сигналния път [18]. Ангиогенният ефект на някои от изброените фактори все още не е напълно изяснен, но въпреки това, свръхепсресият им при богато-васкуларизирани неоплазми, прави
много вероятно участието им в туморното съдообразуване.
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Aнтиангиогенна терапия
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“

Понастоящем
онкологичната
практика разполага
с четири типа
антиангиогенни
прицелни
медикаменти, които
са основно насочени
към инхибиране на
VEGF клетъчната
сигнализация.

“

Антиангиогенен ефект на химиотерапията

Класическата
химиотерапия
притежава съществени
антиангиогенни
свойства.

“

Нееднаквата
цитотостатична
чувствителност на
същинските малигнени
клетки спрямо тези
на туморния ендотел,
дават теоретична
обосновка на идеята
за т.н. „метрономна
химиотерапия”.
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Studia

Предклиничните данни, разкриващи механизмите на туморната васкуларизация, дадоха основание за развитието на терапевтични подходи, таргетиращи ангиогенезата на различни нива – клетки на съдовата стена (ендотел, перицити, миоцити), костномозъчни прекурсори на ендотела, ендотелни растежни фактори, екстрацелуларен матрикс. Според Националния Раков Институт
(NCI), ангиогенните инхибитори могат да бъдат класифицирани в три големи
групи на базата на техния механизъм на действие – директни ендотелноклетъчни инхибитори, модулатори на вътреклетъчни сигнални пътища и инхибитори
на матриксното разграждане [25]. Понастоящем онкологичната практика разполага с четири типа антиангиогенни прицелни медикаменти, които са основно
насочени към инхибиране на VEGF клетъчната сигнализация. Този вид противотуморна терапия включва в себе си моноклонални антитела към VEGF (бевацизумаб), моноклонални антитела към VEGFR (рамусирумаб), т.н. VEGF рецептор-примамкa (афлиберсепт) и различни тирозинкиназни инхибитори (сунитиниб, сорафениб, пазопаниб, регорафениб, акситиниб). Те биват прилагани
самостоятелно или в комбинация с химиотерапия и/или лъчетерапия.

2

Класическата химиотерапия притежава съществени антиангиогенни
свойства. Чрез способността си да потиска клетъчното делене, тя повлиява неспецифично пролиферацията на всички активно делящи се клетки, в това число и
ендотелните. В зависимост от дозите на цитостатиците, те могат да спрат ендотелната пролиферация (цитостатичен ефект) или директно да предизивикат клетъчна апоптоза (цитотоксичен ефект) [32]. Установено е, че клетките на съдовия
ендотел са 10 до 100 пъти по-чувствителни към действието на химиотерапия в
сравнение с раковите [33]. Логичното обяснение зад това явление се крие в присъщите за неопластично трансформираните клетки геномна и хромозомна нестабилност. Последните стават причина за ускорен митотичен цикъл, нечувствителност към проапоптозните сигнали и засилено клетъчно елиминиране на
цитотоксичните субстанции – биологична основа на първичната и вторичната
химиорезистентност.
Нееднаквата цитостатична чувствителност на същинските малигнени
клетки спрямо тези на туморния ендотел, дават теоретична обосновка на идеята
за т.н. „метрономна химиотерапия”. По същество този подход се състои в непрекъснатото приложение на ниски дози химиотерапия, с което се цели селективно
въздействие върху ендотелни клетки в тумора. Съчетавайки в себе си както противотуморни, така и антиангиогенни свойства, метрономната химиотерапия демонстрира нелоши клинични резултати на цената на незначителна лекарствена
токсичност [34]. Освен директните клинични ползи като степен на обективен
отговор, свободна от прогресия преживяемост и обща преживяемост, този вид
химиотерапия има фармакокинетична характеристика, позволяваща достигането на по-висока средномесечна площ под кривата за използваните медикаменти
в сравнение с конвенционалните режими. В допълнение, непрекъснатата ангиогенна блокада намалява възможността за възникване на вторична химиорезистентност, като едно от възможните обяснения е по-добрият контрол над проангиогенните фактори. В подкрепа на последното твърдение се явява сравнителен
анализ на броя циркулиращи прогениторни ендотелни клетки (ЦПЕК) и плазменото ниво на VEGF при пациенти, подложени на конвенционална и метрономна
химиотерапия. Установено е, че за разлика от клсическите двуседмични и триседмични режими, продължителното приложението на ниски дози цитостатици
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постига трайно намаляване броя ЦПЕК и стабилизиране нивата на VEGF. По
този начин се ограничава възможността за ремобилизация (rebound) на ЦПЕК
(характерен за края на интервалния период при конвенционалните цитостатични протоколи) и възстановяване на туморното кръвоснабдяване [35].

Ангиогенни инхибитори и химиотерапия
Една от главните отличителни особености между антиангигогенните моноклонални антитела и ТКИ е зависимостта на противотуморната им активност
от това дали действат самостоятелно или в комбинация с химиотерапия. Докато
клиничната полза от бевацизумаб, афлиберсепт и рамисирумаб се отчита почти
изключително само когато се използват заедно с цитостатични агенти, то тирозинкиназните VEGFR инхибитори притежават собствен противотуморен ефект
и затова се прилагат основно като монотерапия. Причините за тези различия все
още не са напълно изяснени, макар немалко експериментални модели да предлагат хипотези, една от които е т.н. взаимопотенцииращ ефект между стандартната химиотерапия и ангиогенните инхибитори.
Според някои автори добрите клинични резултати от комбинираното приложение на цитостатици и антиангиогенни медикаменти се дължи на феномен
наречен съдово нормализиране. Въпреки че на пръв поглед може да изглежда парадоксално, съществува вероятност бевацизумаб да потенциира противотуморния ефект на цитостатиците не чрез инхибиране на ангиогенезата, а напртоив
– посредством подобряване на туморното кръвоснабдяване. Механичната обосновка на това ялвение се състои в особеностите на интратуморната васкуларна
мрежа – абнормни съдове с увеличена пропускливост на стената. Прекомерната
трансудация на течности в междуклетъчното пространство води до повишаване на интерстициалното налягане, а това затруднява проникването и хомогенното разпределение на химиотерапевтичните агенти [36]. Животински модели
демонстрират как чрез потискане на VEGF сигнализацията може да се постигне
морфолгично и функционално подобряване на туморната микроциркулация,
а оттам и на цитостатичното разпределение в отделните туморни участъци.
Въпреки че концепцията за съдово нормализиране има своите предклинични
аргументи, комбинирането на ангиогенни инхибитори с химиотерапия в клиничната практика не винаги дава теоретично очакваните ползи. Нещо повече,
съществуват данни от клинични изпитвания, при които бевацизумаб не само че
не подобрява туморния кръвоток, а напротив – редуцира микроциркулацията и
намалява вътретуморното лекарствено разпределение [37].
Освен чрез съдово нормализиране ангиогенните инхибитори могат да
потенциират ефекта на химиотерапията чрез забавяне туморния растеж в интeрвалния период между отделните курсове [38]. Значение за ефективността на
химиотерапията имат също така различни хуморални и клетъчни фактори от
туморната строма [39]. Стромалните компоненти на един тумор могат да определят степента на отговор спрямо моноклоналните антитела и тирозинкиназните инхибитори. Така например тумори като КРК и НДРБД, в които съдовете са
разположени сред добре развита строма (т.н. стромално-съдов фенотип), имат
по-добър терапевтичен отговор спрямо комбинирана терапия с моноклонални
антитела и цитостатични агенти. От друга страна, тези неоплазии, чиято съдова
мрежа е бедна на стромални компоненти и самите съдове са в непосредствена
близост до туморните клетки (туморно-съдов фенотип), се повлияват по-отчетливо от лечение с тирозинкиназни инхибитори (бъбречноклетъчен карцином,
PNET-тумори).

