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ОБРЪЩЕНИЕ
Скъпи приятели,
За редакционната колегия на списание. Studia Oncologica е удоволствие
да ви предостави подновеното му издание.
Надяваме се, че така харесваното от младите онколози периодично издание ще продължи традицията да ви предоставя актуална информация по
въпроси, свързани с различни области на онкологичната наука. Невероятно
обемната информация, заливаща ни всеки ден, е трудно да се обобщи в монография. Освен това e добре известно, че актуализирането на една монография отнема поне 2–3 години. Ето защо смятаме, че периодичните издания са
най-гъвкавата и удачна форма за представяне на новите научни постижения
в максимално кратки срокове.
На страниците на списанието могат да намерят място в пълен обем
литературните обзори по разработвани от вас научни теми. Разчитаме на
вашето сътрудничество и препоръки. В редакционната колегия участват специалисти от различни научни области, които ще оценяват професионално
предлаганите за публикуване материали.
С надежда, че ще ви бъдем полезни,
										
От името на редколегията,
Доц. д-р К. В. Тимчева

СЪДЪРЖАНИЕ

СТУДИЯ

1

Генетично предразположение и начин на живот –
рискови фактори за развитието на рак на гърдата................................9
Румяна Додова,
Атанаска Миткова,
Радка Кънева,
Ваньо Митев		

СТУДИЯ

2

Циркулиращи туморни клетки при рак на млечната жлеза.
Приложение на молекулярните методи в клиничната практика...... 39
Д-р Спартак Вълев,
Даниела Дачева,
Атанаска Миткова,
д-р Маргарита Таушанова,
проф. Ваньо Митев,
Радка Кънева,
доц. Константа Тимчева

СТУДИЯ

3

Биологична и молекулярна характеристика, диагностика
и лечение на тройно негативния карцином на млечната железа.....61
Маргарита Таушанова,
Константа Тимчева,
Спартак Вълев

Генетично предразположение
и начин на живот –
рискови фактори за развитието
на рак на гърдата

1

СТУДИЯ

Румяна Додова1,2,
Атанаска Миткова1,2,
Радка Кънева1,2,
Ваньо Митев1,2
1. Катедра „Медицинска химия и биохимия“,
Медицински университет, София
2. Център по молекулна медицина,
Медицински университет, София,

Румяна Додова, Атанаска Миткова, Радка Кънева, Ваньо Митев

Генетично предразположение и начин на живот – рискови фактори
за развитието на рак на гърдата

10

Румяна Додова, Атанаска Миткова, Радка Кънева, Ваньо Митев

Абстракт
Ракът на гърдата е най-често срещаното злокачествено заболяване сред жените
по света, съставляващо 23 % от всички случаи на рак. По данни на Националния раков
регистър в България всяка година средно 3500 жени се разболяват, а 1100 умират от
рак на гърдата.
Основните фактори за развитие на това хетерогенно заболяване са генетична
предразположеност, възраст, индекс на телесна маса, физическа активност, хранителен
режим, прием на алкохол, репродуктивна история, хормонална терапия, тютюнопушене
и влияние на околната среда.
С процеса на онкогенеза при туморите на гърдата са свързани три групи гени,
които, в зависимост от степента на асоциация със заболяването, се разделят на гени
с висока, средна и ниска пенетрантност. Към гените с висока пенетрантност се отнасят
тумор супресорните гени BRCA1, BRCA2, TP53, CDH1 и PTEN. ������������������������
Кодираните от тях белтъци участват в поправката на ДНК, „checkpoint” контрола на клетъчния цикъл, убиквитинирането, хроматиновото ремоделиране, регулацията на транскрипцията и поддържането на геномната стабилност.
Мутации в BRCA гените са отговорни за 15–20 % от фамилните случаи на рак на
гърдата. Приети са международни критерии за вероятно носителство на BRCA мутации
и насочване към генетичен анализ. Скрининговите програми за профилактика и проследяване на жените с рак на гърдата в различните страни са базирани на специфични
популационни характеристики. Три от най-често срещаните мутации в европейските
популации са 185delAG и 5382insC в BRCA1, 6174delT и BRCA2.
Тъй като голяма част от генетичния компонент на риска от рак на гърдата остава
неизяснен, изследванията са насочени в търсене на нови �����������������������������
свързани���������������������
със заболяването локуси посредством големи геномни асоциативни проучвания от типа случаи-контроли.
Ключови думи: рак на гърдата, мултифакторно заболяване, BRCA1 и BRCA2 гени