Антиангиогенна таргетна терапия
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Една от главните
отличителни
особености между
антиангигогенните
моноклонални
антитела и ТКИ е
зависимостта на
противотуморната
им активност от
това дали действат
самостоятелно
или в комбинация с
химиотерапия.

“

Според някои автори
добрите клинични
резултати от
комбинираното
приложение на
цитостатици и
антиангиогенни
медикаменти се дължи
на феномен наречен
съдово нормализиране.

“

Освен чрез съдово
нормализиране
ангиогенните
инхибитори могат да
потенциират ефекта
на химиотерапията
чрез забавяне
туморния растеж в
интeрвалния период
между отделните
курсове
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Анти-VEGF перицелното лечение е съществена част от вече утвърдени
противотуморни протоколи. Потенциалът на антиангиогенните медикаменти
продължава да се изследва и развива в хода на редица клинични изпитвания
при широк спектър от онкологични заболявания.
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“

Анти-VEGF моноклонални антитела

Бевацизумаб е първият
ангиогенен инхибитор,
който демонстрира
клинично значима
противотуморна
активност.

Бевацизумаб (Avastin®, Roche). Бевацизумаб е първият ангиогенен инхибитор, който демонстрира клинично значима противотуморна активност. Той
предсталвява рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло, способно
да се залавя за VEGF-A и да възпрепятства взаимодействието на последния с
VEGFR. Положителните резулати от фаза II и фаза III клинични изпитвания,
доведоха до въвеждането на бевацизумаб в стандартния алгоритъм за лечение
на едни от най-честите неопластични заболявания като колоректален карцином,
недребноклетъчен рак на белия дроб [40] [41], а така също и при някои по-редки туморни локализации (глиобластом, светлоклетъчен карцином на бъбрека)
[42],[43].
Към настощия момент официалните препоръки за лечение с бевацизумаб
са при метастатични или локално авансирали/иноперабилни онкологични заболявания. Първата индикация, за която Avastin® получaва одобрение е при метастатичен колоректален карцином. Следват регистрации за недребноклетъчен рак
на белия дроб (НДРБД), глиобластом, карцином на бъбрека и рак на маточната
шийка. Други локализации, при които този медикамент демонстрира клинична
ефективност са овариален карцином, рак на простатата и карцином на стомаха
[44]–[46]. При рака на млечната жлеза нееднозначните резултати и липсата на
солидни доказателства за клинична полза от бевацизумаб, доведоха до оттегляне
на тази индикация от FDA през 2011 година [47].
Докато в метастатичен план бевацизумаб подобрява ефективността на
системната терапия (степен на обективен отговор – ORR, свободна от прогресия
преживяемост – PFS, обща преживяемост – OS), то в адювантен аспект все още
резултатите са твърде противоречиви и незадоволителни [48], [49]. Възможно е
причините за това да се крият в различната биологична характеристика на микро- и макрометастазите, които вероятно имат нееднакви нужди по отношение
на кръвоснабдяването. Клиничната полза от адювантна терапия с бевацизумаб
се ограничава единствено за периода през който той се прилага и се губи след
прекъсване на лечението. Предвид посочения недостатък, както и наличните
предклинични данни за т.н. rebound на туморната ангиогенеза (след преустановяване на анти-VEGF инхибирането), въпросът относно оптималната продължителност на приложение на бевацизумаб както с адювантна цел, така и при
метастатичните заболявания, остава нерешен [50].
Неоадювантната употреба на бевацизумаб демонстрира нелоши резултати
при рака на млечната жлеза [51] и колоректалния карцином [52], като се отчита
съответно подобрение в процента пълен хистопатологичен отговор и степента
на обратно развитие на тумора (downstaging). Последното позволява на немалък процент от изходно нерезектебилните метастатични случаи на КРК да бъдат
конвертирани в такива, при които е възможно радикално хирургично лечение.
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VEGF Рецептор-примамка
VEGF рецептор-примамка е афлиберсепт (Zaltrap®, Sanofi). Това е моноклонално антитяло, в чиято молекула са инкорпорирани свързващите домени на
VEGFR-1 и VEGFR-2. Чрез тях афлиберсепт улавя различни съдово-ендотелни
растежни фактори в циркулация (VEGF-A, VEGF-B, PlGF2) и блокира взаимо-
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действието им със съответните рецептори. Към настоящия момент най-отчетливи клинични ползи са отчетени при комбинацията на афлиберсепт с иринотекан-базирана химиотерапия, като втора линия на лечение при метастазирал
колоректален карцином (проучването VELOUR) [52]. Тази индикация засега
остава единствената официална регистрация от FDA и ЕМА. Опитът с фаза III
клинични проучвания при други видове тумори (метастатичен/локално авансирал НДРБД и кастрационно резистентен простатен карцином), показа скромни
клинични ползи, които са постигнати на цената на значима лекарствена токсичност [53][54].
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Инхибитори на VEGFR
Рамусирумаб (Cyramsa®, Eli Lilly). Рамисирумаб е моноклонално антитяло,
което има свойството да се залавя за VEGFR2, като по този начин блокира свързването на последния със съответните му лиганди – VEGF-A, VEGF-C или VEGFD [56]. Към настоящия момент рамисирумаб се прилага за втора линия терапия
при: авансирал/метастатичен аденокарцином на стомаха или гастроезофагеалната връзка (в комбинация с паклитаксел); метастатичен НДРБД (в комбинация
с доцетаксел); колоректален карцином (в комбинация с иринотекан-базирана
терапия). И при трите локализации Cyramsa® увеличава сигнификантно общата преживяемост в сравнение с плацебо, но клиничната полза не надвишава 2,5
месеца в най-добрия случай [56]–[60]. При терапия с рамисирумаб странични
ефекти степен III и IV не са рядкост, като някои от тях могат да бъдат с фатален
край – сепсис, белодробен емболизъм, миокарден инфаркт, гастроинтестинален
кръвоизлив, чревна перфорация.

Антиангиогенни тирозинкиназни инхибитори
Тирозинкиназните инхибитори (ТКИ, малки молекули) се характеризират
със способност да навлизат интрацелуларно и да блокират различни сигнални
пътища. С развитието на мултикиназни ТКИ стана възможно едновременното
потискане на различни пролиферативни сигнали, които са свързани с клетъчен
растеж, апоптоза и ангиогенеза. Част от таргетите на малките молекули са тясно
свързани с туморната ангиогенеза (VEGFR, FGFR и PDGFR), докато други имат
по-разнообразни функции (Flt-3, c-kit, c-MET, RET, RAF-1, BRAF). Ето защо, паралелното инхибиране на няколко прицелни молекули, води до комплексно нарушаване на вътреклетъчната сигнализация и по-трудното възникване на ТКИрезистентност [61]. От друга страна, ниската специфичност на мултикиназните
агенти води до появата на широка гама от странични ефекти: астеноадинамия,
синдром „ръка-крак”, промяна в цвета на косата, стоматит, диария, дисфункция
на щитовидната жлеза, миелосупресия, кардиотоксичност [62],[63].
Освен специфичността на ТКИ, друга важна характеристика е мощността,
с която инхибират съответните таргети. Така например мултикиназните инхибитори от I поколение (сорафениб, сунитиниб, пазопаниб) имат ниска селективност и слаб инхибиращ потенциал. Поради тази причина, за да се постигне
адекватно блокиране на VEGF-рецепторите е необходима висока терапевтична
доза, с която обаче се потиска активността и на други тирозинкиназни ензими
– несвързани с ангиогенезата. Това от своя страна води до по-изразена лекарствена токсичност и налага често редуциране на дозите или дори прекъсване на
терапията. В допълнение, припокриващият се профил на токсичност на мултикиназните ТКИ с този на химиотерапевтичните медикаменти ограничава комбинираната им употреба.
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Посочените недостатъци на нискоселективните мултикиназни ТКИ
доведоха до разработването на таргетни агенти с повишена специфичност и засилен анти-VEGFR инхибиращ потенциал. Това са второ поколение ТКИ (акситиниб), с които се цели повишаване на антитуморната активност и редуциране
на лекарствено-свързаната токсичност.
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Сунитиниб (Sutent®, Pfizer)
Сунитиниб е мултикиназен ТКИ, който потиска активността на VEGFR-1
и -3, PDGFR, Flt-3 и c-Kit [64]. Към настоящия момент сунитиниб има индикации за лечение при иматиниб-рефрактерен гастроинтестинален стромален
тумор (GIST), метастатичен рак на бъбрека и локално авансирал/метастатичен
невроендокринен тумор на панкреаса. Най-изразен антитуморен ефект е демонстриран при бъбречноклетъчен карцином, където предимството на сунитиниб
пред IFN-alpha се състои в статистически значимо удължаване на PFS с 6 месеца
и на OS с 4,6 месеца [65]. Опитите за валидиране на сунитиниб в адювантен план
при ранен високорисков бъбречноклетъчен карцином, засега произвеждат противоречиви резултати [66],[67]. От друга страна, комбинациите сунитиниб плюс
химиотерапия и сунитниб плюс бевацизумаб се свързват със значима лекарствена токсичност [68] и поради тази причина към момента няма официално приети
комбинирани режими.
Сорафениб (Nexavar®, Bayer)
Сорафениб e малка молекула, потискаща активността на VEGFR-2 и -3,
PDGFR-В, Flt-3 и c-Kit [69]. Nexavar® е показал клинична ефeктивност при лечение на хепатоцелуларен карцином, рак на бъбрека и радиойод рефрактерен
карцином на щитовидната жлеза [70]–[72].
Пазопаниб (Votrient®, Novatis)
Пазопаниб е малка молкеула, способна да инхибира няколко вида тирозинкиназни рецептори – VGFR, PDGFR, FGFR, c-kit [73]. Основното приложение на този медикамент е за лечение на напреднал карцином на бъбрека, където Votrient® осигурява подобрение в свободната от прогресия преживяемост в
сравнение с палцебо [74]. През 2012 година пазопаниб получава регистрация и
за терапия на мекотъканни саркоми, прогресирали в рамките на 12 месеца след
адювантна химиотерапия, като при тях също предимството (спрямо плацебо) е
само в PFS [75].
Регорафениб (Stivarga®, Bayer)

студия
Studia

2

Регорафениб е мултикиназен инхибитор, повлияващ активността на
множество сигнални молекули: VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, KIT, PDGFR-alpha,
PDGFR-beta, FGFR1, FGFR2, TIE2, RAF-1, BRAF. Към момента покзанията за лечение със Stivarga® включват метастатичен колоректален карцином и иноперабилен гастроинтестинален стромален тумор. И при двете локализации терапията с регорафениб демонстрира скромни клинични ползи пред плацебо, като статистическо значимо подобрение на общата преживяемост е отчетено за случаите
с рак на дебелото черво [76], [77], докато при ГИСТ е наблюдавано единствено
удължаване на PFS.
Акситиниб (Inlyta®, Pfizer)
Акситиниб е второ поколение ТКИ с висока специфичност спрямо VEGF-1,
2, и 3, Inlyta® се отличава от предходните тирозинкиназни инхибитори по това, че
не потиска активността на други сигнални молекули като PDGFR, b-RAF, FLT-3, и
KIT [78]. Към момента акситиниб е регистриран за лечение на бъбречноклетъчен
карцином след прогресия на предходна таргетна или цитокин-базирана терапия.
Този ТКИ сигнификантно подобрява свободната от прогресия преживяемост и
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степента на обективен отговор в сравнение със сорафениб, без да променя статистически значимо общата преживяемост [79].
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Актуалните проблеми пред съвременната антиангиогенна терапия са
свързани със скромните клинични ползи, липсата на статистически значими
разлики в сравнение с плацебо групите, първичната и вторичната лекарствена
резистентност, високата цена. Всички те пораждат необходимост от по-прецизна селекция на пациентите, при които този вид лечение би имало резултат, така
че рисковете от честите и понякога твърде тежки странични ефекти (влкючително фатални) да бъдат по-приемливи. Освен това, по-насочената употреба на
анти-VEGF и анти-VEGFR инхибиторите би подобрило резултатите на много от
лекарствените изпитвания, добавяйки по този начин нови индикации както на
вече утвърдени, така и при все още разработващи се антиангиогенни агенти.