Genetic predisposition and lifestyle - risk factors for development of
breast cancer
R. Dodova, A. Mitkova, R. Kaneva, V. Mitev
Medical Univrsity, Sofia
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Breast cancer is the most common malignancy among women worldwide accounting for
23% of all cancer cases. According to the National Cancer Registry in Bulgaria around 3500
Bulgarian women are diagnosed with breast cancer and 1100 die from it each year.
The main factors associated with this heterogeneous disease are genetic predisposition,
age, body mass index, physical activity, diet, alcohol intake, reproductive history, smoking,
hormone therapy and environment.
The genes implicated in the oncogenesis of breast tumors are devided into three groups
with high intermediate and low penetrance based on their different degree of association with
the disease. BRCA1, BRCA2, CDH1, TP53 and PTEN are the main high penetrance genes
associated with breast cancer. They encode proteins involved in DNA repair, “checkpoint”
control of the cell cycle, ubiquitination, chromatin remodeling, regulation of transcription and
maintenance of the genome stability.
The mutations in BRCA genes account for 15 to 20% of the familial breast cancer cases.
International criteria for BRCA genetic testing have been established. In different countries the
screening programs for breast cancer prevention, detection and follow up are based on population specific characteristics. Three of the most common mutations in the European populations
are 185delAG and 5382insC in BRCA1, 6174delT and BRCA2.
Since a large part of the genetic component of breast cancer risk remains still unknown
the research in this field is directed to large case-control Genome Wide Association Studies
(GWAS) in order to discover new loci associated with the disease.Keywords: breast cancer,
multifactorial disease, BRCA1 and BRCA2 genes
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Честота на рака на гърдата
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Ракът на гърдата е най-често срещаното хетерогенно злокачествено заболяване сред жените, съставляващо 23 % от всички случаи на рак. В повечето
случаи злокачествената трансформация засяга тубулите и лобулите на органа.
През 2008 година в света са диагностицирани около 1,38 млн. нови случаи на
рак на гърдата. Честотата варира от 19,3 на 100 000 жени в Източна Африка до
89,7 на 100 000 жени в Западна Европа и във високо развитите региони на света.
Смъртността, в зависимост от региона, е в порядъка между 6 и 19 на 100 000,
като е по-висока в слабо развитите региони. Тези резултати нареждат рака на
гърдата на пета позиция като причина за смърт от рак и най-честата причина за
смърт от онкологични заболявания сред жените [L1]( Фигура 1).

“

Ракът на гърдата е
най-често срещаното
хетерогенно
злокачествено
заболяване
сред жените,
съставляващо 23 %
от всички случаи на
рак.

Фигура 1. Стандартизирани показатели за честотата на заболяемост
и смъртност от рак на гърдата в световен мащаб на 100 000 пациенти.
Със стрелка са обозначени заболеваемостта и смъртността в Централна и
Източна Европа [L1]

По прогноза на N��������������������������������������������������������
ational�������������������������������������������������
������������������������������������������������
C�����������������������������������������������
ancer������������������������������������������
�����������������������������������������
I����������������������������������������
nstitute��������������������������������
в САЩ през 2012 година се очаква от рак на гърдата да заболеят 226 870 жени и 2190 мъже при обща численост
на популацията 313 241 000 души [L2-L3].
Най-често срещаните ракови заболявания в европейската популация
са: рак на гърдата с 429 900 случаи (13,5 %), колоректален карцином с 412 900
(12,9 %) и рак на белия дроб с 386 300 случаи (12,1 %) годишно. През 2006 г. в
Европа са диагностицирани около 3 191 600 нови случаи на рак на гърдата. За
същия отчетен период от заболяването са починали 1 703 000 жени [1-2].
По данни на Националния раков регистър в България всяка година от
рак на гърдата се разболяват средно ����������������������������������������
3 500 ����������������������������������
жени, а броят на починалите от заболяването за същия период възлиза на 1100. За периода 1981 – 2008 година се
наблюдава тенденция за нарастване на броя новодиагностицирани случаи (Фигура 2) [3-5].
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Фигура 2. Стандартизирани показатели за честотата на заболяемост
и смъртност от рак на гърдата в България на 100 000 души от населението
за периода 1981–2009 година [5]

“

Към факторите, които
имат отношение
за развитие на
заболяването се
отнасят генетичната
предразположеност,
начинът на живот
и влиянието на
околната среда.