Предиктивни маркери
Независимо от хистологичния произход на тумора и типа антиангиогенна
терапия, все още не съществуват достатъчно добре валидирани биомаркери, които да прогнозират надеждно ефикасността на този тип медикаменти. Липсата на ясно дефинирани групи от пациенти, подходящи за лечение с ангиогенни
инхибитори (моноклонални антитела или ТКИ) е предпоставка за незадоволителни терапевтични резултати, повишена честота на страничните реакции и не
на последно място – ниска фармакоикономическа ефективност. До момента съществува голямо разнообразие от аналитични подходи, чиято цел е установяването на достатъчно чувствителни и специфични биомаркери на антиангиогенната терапия: биохимичен анализ на циркулиращи протеини; имунохистохимично
изследване на VEGF или VEGFR експресия в туморна тъкан; молекулярно-генетичен анализ на VEGF и VEGFR полиморфизми; определяне нивото на циркулиращи ендотелни клетки; образна диагностика; клинични и параклинични
показатели.
VEGF експресия. Макар съдово-ендотелният растежен фактор да е сред
основните регулатори на ангиогенезата, надеждите за изполването му като предиктивен маркер не оправдаха първоначалните очаквания, като проучванията
в тази насока произведоха противоречиви данни. Така например микроарей
анализ върху туморен материал от рак на млечната жлеза установи липсата на
връзка между свръхекпресията на VEGF и степента на туморен отговор към бевацизумаб-съдържаща терапия. Сходни резултати са получени и при имунохистохимичен и in situ хибридизационен анализ на туморен материал от колоректален карцином. При тези пациенти бевацизумаб подобрява преживяемостта
в сравнение с плацебо без това да е зависимо от нивото на VEGF експресия в
клетките на тумора [25]. От друга страна, високата екпресия на съдово-ендотелен растежен фактор D (VEGF-D) се свързва с резистентност към бевацизумаб и
по-кратка преживяемост без прогресия.
Биомаркери в циркулацията. В допълнение на изследванията върху туморен материал, редица изследователи правят опит да обвържат изходната серумна
концентрация на VEGF с клиничния отговор към антиангиогенна терапия. Първоначални ретроспективни данни при няколко вида тумори (карцином на панкреаса, рак на дебелото черво, НДРБД) не успяват да установят зависимост между
базалното ниво на VEGF и клиничната полза от бевацизумаб [41],[80]. Въпреки
това, резулатите от последващи проспективни изпитвания на бевацизумаб при
пациенти с рак на млечната жлеза и стомаха, демонстрираха по-добри резултати (статистически значима корелация/тенденция) при случаите с високи изходни
стойности на VEGF-A [81]–[83]. Подобна зависимост е наблюдавана и при лечение
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с ангиогенни тирозинкиназни инхибитори като сорафениб (при бъбречноклетъчен карцином), където са регистрирани по-добри обща и свободна от прогресия
преживяемост в случаите с висока базални серумни нива на VEGF [84].
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Някои автори описват предиктивни модели, основаващи се не само на
един биоамаркер, а на съвкупност от ангиопоетични фактори и цитокини. Това
са така наречените „биомаркерни сигнатури”, които могат да включват освен
VEGF, още редица други циркулиращи протеини, повече или по-малко свързани
с ангиогенезата (интерлевкин 6, интерлевкин 8, остеопонтин, E-селектин, хепатоцитен растежен фактор, мезотелин, FLT4, алфа-1-кисел глюкопротеин, CA125). Биомаркерните сигнатури са демонстрирали своя прогностичен потенциал
при лечение с пазопаниб или бевацизумаб. Чрез тях могат успешно да се дефинират подгрупи от болни с метастатичен рак на бъбрека и овариален карцином,
които биха имали максимална полза от антиангиогенна терапия [85], [86].
Изследване серумните нива на VEGF и/или други хуморални фактори, би
могло да служи освен за изходна селекция на пациенти, подходящи за антиангиогенна терапия, така също и за динамично проследяване на ефекта от самото лечение, като някои автори съобщават за значимо покачване стойностите на
VEGF-D и PlGF при пациенти с колоректален рак (получаващи бевацизумаб)
към момента на туморна прогресия [87].
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VЕGFR полиморфизмите могат да имат значение и за клиничния ефект на
антиагниогенните тирозинкиназни инхибитори. Сунитиниб например демонстрира нееднакви резултати по отношение на RR, PFS и ОS при болни с карцином на бъбрека, които се различават помежду си по определен SNP в Flt-1 [89].
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VEGF/VEGFR полиморфизми. Алтернативен подход за търсене на антиангиогенни биомаркери представлява идентифицирането на клинично значими
ДНК вариации по типа на еднонуклеотидни полиморфизми (single nucleotide
polymorphisms, SNP). Различни алелни варианти на гените, кодиращи мембранносвързани и цитоплазмени сигнални молекули, могат да предразполагат към
по-изразена или по-слаба противотуморна активност на ангиогенните инхибитори (в зависимост от това дали стимулират или потискат VEGFR сигналния
път). Еднонуклеотидни полиморфизми, които са свързани с незадоволителен
ефект от лечението биват означавани като „негативни предиктори”, а тези които са маркер за благоприятен терапевтичен отговор – „позитивни предиктори”. Пример за негативни ДНК предиктори са някои полиморфизми в гена на
VЕGFR1 (Flt-1). Изследвания при пациенти с рак на панкреаса и светлоклетъчен
карцином на бъбрека, установяват различно повлияване на PFS от бевацизумбасъдържаща терапия, в зависимост от алелните варианти на Flt-1[88].
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Еднонуклеотидните полиморфизми в гените за VEGF и VEGFR се свързват както с ефекта от терапията, така и с възникването на нежелани лекарствени
реакции. Ретроспективен анализ на болни с рак на млечната жлеза, установи че
носителството на определен VEGF алелен вариант се свързва с по-висока вероятност за развитие на III и IV степен артериална хипертония в хода на лечение с
бевацизумаб [90].
Циркулиращи ендотелни клетки. Цирукулиращите ендотелни клетки
(circulating endothelial cells, CEC) са друг потенциален биомаркер на антиангиогенната терапия. Те представляват отделени от съдовия ендотел свободно циркулиращи клетки, чиито брой в системното кръвообращение нараства след съдова
увреда (васкулити, сърдечно-съдови заболявания, инфекциозни болести, тумори) [91],[92]. CEC се увеличават също и в резултат на засилена ангиогенеза (апоптотични и некротични клетки – страничен продукт на съдовото моделиране),
затова не е изненадващо, че в циркулацията на пациенти с различни видове рак
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се установяват по-високи стойности на CEC в сравнение със здрави контроли.
Измерването на CEC може да служи като индикатор за туморната ангиогенеза
и да бъде предиктивен маркер за ефекта от провежданата антиангиогенна терапия. Нивото на циркулиращи ендотелни клетки се променя както под въздействието на таргетни агенти (моноклонални антитела, ТКИ), така и при лечение с
конвенционални цитостатици, някои от които с изразена антиангиогенна активност (таксани, гемцитабин). Броя CEC следва да се интерпертира строго индивидуално в зависимост от вида тумор и конкретния медикамент. Така например,
в случаи с НДРБД високите изходни нива на CEC корелират с по-добър ефект
(по-висок процент парциален отговор/стабилност на заболяването и по-дълга
свободна от прогресия преживяемост) от терапия с карбоплатина/паклитаксел,
в сравнение с тези пациенти, които са били с нисък брой CEC към началото на
лечението [93]. Обратна звисимост е отчетена при болни с рак на панкреаса, при
които увеличение в изходните стойности на CEC се свързва с по-лоши терапевтични резултати, независимо дали прилагания медикамент е цитостатик (гемцитабин) или таргетен агент (ерлотиниб и бевацизумаб) [94].
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Образни методи. Широко навлезлите в рутинната онкологична практика образни методики от типа на компютърна томография, магнитен резонанс и
позитрон-емисионна томография, повдигнаха въпроси за ползата от изобразяването на туморното съдово русло в контекста на антиангиогененната терапия.
Функционалните особености на туморния кръвоток могат още в самото начало
да прогнозират ефекта от лечението, а микроциркулаторните промени в хода на
терапия са добра възможност за динамично проследяване на ангиогенната супресия. Налични данни от студии при пациенти с метастатичен рак на бъбрека
показват, че високото ниво на туморна васкуларизация кореспондира с добър
ефект от приложението на тирозинкиназни инхибитори [94],[95]. Освен това,
оценката на туморната префузия в процеса на лечение (добавена към общата
промяна в туморния обем), дава по-реална информация за терапевтичния ефект
[97], като според някои автори прогностичната стойност на туморната васкуларизация превъзхожда дори RECIST критериите [98].
Клинични и параклинични показатели. Артериалната хипертония е честа
съпътстваща проява на ангиогенната терапия. Установени са корелации между
ефикасността на лечение и стойностите на артериалното нялагане. Така например при пациенти със светлкоклетъчен карцином на бъбрека, получаващи анти-VEGFR тирозиниканзен инхибитор (акситиниб или сорафениб), е отчетена
по-висока OS в случаите с диастоличното артериално налягане ≥ 90 mmHg [79].
Друга динамична величина, която може да бъде измерена и проследена в
хода на антиангиогенната терапия е протеинурията. За разлика от артериалната хипертония, възникването на протеинурия при лечение с бевацизумаб или
ангиогенни ТКИ е индикатор за по-лоша преживявемост, но тази зависимост
следва да бъде потвърдена от проспективни проучвания [99].
Въпреки голямото разнообразие от потенциални биомаркери при VEGFтаргетната терапия, основен проблем за рутинното им въвеждане в клиничната практика остава недостатъчната стандартизация на различните аналитични
методики, както и липсата на достатъчно големи рандомизирани проспективни
проучвания, които да валидират тяхната клинична значимост и рутинното им
приложение в клиничната практика [100].