Карциномът на гърдата е хетерогенно, мултифакторно заболяване. Към
факторите, които имат отношение за развитие на заболяването се отнасят ���
генетичната предразположеност, начинът на живот и влиянието на околната
среда. Освен фамилната предразположеност, определяща се от генетични фактори, важна роля за развитието на рак на гърдата имат: възраст, репродуктивна
история, хормонална терапия, излагане на радиационни лъчи, мамографската
плътност, прием на алкохол, физическата активност и други [6].

Начин на живот и предразположение за развитие
на рак на гърдата
Възраст. Рискът за развитие на рак на гърдата нараства с възрастта. Установено е, че честотата на заболяването се повишава драстично след 4-то десетилетие. Най-често рак на гърдата развиват жени между 50 и 70 години, но и
по-младите не са застраховани, въпреки че процентът на заболяемост при тях
не е толкова висок (Фигура 3) [7].

Фигура 3. Разпределение по възрастови групи на развилите рак на гърдата в
България през 2008 и 2009 година [5]

1
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Индекс на телесна маса (Body Mass Index - BMI), физическа активност
и хранителен режим. Установено е, че жените, страдащи от наднормено телесно
тегло са с по-висок риск от развитие на заболяването, рецидиви, билатерален
рак на гърдата и метастазиране [8]. Проучване, проведено през 2006 година е
установило, че повишаване на телесното тегло с 10 килограма след настъпването
на менопауза повишава риска от развитие на заболяването с 18 % [L4]. Около 60
% от карциномите на гърдата са хормонoзависими. Хормоналните промени в
постменопаузата водят до физическа и метаболитна промяна, която повиша-
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ва риска за развитие на рак на гърдата. Наред с това наднорменото телесно
тегло и затлъстяването след менопаузата са едни от основните рискови фактори за развитието на заболяването [9]. Повишеният индекс на телесна маса се
свързва с високи нива на естроген и повишаване на висцералната мастна тъкан,
което от своя страна води до хиперинсулинемия, инсулинова резистентност и
дислипидемия – предразполагащи фактори за развитието на тумори на гърдата.
Според някои хипотези рискът за развитие на заболяването се дължи на повишените нива на естрадиол. Клиничната изява на диабет тип 2 и метаболитния
синдром се характеризира с невъзможност за ефективно поемане, съхранение
и метаболизиране на глюкозата от клетката. Ето защо, за да предотврати повишената концентрация на глюкоза в кръвта, панкреасът отделя повече инсулин,
който оказва пряк митогенен ефект върху раковите клетки в гърдата. Хиперинсулинемията косвено повлиява туморогенезата, като допринася за синтеза и активността на IGF I (Insulin-like growth factor-I) и IGF II (Insulin-like growth factorII). IGFs участват в регулацията на растежа, оцеляването и диференциацията
на клетките [10]. При голям процент от случаите с първичен рак на гърдата се
наблюдава свърхекспресия на рецептора на IGF I. Свързването на IGF I с рецептора води до активиране на различни вътреклетъчни пътища, включително на
фосфатидилинозитол-3-киназата (PI-3) и митоген активираната протеин киназа
(MAPK). IGF I взаимодейства с естрогена и предизвиква отговор в епителните
клетки на гърдата. Естрадиолът в присъствието на IGF I е в състояние да предизвика транскрипционно активиране на естрогеновия рецептор, което води до
потискане на сигнализацията на IGF I в митогенната активност. Като се вземе
предвид факта, че жени с наднормено тегло в менопаузата са със завишени нива
на естроген, IGF I и инсулин, сравнени със слаби жени, е логично да се направи заключението, че естрогенът, регулиран по този механизъм, може да повиши
риска за развитие на рак на гърдата. Повишените нива на циркулирация в кръвта на инсулин и IGF I водят до повишаване на нивата на SHBG (Sex HormoneBinding Globulin) [11]. SHBG оказва директно действие върху раковите клетки
в гърдата, като инхибира естрадиола. По този начин SHBG се явява регулатор
на естрадиола, действа като антипролиферативен фактор и отсъствието му при
жени с наднормено тегло може да допринесе до туморогенезата [9]. Нивото на
SHBG се повишава при физическа активност. Редовната физическа активност
има ясни ползи за сърдечни-съдовите заболявания и може да повлияе риска от
развитие на рак на гърдата. Физическата активност намалява инсулиновата резистентност и хиперинсулинемията. При проведени големи асоциативни проучвания от типа кохортни и случаи-контроли е установено, че редовната физическа активност снижава риска за развитие на заболяването с около 20 % при жени
в постменопауза. Няма убедителни доказателства за протективния ефект на физичестата активност при жени преди менопузата (OR = 0,99 (95 % 0,91-1,05)) [12].
Няма доказана връзка между консумацията на определен вид храни и тяхното количество и качество, която да показва статистически значима зависимост