Заключение
Сложната биологична природа на онкологичните заболявания, тяхната интер- и интратуморна хетерогенност, комплексните им взаимоотношения с
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на надеждни методи
за отдиференциране
на пациентите, при
които този тип
лечение би имало
оптимална клинична
полза.
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организма-гостоприемник, налагат разработването на диагностични и терапевтични подходи, които да отчитат както особеностите на самия тумор, така също
и взаимодействието му със заобикалящата го средата. Макар туморите по същество да са генетични заболявания, те следва да се разглеждат по-скоро като мултифакторни процеси, зад чиято еволюция стоят изобилие от взаимосвързани
клетъчни промени на геномно, транскриптомно и протеомно ниво. Успехът на
дадено противотуморно лечение зависи от ефикасното потискане на факторите,
които осигуряват на малигнените клетки предимство за оцеляване пред нормалните им конуренти. Нарастващото знание за връзката тумор – микросреда позволи разработването на нови терапевтични стратегии, ориентирани както към
самите туморни клетки, така и към различни външни фактори, свързани с туморния растеж. Потенциалът на ангиогенната терапия е широк, но зависи от
въвеждането в клиничната практика на надеждни методи за отдиференциране
на пациентите, при които този тип лечение би имало оптимална клинична полза.
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Резюме
Aвтофагията е хомеостатичен и еволюционно запазен процес, който разгражда
клетъчните органели и протеини и поддържа клетъчния биосинтез при нарушено хранене или метаболитен стрeс. Автофагията е важна във всички клетки за отстраняване на
повредени или “стари” протеини и органели. Нарушенията в процесите на автофагия са
свързани с чувствителност към метаболитен стрес, геномно увреждане и туморогенеза.
Въпреки че автофагията участва в туморната супресия, тя също така осигурява и толерантност при клетъчен стрес, позволявайки на туморните клетки да оцеляват при неблагоприятни условия. Стрес-индуцираната автофагия в туморните клетки може да доведе
до резистентност при лечение и туморна латентност, с евентуален повторен туморен
растеж и прогресия. Изясняването на ролята на автофагията в лечението на рака е от решаващо значение, защото много противоракови терапии са свързани с активирането и.
Ключови думи: автофагия, клетъчна смърт, солидни тумори