с рака на гърдата. Различните видове диети, като например консумацията на
определени плодове и зеленчуци, показват незначителна редукция на риска
от заболяването. От друга страна, се предполага, че системната консумация
на алкохол, както и голямото количество липиди, повишават риска за развитие на рак на гърдата [13].
По отношение консумацията на мазнини в храната епидемиологичните проучвания дават противоречиви резултати за риска от развитие на рак на
гърдата. Получените на този етап резултати показват слаба асоциация между
приема на мазнини и заболяването. Това противоречие вероятно се дължи на
трудности при оценяването на приема на различни видове мазнини, а също и
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на ограничения, породени от хетерогенността на приема на мазнини в рамките
на различните географски ширини [14]. През 1990 г. Бойд и Макгуайър, изказват
хипотезата, че жените с високи нива на HDL-холестерол са с повишен риск от
рак на гърдата Доказано е, че пациенти с рак имат отклонения от стойности на
липопротеините с висока плътност (HDL) и с ниска плътност (LDL)���������������
.��������������
�������������
[15]. �������
В трансформирани туморни клетки е установено отклонение от експресията на гени,
участващи в контрола на холестероловия метаболизъм. Продуктите на тези гени
- LDLR (рецептор), хидрометил-глутарил-коензим А (HMG-CoA), редуктазата и
тeхните регулатори, участват в контрола на нивата на стеролите [15]. Тези гени
са дерегулирани на транскрипционно ниво по време на туморогенезата. Това
показва, че трансформираните клетки могат да изискват или да използват повече холестерол, отколкото нормалните клетки, което води до повишаване на
пролиферацията. Важен аспект, който трябва да се отбележи при разглеждането на корелацията между плазмения холестерол и рака на гърдата е факта, че
концентрациите на естрогена също са свързани с плазмения HDL. Въпреки това
точната им функция при туморогенезата не е изяснена и понастоящем връзката
между рака на гърдата и плазмения холестерол е спорна [16].
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Идеята, че плодовете и зеленчуците намаляват риска за развитието на ракови заболявания е на повече от 30 години [17]. Епидемиологични проучвания
показват, че повишеният прием на плодове и зеленчуци умерено намалява риска
при ракови образувания на горната част на храносмилателния тракт [18]. Тези
резултати трябва да се тълкуват много внимателно поради маскиращия ефект от
приема на алкохол и тютюнопушенето. При рака на гърдата, простатата и колоректалния карцином резултатите не отчитат асоциация между приема на плодове и зеленчуци и намаляване на риска [19]. На настоящия етап повечето големи
проучвания не отчитат протективен ефект по отношение на рака на гърдата,
но все пак е възможно зеленчуци, богати на изофлавони, например соята, да
потискат стимулирането на естроген в клетките на гърдата [20].
Консумация на алкохол. Според доклада на WCRF (World Cancer Reseasch
Fund) консумацията на алкохол е убедителен рисков фактор за развитието на рак
на гърдата. Според някои автори канцерогенният ефект на алкохола се дължи
на действието на ацеталдехида и индукцията на цитохром Р450 (CYP2E1) [21].
Според други автори повишената консумация на алкохол може да доведе до повишаване нивата на естроген, подобряване пропускливостта на мембраните за
канцерогени и инхибиране на тяхната детоксикация,��������������������������
ко�����������������������
е����������������������
то води до образуване�����������
то на реактивни кислородни радикали (ROS) и засилена преканцерогенеза чрез
активиране и моделиране на клетъчната регенерация и хранителен дефицит [2122]. Според WCRF по-голяма част от изследванията са фокусирани върху ефекта
на отделните храни и хранителни вещества, в това число на консумацията на
алкохол, тъй като ефектите от тяхната консумация вероятно си взаимодействат.
Това доведе до по-цялостен подход за анализ на хранителните навици, така че
да се проследи сложното взаимодействие между хранителните вещества и да се
избегнат ефекти, които биха замъглили истинската асоциация [22]. Множество
проведени мета-анализи показват, че рискът за развитие на рак на гърдата се
увеличава линейно с увеличаване приема на алкохол, като за всеки 10 грама
етанол дневно над нормата относителният риск нараства между 7 и 10 %. При
проведените кохортни и тип случаи-контроли проучвания се наблюдава повишаване на риска за развитие на заболяването сред жени, консумиращи алкохол,
спрямо непиещи. Трябва да се отбележи, че рискът за развитие на заболяването
вследствие на консумацията на алкохолни напитки е отчетен при жени, при които не е настъпила менопаузата [23].
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Хормонални фактори. Растежът и пролиферацията на нормалните и
злокачествените тъкани в млечната жлеза се стимулира главно от естрогеновите хормони и прогестерона, с участието на растежни фактори. Поради тази