Autophagy in solid tumors
Е. Dimitrova1, Iv. Shterev Donev1, N. Tsonev1, S. Draganova1, R. Manev1, М.
Krassenova1, Hristo Popov2, N. Stefanova2 , D. Stoyanov1 , Y. Kashlov1, A. Yanchev1, М.
Georgieva1
Summary
Autophagy is a homeostatic and evolutionary saved process which clears cell organelles
and proteins and maintains the cell biosynthesis in case of nutrition disorders or metabolic
stress. Autophagy is important in all cells to remove the damaged “old” proteins and organelles.
Dysregulations in the processes of autophagy are related to sensitivity to metabolic stress,
genomic damage and tumorogenesis. Although autophagy plays a role in the tumor suppression,
it also ensures tolerance in case of cellular stress, allowing the tumor cells to survive under
unfavorable conditions. Stress-induced autophagy in the tumor cells can lead to resistance in
case of treatment and tumor latency, with possible repeated tumor growth and progression.
Clarification of the role of autophagy in cancer treatment is crucial, because many anticancer
therapies are related to its activation.
Key words: autophagy, cell death, solid tumors
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Автофагия – същност и регулация
Макроавтофагията е процес, при който се разграждат клетъчни органели
и протеини и при нарушено хранене или метаболитен стрес се поддържа клетъчния биосинтез. При автофагията се образуват двойно-мембранни везикули, наречени автофагозоми, които поглъщат цитоплазмените компоненти и след това
се сливат с лизозомите, като съдържанието им се подлага на разграждане и рециклиране. Автофагията е важен процес за всички клетки. Чрез нея се осъществява подмяната на повредени или „стари“ протеини и органели. Нарушенията в
процесите на автофагия са свързани с чувствителност към метаболитен стрес,
геномно увреждане и туморогенеза при мишки. Моноалелна липса на експресия
на ключов ген в процеса на автофагията Beclin-1 се установява в 40 до 75% при
пациенти с карцином на яйчник, гърда и простата [1], допускайки неговото участие в процесите на предотвратяване развитието на туморите. Освен че автофагията участва в супресия на туморния растеж, тя също така осигурява и толерантността при клетъчен стрес, позволявайки на туморните клетки да оцеляват при
неблагоприятни условия. Високата метаболитна активност в туморните клетки,
дължаща се на усиленото им клетъчно делене, усложнява клетъчния стрес в тях.
Доказано е, че има потенциране на процесите на автофагия в туморни клетки,
намиращи се в области, подложени на хипоксичен стрес [2]. Стрес-индуцираната автофагия в туморните клетки може да доведе до резистентност при лечение и туморна латентност, с евентуален повторен туморен растеж и прогресия.
В предклинични модели потискането на автофагията, промотираща клетъчното
оцеляване в тумора с генетични или фармакологични средства, убива туморните
клетки и предизвиква програмирана клетъчна смърт (апоптоза)[3,4]. Съчетаването на инхибитори на автофагията и химиотерапевтици потиска туморния растеж и задейства клетъчната смърт в по-голяма степен in-vitro и in-vivo, отколкото
самостоятелното лечение с химиотерапия. Тези данни показват, че автофагията,
осигуряваща клетъчната устойчивост в туморите, може да е основната причина за неуспешното лечение на рака и така тя да представлява нов атрактивен
терапевтичен таргет. Трябва да се има предвид, че в някои клетки, като тези с
дефект в процесите на апоптоза, активирането на автофагията може да доведе и
до туморен разпад и некроза [5]. При процеса на автофагията около увредените
органели или вътреклетъчни остатъци се образуват т.нар. автофагозоми, които
след това се сливат с лизозомите и по този начин се осъществява разграждането
на инкапсулираното съдържание (виж. Фиг.1) [6]. Регулацията на автофагията,
и най-вече нейното стартиране, е свързано с ULK1 (човешки хомолог на ATG1)
киназен-комплекс, който се състои от ULK1, Atg13, и Atg17, и свързва стресови
сигнали от mTOR комплекс 1 (mTORC1) [7]. Когато дейността на mTORC1 – киназата се потисне, става възможно формирането на автофагозоми. Това включва протеин на вакуолното сортиране – 34 (Vps34) – клас III фосфатидилинозитол 3-киназа (PI3K), който образува комплекс с Beclin-1 [6]. Производството на
PtIns3P от Beclin-1/Vps34 комплекс е от съществено значение за агрегирането
на други автофаго-свързани генни продукти (Atg), които са критични за формирането на автофагозомите [6]. Образуването на комплекса Atg5/Atg12/Atg16
по време на иницииращата фаза подпомага набирането и превръщането на цитозолно-свързаната лека протеинова верига 3 (LC3-I) до мембранно свързана,
липидирана форма LC3-II [8]. LC3 се свързва към фосфатидилетаноламин и се
включва в мембрана от Atg7 и Atg3-зависимо активиране и трансфер чрез каскада, която осъществява разцепване на LC3 от цистеин протеаза Atg4. LC3-II
остава свързан с мембраната на зрелите автофагозоми, докато се осъществи сливането с лизозомите и се използва като маркер за мониториране на автофагията. LC3-II също се свързва с P62/секвестрозома1 адапторен протеин (SQSTM 1),
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който взима участие в придвижването на протеини до протеазомите и служи
да улесни разграждането на автофаго-убиквитинсвързани протеинови агрегати
[9]. Крайните фази на автофагията включват пълното сливане на автофагозомите с лизозомите, оформяйки автолизозоми, като за осъществяването на този
етап е необходимо наличието на малки Rab GTP-ази и лизозом-свързан мембранен протеин 2 [10]. mTOR пътят е основен регулатор на автофагията и се състои
от два отделни сигнални компонента , известни като mTORC1 и mTORC2 [6].
mTOR е активиран по продължението на PI3K/Aкt сигнален път, който е често
с нарушена регулация при ракови заболявания в човешката популация. Загубата на функцията на туморните супресори (LKB1, PML, PTEN и TSC1/2), както
и някои активиращи мутации в различни рецептори на тирозин-кинази, могат
да доведат до активиране на mTOR. Потиснатата функция на mTORC 1 от повишения клетъчен стрес води до стимулиране на автофагията [6], като mTOR
инхибиторите, включително рапамицин са показали, че индуцират автофагия в
туморни клетки [11]. Действието на mTOR, свързано с фосфорилиране на Atg13,
води до намалено взаимодействие с ULK1 и потиска формирането на тримерен
комплекс, необходим за образуването на автофагозомите. По този начин mTOR
регулира негативно процеса на автофагия. Намаляването на вътреклетъчната
енергия води до активиране на аденозин монофосфат киназа (АМРК), централен метаболитен сензор, който има важни функции в регулирането на липидния и глюкозния метаболизъм. Активирането на АМРК служи за потискане на
mTOR и инициира автофагията [12]. Скорошно проучване установи, че АМРК
може директно да фосфорилира
ULK1, което е необходимо за митохондриалната хомеостаза и оцеляването на клетките по време на
гладуване. Автофагията може да
бъде индуцирана от хипоксия-индуциран фактор (HIF) и таргетен
ген BNIP3, стимул за AMPK [13].
Предизвикването на автофагията
може да стане като отговор на неправилно разгънати протеини в
цитоплазмата и от стрес-индуциран метаболитен път, компонент
на ендоплазмения ретикулум. В
зависимост от клетъчната си локализация тумор супресорният
протеин р53 може да модулира
автофагията. Ядреният р53 действа като транскрипционен фактор,
който алтернативно активира няколко индуктори на автофагията,
включително DRAM1 и Sestrin2
[5], докато цитоплазменият р53
Фиг. 1. Схематично представяне на процеса инхибира автофагията по неизвесавтофагия
тен механизъм.