причина ранното менархе, първо раждане след 30 годишна възраст, много рано
или късно настъпила менопауза се отнасят към предразполагащите за развитието на заболяването фактори [13]. Данните, получени от няколко контролирани
изследвания за ефекта, който оказва хормонално заместителната терапия след
менопауза показват, че вероятно тя повишава риска от рак на гърдата и яйчника,
но резултатите не достигат статистическа значимост���������������������������
[24]. Проведените
��������������������
метаанализи не откриват и убедителна връзка между употребата на орални контрацептиви и риска от развитие на рак на гърдата. Анализът се усложнява и от други
рискови фактори, като честота и продължителност на употреба на оралните контрацептиви, наличието на съпътстващи фактори, някои от които могат пряко да
се свържат с контрацепцията като брой бременности, кърмене, възраст на първата бременност, брой сексуални партньори. Освен това трябва да се подчертае,
че не може да се проведе достатъчно продължително контролирано проучване
за използването на орални конрацеприви и за периода, за който са използвани
[25]. Рискът за развитието на рак на гърдата се свързва по-скоро със скорошната
употреба на орални контрацетпиви, а не с продължителността на употреба [26].
Основните фактори за развитие на рак на гърдата, свързани с увеличен
относителен риск около 4 пъти, са фамилната анамнеза, увеличената плътност
и наличието на атипична хипоплазия [L5]. Други фактори, свързани с повишен
около 2 пъти относителен риск за развитие на заболяването са ендо- и екзогенни
естрогенни хормони. Налице е сериозна загриженост, че оралните контрацептиви могат да бъдат отчасти отговорни за тежестта на рака на гърдата, като се има
предвид публикувания от IACR (International Agency for Research on Cancer) списък от канцерогени, но резултатите от проведените анализи оспорват това твърдение. Повечето анализи показват, че естрогените имат важна роля в развитието
и растежа на туморите на гърдата, докато ролята на прогестините е спорна [25].
Установено е, че естрогените насърчават развитието на рак на гърдата при гризачи и упражняват пролиферативен ефект върху култивирани клетки, получени
от карцином на гърдата. Докато прогестините могат да окажат пролиферативен
и антипрофелиративен ефект в зависимост от фенотипа на клетката и микросредата [25]. Прогестините са в състояние да се свържат с различни стероидни
рецептори, при което прогестерона проявява различни метаболитни свойства.
Това обяснява различното действие на прогестините по отношение на различните тъкани. Наскоро получени данни от in vitro изследвания показват, че те имат
пролиферативен ефект върху миелоепителните��������������������������������
и �����������������������������
базалните клетки�������������
[27].�������
Значението на прогестерона в развитието на тъканите на нормалната гърда, както и по
време на месечния цикъл, бременността и кърменето е добре известно. В различните органи прогестеронът в голяма степен претърпява метаболитна трансформация, оказваща биологичен ефект на стероидните хормони. Например, доказано е, че в човешкия ендометриум се преобразува в 20α-дехидроксипрогестерон
(20α-DHP), който контролира действието на естрадиола [26].
Известно е, че първата бременност стимулира диференцирането на тъканите на гърдата, което би могло да има протективен ефект срещу потенциални канцерогенни вещества. Това е една от причините оралните контрацептиви да са с различен ефект в зависимост от възрастта, в която са взимани и в
зависимост от състоянието на тъканите на гърдата [28].
Проведените мета-анализи за оценка на риска за инвазивен карцином на
гърдата не са установили връзка между рака на гърдата и оралните контрацеп-
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тиви [25]. Доказано е, че скорошното приемане, а не продължителността на
прием на контрацептива имат отношение към заболяването. Откритата асоциация е слаба и изчезва след спирането на приема на контрацептива [25]. Това
води до извода, че употребата на орални конрацеприви е с много нисък или нулев риск за развитие на рак на гърдата. При проведено от RCGP (Royal Collegeof
General Practitioners) изследване на 48 000 жени, вземали орални контрацептиви
за периода 1968–1969 година, не е намерен повишен риск за развитие на рак на
гърдата. В това проучване 75 % от жените са приемали по 50 грама етинилестрадиол, като 63 % от тях са били на възраст под 30 години, когато са започнали да
приемат орални контрацептиви [29].
Докладваните резултати за връзката между лечението на стерилитета и
риска от рак на гърдата са противоречиви. Досега проучванията не са показали значима връзка между in vitro оплождането и рака на гърдата. Въпреки това
едно проучване установява гранични резултати при жени с фамилна история на
заболяването, лекувани за безполодие [29]. Други автори намират, че честотата