Автофагия – клетъчна смърт или клетъчно оцеляване
Въпреки че броят на научните публикации по отношение на стрес-активираните метаболитни пътища, свързани с автофагията се увеличава бързо, ди-
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ректни биохимични асоциации между тези сигнални пътища и известните гени
на автофагията при бозайници, които управляват комплекса от структурни промени, характеризиращи процеса, не са намерени. Директното активиране на автофагията се осъществява от натрупването на реактивни кислородни радикали
(ROS) в резултат на клетъчни стрес-реакции, което се потвърждава от скорошни
изследвания. Данните показват,че освободените вследствие на хранителен дефицит свободни кислородни радикали, водят до инактивиране на цистеин протеаза
ATG4, което води до натрупване на предшественик на ATG8-фосфоетаноламин,
ключово обстоятелство, необходимо за започване на автофагозомна формация
[14]. По-нататъшно характеризиране на взаимодействието между клетъчните
стрес-сигнали и молекулните механизми на автофагията, може да намери нови
цели за медикаментозното повлияване на раковите заболявания.
Веднъж активиран, процесът на автофагия e устойчив, като преработва
нарушените клетъчни органели и протеини и може да доведе до каспаза-независима форма на клетъчна смърт [15]. В клетки с активирана автофагия обаче,
може да се наблюдават и белези на апоптоза, като например активиране на каспазите [10] и некротична клетъчна смърт – оток на органелите и разкъсване на
плазмената мембрана [16]. Съществува трудност при характеризиране на преобладаващия начин на клетъчна смърт в популация от туморни клетки. В допъл
нение съществува и интер-трансформация на необратими режими на клетъчна
смърт, като автофагията може да бъде обратимо активирана в раковите клетки
и парадоксално да допринесе за тяхното оцеляване. Автофагията опосредства
клетъчното оцеляване като механизъм, чрез който клетките разграждат повредени органели и протеини [17,18] и рециклират макромолекули за поддържане на биоенергийния баланс [19]. Използвайки клетъчни линии с нарушена
апоптотична функция, репродуцируеми експерименти показват, че автофагия,
активирана в отговор на различни нокси, като: недостиг на растежни фактори,
хипоксия, или недостатъчна ангиогенеза в тумора, позволява на клетките да оцелеят [19]. Даунрегулацията на генните продукти, есенциални за автофагията в
условията на стрес, засилва клетъчната смърт. Във всеки от тези случаи процесите на автофагия затихват в момента, в който се премахнат стресовите сигнали.
Тези факти доказват, че процесът на автофагия е обратим, за разлика от другите
процеси, свързани с клетъчната съдба при определени условия, като: апоптоза,
некроза и клетъчно стареене. Текущите изследвания са насочени в областта на
идентифицирането на критичните регулаторни механизми, участващи в процеса на обратимост на автофагията, тъй като инхибирането на тези регулатори
може да ускори клетъчната смърт и да модулира клетъчния отговор за оцеляване
в процеса на програмираната клетъчна смърт.
В експериментален животински модел на противотуморна терапия, инхибирането на терапевтично индуцираната автофагия с shRNA срещу ATG5 и
посредством хидроксихлороквин ускорява клетъчната смърт и води до регресия
при тумори, свързани с нарушена регулация на Myc-онкогена, при които е активиран p53 и/или е приложена химиотерапия с алкилиращи медикаменти[1].
Въпреки че са предложени няколко други антитуморни механизма по отношение на механизма на действие на хидроксихлороквин [21,22,23], in- vitro проучвания с ниски микромоларни дози, постижими и при пациенти, показват че
той предизвиква дозо-зависима акумулация на големи автофагични везикули
и засилва клетъчната смърт при алкилиращата терапия до ниво, еднакво с това
при изключване на ATG5 [20]. Тези и други проучвания показват, че автофагията може да промотира ефекта на ДНК-увреждащите терапии. Регулацията на
автофагията, активирана от клетъчна увреда [25] е различна от тази при инхибиция на сигналите на растежните фактори и нутритивна депривация. Въпре-
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ки че изменения в генната експресия са асоциирани и с двата вида автофагия
[26,27], активирането на ROS (реактивни кислородни радикали) може директно
да увреди ATG4 – зависимата инхибиция на автофагията. Този факт разкрива
възможността вторичната автофагия вследствие на биоенергетичен стрес да се
активира по-бързо и по-ефективно [14]. Автофагията е обратим процес в отговор на различни вредни нокси за разлика от апоптозата и некрозата, и не е изненадващо, че почти всички изпозлвани в момента антитуморни терапии, включително: цитотоксичната и таргетна терапия [20,28,29,30], лъчетерапията [31] и
хормоналната терапия [16] могат да я активират. Ето защо различните модулатори на автофагията са обект на интензивно изследване в редица предклинични
и клинични проучвания.
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Златен стандарт за предоставяне на максимална информация за туморната морфология, е електронната микроскопия. При автофагията се наблюдава цитозолно вакуолизиране със запазване на интактни ядрена и клетъчна мембрана,
докато апоптичните клетки се характеризират с пикнотични ядра с кондензиран
хроматин и цитозолно и нуклеарно вакуолизиране. За определяне степента на
автофагията се използва електронната микроскопия чрез определяне на броя
на двойно-мембранните автофагични вакуоли и процента на клетки с повишен
брой на автофагичните везикули. Когато се осъществява от специалист с опит
в електронната микроскопия, това изследване се превръща в специфично и надеждно средство за характеризиране на автофагията. Пречки при клиничното
използване на този метод са изискването на специфична фиксация и определен размер на пробата при интраоперативни и слепи биопсии. Недостатъците
на метода са, че е трудоемък и скъп. За установяване на автофагия може да се
използват слабо-основни оцветители, като монодансилкадаверин и акридиноранж, които се акумулират в киселите автофагозомo-лизозомни компартменти
[32]. Флуоресцентното количествено изражение може да бъде обективно измерено на тези клетъчни отдели. Този метод не е специфичен за детекция на автофагозомите, поради трудностите при установяване на отношението сигнал/шум
и репродукцията на оцветяването. Настоящият златен стандарт за молекулярна
детекция на автофагията се основава на антитела, насочени срещу LC3 гена на
автофагията. LC3 има дифузна и постоянна експресия с ниски нива в цитоплазмата на повечето клетки [33]. При развитието на автофагията генът LC3 се
разделя на LC3-I и LC3-II, като последният се намира по мембраните на автофагозомите и е специфичен маркер за автофагия.

Инхибитори на автофагията в клиничната практика
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Разработени са няколко инхибитора на автофагията, които могат да се
използват при изследването на ролята и в туморогенезата. Клас III-PI3K инхибитора 3-МА блокира формирането на автофагозоми и предотвратява смъртта
на клетки, изолирани от карцином на гърдата, третирани с тамоксифен, което
показва, че индукцията на автофагията може да бъде един от механизмите на
противотуморно действие на тамоксифена. 3-MA също инхибира γ-облъчванеиндуцирана автофагия при карциноми на гърдата, простата и дебело черво,
също така и инхибиране на темозоламид- индуцирана автофагия при клетки от
малигнен глиом [29]. При инхибиране на автофагията чрез 3-MA, при тези ракови клетки не се наблюдава апоптоза. За разлика от PI3K инхибиторите, бафиломицин А1, хидроксихлороквин и монезин инхибират автофагията [34] чрез предотвратяване на сливането на автофагозомите и лизозомите [35]. Ето защо тези
агенти имат различни ефекти на действие върху раковите клетки от тези, наблю-
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давани при приложението на 3-MA. Когато се използва бафиломицин А1 като
инхибитор на афтофагията при γ-облъчване-индуцирана автофагия при карциноми на гърдата, простата и дебело черво, клетките претърпяват апоптоза и
антитуморният ефект на γ-облъчването е повишен. Тези резултати показват, че
процесът на автофагия, може да се явява защитен механизъм на туморните клетки срещу индуцираната чрез γ-лъчение апоптоза. Подобен ефект, като този на
бафиломицин А1, се наблюдава и при As2O3 и индуцирана чрез хипертермия автофагия. Ето защо, може да се допусне, че ако процесът на автофагия протектира раковите клетки от медикаментозно индуцирана апоптоза, агентите, блокиращи автофагията, могат да засилят антитуморната активност на цитотоксичните препарати. Раковите клетки претърпяват апоптоза и когато те са били индуцирани да започнат процеса на автофагия, но впоследствие този процес е бил нарушен. Когато се използва темозоламид за активация на автофагия при малигнени глиомни клетки, добавянето на бафиломицин А1 води до апоптотична клетъчна смърт чрез активация на каспаза-3 и също така чрез пермеабилизация на
лизозомалната и митохондриалната мембрани [29]. Подобни ефекти се наблюдават и при условия на депривация от хранителни елементи – когато автофагията е инхибирана при HeLa клетки чрез добавяне на бафиломицин А1, хидроксихлороквин и монезин – клетките са подложени на апоптоза, която се доказва,
чрез изследване на активацията на каспазите и нарушаване на митохондриалния
трансмембранен потенциал [34]. Автофагията изглежда да има цитопротективна роля в условия на депривация от хранителни елементи, защото инхибицията
посредством 3-МА също повишава чувствителността на HeLa клетъчни култури към клетъчна смърт [34]. Тези наблюдения показват, че резултатът от инхибирането на процеса на автофагия зависи от причината, активираща автофагията, вида на използваните инхибитори и степента на клетъчно увреждане. За да
се блокира процеса на автофагия на специфично молекулярно ниво, се използва
siRNA, като се таргетират някои протеини, специфични за процеса на автофагия
[15,34]. Каспаза-8 индуцирана и автофагичната клетъчна смърт в клетъчна култура от фибробласти води до инхибиране на процеса чрез третиране с siRNAs
срещу Atg7 и Beclin-1, и двата генни продукта – известни като ключови за осъществяването на автофагията [15]. Също така, siRNAs насочeни срещу Beclin-1
или Atg5 инхибират etoposide-активирана автофагия при генно модифицирани
MEF клетки с липсващи проапоптични молекули (Bax/Bak–/– MEFs). Освен това
при третиране със siRNAs срещу ATG5, Beclin-1, ATG10 или ATG12, се инхибира автофагията, инициирана от недостиг на хранителните вещества в клетъчни
култури от карцином на шийката на матката, което води до повишени нива на
клетъчна смърт [34]. Въпреки това остава да се определи дали инхибицията на
автофагията чрез този метод повлиява ефекта на анти-туморните агенти.
Важно е да се отбележи, че само chloroquine (CQ) и hydroxychloroquine
(HCQ) са единствените инхибитори на автофагията, които се използват в клиничните проучвания.Тези агенти са лизозомотропни. Механизмът им на действие е свързан с намаляване на киселинността в автофагозомата и по този начин
възпрепятстване на нейното разрушаване. Понеже не при всички туморни клетки автофагията е активирана, самостоятелното им приложение е малко вероятно да е ефективно. Поради този факт тези агенти се комбинират с различни
антитуморни медикаменти. В момента са в ход над 40 проучвания, оценяващи
ползата от инхибицията на автофагията при болни с различни онкологични заболявания. Тук ще бъдат представени резюмета на няколко от тях, които са завършили и техните резултати са публикувани.
– Фаза I/II (n=92) проучване с HCQ заедно с лъчетерапия и temozolomide в
адювантен аспект при болни с новодиагностициран глиобластом [24].
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Първичната цел на това проучване е да установи ефикасността и максмалната доза, която се толерира от пациентите на HCQ заедно с лъчетерапия и temozolomide. Докладвана е MTD (максимална толерирана доза) 600 мг/дн, която
за жалост не винаги успява да инхибира автофагията достатъчно. Използван е
имуноблот и електронна микроскопия за оценка на промените във вакуолите на
автофагията в периферните мононуклеари. Не е отчетено сигнификантно удължаване на общата преживяемост на болните, лекувани с HCQ.
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– Фаза I (n=40) проучване с HCQ и temozolomide (dose-intense) при болни с
авансирали солидни тумори и меланом [27].
Първичната цел на това проучване е да установи ефикасността и MTD на
HCQ заедно с temozolomide. 73% от пациентите са били с метастатичен меланом
и са били лекувани с орален HCQ (от 200 до 1200мг/дн) и орален temozolomide
150мг/м2. Комбинацията е била добре толерирана и MTD не е достигната в това
проучване. Най-често са докладвани степен 2 нежелани събития. Частичен отговор и стабилна болест са постигнати съответно в 14% и 27% от болните с метастатичен меланом. 2/6 болни с рефракторен BRAF-WT меланом са показали
отговор, близък до пълния. Регистрирани са промени във вакуолите на автофагията в периферните мононуклеари при болни, лекувани с висока доза HCQ (2
Х 600мг дневно). Това проучване показа че комбинацията на висока доза HCQ
с орален temozolomide 150мг/м2 е с добър профил на безопасност и се толерира
добре от пациентите.
– Фаза I проучване с HCQ и temsirolimus при болни с авансирали солидни
тумори и меланом [27].
Първичната цел на това проучване е да установи ефикасността и MTD
на HCQ заедно temsirolimus при 27 пациенти с авансирали солидни тумори (12
от тях са с метастатичен меланом). Комбинацията е била добре толерирана от
пациентите, като степен 3/4 нежелани събития са били отчетени само в 7% (главно умора и гадене) от пациентите. MTD не е достигната в това проучване, като
максималната доза на HCQ е била 1200 мг/дн. При 74% от болните с меланом и
67% от останалите болни е регистрирана стабилна болест. Средното време без
прогресия на 13 болни с метастатичен меланом, лекувани с HCQ 1200 мг/дн и
temsirolimus е било 3.5 месеца. Фармакодинамични доказателства за инхибиция
на автофагията са намерени в периферните мононуклеари само при болни лекувани с висока доза HCQ (2 Х 600 мг дневно).
– Фаза I (n=27) проучване с HCQ и vorinostat при болни с авансирали солидни тумори[36].
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Няколко предклинични проучвания демонстрираха синергизъм по отношение на предизвикване на туморна клетъчна смърт на HCQ и хистон-деацетилазния инхибитор vorinostat чрез катепсин Д – медииран механизъм. Докладвана
е MTD 600 мг/дн за HCQ и 400мг/дн за vorinostat. Най-честите нежелани събития
са били дозозависими: гадене, диария, анемия, умора и др. Един пациент с карцином на бъбрека е постигнал частичен отговор, а при двама болни с карцином
на дебело черво е регистрирана пролонгирана стабилна болест. Добавянето на
HCQ към vorinostat не променя фармакокинетичния му профил. Увеличението
на експресията на катепсин Д и CDKN1A, в резултат на комбинираното лечение,
е било по-изразено в туморните биопсии, отколкото в периферната кръв.

Заключение
Изясняването на ролята на автофагията в лечението на рака е от решаващо значение, защото много противоракови терапии са свързани с активирането и, въпреки че последствията от това не са напълно изяснени. Комплексната
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роля на автофагията при раковото заболяване продължава да се разкрива и е
важно изясняването на механизмите, чрез които автофагията влияе както на
туморната генеза, така и на лечението. Анализът на клетъчната сигнализация
при процесите на автофагията може да разкрие и да осигури нови терапевтични
възможности.
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