на рак на гърдата е по-висока от очакваната в рамките на първата година от излагане на репродуктивни лекарства, което вероятно се дължи на стимулиране на
ракови огнища, причинени от свърховулация или на ранна диагностика на вече
съществуващо заболяване, установена в хода на лечение [30].
Тютюнопушене. До днес няма консенсус за вредата от пушенето и риска за рак на гърдата, въпреки 20 годишния дебат и проведените повече от 53
епидемиологични проучвания върху 83 000 пациенти [31]. Експериментални
проучвания показват, че съединенията в тютюневия дим, като полициклени въглеводороди, ароматни амини, и N-нитрозамини, могат да предизвикат
тумори в млечната жлеза [32]. Канцерогенните вещества в тютюна преминават
през алвеоларната мембрана, навлизат в кръвния ток и се транспортират до тъканите на млечната жлеза чрез плазмените липопротеини [33]. Откриването на
специфични, причинени от пушенето мутации в р53 гена подкрепят идеята, че
тютюнопушенето вероятно има връзка с болестта. Въпреки това резултатите от
проведените кохортни проучвания са много противоречиви и варират от високо рисков, през неутрален до протективен ефект по отношение на тъканите в
млечната жлеза. В началото на 1990 година Baron et al. предполагат, че активното
пушене има протективен ефект за рак на гърдата поради предполагаемия му антиестрогенен ефект, както е в случая с рака на ендометриума [31]. Въпреки това,
последвалите проучвания не успяват да докажат това търдение. В момента съществуват доказателства, получени на основата на причинно-следствена връзка,
че млади жени, които пушат или са били достатъчно дълго излагани на тютюнев
дим, са с повишен риск за развитие на рак на гърдата, преди настъпване на менопауза [33]. В два отделни метаанализа, базирани на резултати, публикувани
след 2002 година, резултатите отчитат 10–30 % повишен риск от развитие на заболяването при жени, при които не е настъпила менопауза, вследствие излагане
на тютюнев дим. Въпреки че причинно-следствените механизми не са изяснени, епидемиологичните и токсикологичните проучвания показват, че тъканта на
гърдата по време на пролиферацията на клетките през пубертета и през първата
бременност е много чуствителна към излагането на канцерогени [31]. С помощта на експериментални животински модели е установено, че през годините
от началото на пубертета до първата бременност, преди да е настъпила окончателната диференциация на гърдата, тъканите на млечната жлеза могат да
бъдат много чувствителни на действието на канцерогени. Предполага се, че
рискът за развитие на рак на гърдата е по-висок в периода между началото на
пубертета и първата бременност [34]������������������������������������������
.�����������������������������������������
Резултатите подкрепят хипотезата, че тютюнопушенето по време на юношеските години повишава риска за развитие на
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заболяването����������������������������������������������������������������
[32]�����������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Според някои автори противоречието на резултатите се дължи на маскиращия ефект, провокиран от алкохола. Въпреки това, има кохортни
проучвания, които предполагат, че при жени, които са пушили за дълъг период
от време или са започнали да пушат в много ранна възраст, рискът е повишен,
независимо от консумацията на алкохол [31]. Той може да бъде определен от
продължителността на тютюнопушене, възрастта на започване и количеството
изпушени цигари. Например, при свръхинтензивните пушачи, които са започнали да пушат преди 18-годишна възраст и са пушили повече от 35 години по
средно 25 цигари на ден, е намерена връзка между тютюнопушенето и риска за
развитие на заболяването [35]. За оценка на ефекта, който оказва пасивното пушене също са проведени задълбочени проучвания������������������������������
[36].������������������������
В тези доклади са посочени доказателства за асоциацията между пасивното пушене с 32 % увеличен
риск от развитие на рак на гърдата при млади жени, предимно в пременопаузална възраст. Оценката за риска е направена по три показателя – излагане на
тютюнев дим в детството, в къщи и на работното място [32].
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При постменопаузалните жени рискът за развитие на рак на гърдата е изчислен на 9 % при бивши пушачи и на 16 % при интензивни пушачи. При бивши
пушачи времето от отказването от пушене е обратно пропорционално на риска
от рак на гърдата и след 20 години от отказването е равен на риска при непушачи
[32].
Наскоро проведени изследвания на канадска група от експерти в тази област показват, че асоциацията между активното пушене и рака на гърдата, преди
и след менопаузата, е в съответствие с причинно-следствената връзка. Техните
констатации относно активното пушене отчитат риск между 20 % и 50 %, в зависимост от интензивността на тютюнопушенето, периода от време и възрастта
на започване, както и започването на пушенето преди първа бременност [32].

Генетични фактори за развитието на рак на гърдата
През последните 25 години е събрана значителна информация относно регулацията на клетъчния растеж и пролиферация. До този момент са установени
няколко групи гени, свързани с онкологични заболявания:
Протоонкогени. Гените към тази група кодират белтъци, които са важни за контрола на клетъчната пролиферация, диференциация, контрола
на клетъчния цикъл и апоптозата. В продължение на повече от 30 години е
известно, че ДНК������������������������������������������������������������
вируси
�����������������������������������������������������������
като SV40 вирус и�����������������������������������
РНК
����������������������������������
вируси, например вирусът, предизвикващ сарком на Rous, са способни да трансформират клетките, в които паразитират �����������������������������������������������������������������
[37]. �����������������������������������������������������������
Вирусните онкогени имат хомолози в човешкия геном. Протоонкогените могат да бъдат трансформирани в онкогени в резултат на мутация, която предизвиква повишаване на тяхната активност [38]. Белтъците, кодирани
от протоонкогени, представляват растежни фактори, рецептори за растежни
фактори, посредници при предаване на сигнала, ядрени протоонкогени и
транскрипционни фактори [39].
Растежните фактори са пептиди, олигопептиди и стероидни хормони. Те се
свързват със специфични клетъчни рецептори, за да стимулират или инхибират
растежа на клетките, като предизвикват промени в експресията на гени, включително и на такива, които участват в регулацията на клетъчния цикъл и диференциация [39]. Растежните фактори играят важна роля в развитието на тъканите и ако
тяхната активност е ограничена, клетката загива. Установено е, че те стимулират
клетъчния растеж, като ускоряват прехода от G0 (стационарна фаза) към G1 (пресинтетична фаза) или S (синтетична) фаза на клетъчния цикъл [37].
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При автокринния модел растежният фактор се свързва с рецепторите на
клетките, които го синтезират. Това води до повишена секреция на растежен
фактор от една и съща клетка и насърчаване растежа на тумора. При паракринния механизъм растежните фактори се синтезират и секретират от определени
клетки и се свързват с рецептори на други клетки. Това, от своя страна, стимулира освобождаването на паракринен фактор, способстващ за увеличен синтез
на растежен фактор от първата клетка. Налице е взаимно стимулиране на производството на растежния фактор. Третият механизъм е ендокринният. Подобно
на хормоните, растежните фактор се синтезират далеч и достигат до прицелната
клетка посредством циркулацията ������������������������������������������
[38].�������������������������������������
Пример за растежен фактор с онкогенно действие е трансформиращият растежен фактор TGF (Transforming Growth
Factor). Той е мощен инхибитор на растежа на нормалните стромални, хемопоетични и епителни клетки като потиска пролиферацията на тумора през ранните
етапи на неговото развитие. Въпреки това, след като туморът е възникнал, той
става устойчив към действието на TGF и в по-късните етапи на развитие на туморните клетки се отделят големи количества от растежния фактор, като по този
начин се повишава инвазията и метастазирането. Други растежни фактори са
епидермалният растежен фактор (Epidermal Growth Factor), тромбоцитният растежен фактор (Platelet-Derived Growth Factor.), IGF1 (Insulin-like Growth FactorI), IGF2 (Insulin-like Growth Factor-II) и други.
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Втората група протоонкогени са рецепторите за растежните фактори. Рецепторите за растежните фактори са разположени върху мембраната и предават
информацията от околната среда (растежния фактор) на различни вътреклетъчни
сигнални преносители. Гените, които кодират рецептори, обединяват голяма част
от протоонкогените. Едни от най-важните рецептори по отношение на злокачествената трансформация са трансмембранните рецептори на тирозин киназите, въпреки че и други рецептори като стероидните, също играят роля [37, 39]. Тирозиновите протеин кинази показват висока степен на хомоложни последователности,
особено в каталитичния домен. Рецепторите на тирозин киназатите притежават
екстрацелуларен лиганд-свързващ домен, трансмембранен домен и един или два
вътреклетъчни каталитични домена, отговорни за трансдукцията на митогенните
сигнали. Рецепторът се активира при свързване с растежния фактор. Това води до
димеризиране на рецептора и до последващо автофосфорилиране на специфични
тирозинови остатъци в извънклетъчния му домен. Фосфорилираният рецептор е
с повишена киназна активност и фосфорилира тирозина на сигналните протеини.
Рецепторите играят голяма роля в развитието и прогресията на рака, ето защо
се наблюдава засилен интерес към тях при разработката на нови противотуморни медикаменти. По-голямата част от тези рецептори са добре проучени. EGFR,
PDGFR и TGFR са сред първите изследвани рецептори с доказана роля в онкогенезата [37, 39]. Към третата група протоонкогени се отнасят сигналните трансдуктори. Включените в тази група белтъци са цитоплазмени нерецепторни тирозин
кинази, фосфолипаза C (PLC) и фосфоинозитол-3-киназата (PI3-К). По отношение на биохимичната им функция те са сигнални молекули, които фосфорилират
протеини, G-протеини и гуанозин трифосфатази (GTP-ази) [38-39]��������������
. Много
������������
от рецепторите, описани по-горе използват общи сигнални пътища, чрез които могат
да предават сигнали. Въпреки че съществуват различни вътреклетъчни пътища на
сигнална трансдукция, известни са три основни пътя – PI3-K/AKT, RAS/MAPK и
JАК/STAT. Пример за протоонкоген от тази група е семейството на RAS, съставено
от HRAS, KRAS и NRAS.
Последната група протоонкогени са тези, които участват в контрола на генната експресия. Доказано е, че някои от протоонкогенните протеини се свързват
с ДНК и вероятно оказват контрол върху транскрипцията [38-39]. Такива белтъци
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са MYC, FOS и JUN����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
. Първоначално генът MYC е идентифициран като клетъчен хомолог на вирусния v-myc ген. MYC семейството се състои от три гена - MYC, MYCL
и MYCN, които се свързват с ракови заболявания при хората. MYC играе роля при
диференциацията, регулацията на клетъчната пролиферация и апоптозата. Той кодира p62 протеина, който е един от най-важните транскрипционни фактори [38-39].
Има три основни механизма за протоонкогенна активация - структурна
промяна, генна амплификация и нарушения в регулацията на експресията. При
тумори на гърдата точкови мутации са описани в няколко онкогена, но най-подробно са изследвани гените от RAS семейството. Замени на аминокиселини са открити на 12, 13 и 61 позиция в 30 % от туморите на гърдата, белия дроб и дебелото
черво [38]. Мутациите засягат места в протеина р21, които образуват връзка с GTP
и блокират преминаването на RAS от активна в неактивна форма. В резултат нивото на активния протеин се повишава, което води до ускоряване на трансдукцията,
ускоряване на клетъчния цикъл и нарушения в регулацията на пролиферацията.
Друг пример е описан при RET гена. Мутации в този ген се свързват с наследствени
заболявания, като медуларен карцином на щитовидната жлеза (Familial Medullary
Thyroid Cancer - FMTC) и множествена ендокринна неоплазия (Multiple Endocrine
Neoplasia – MEN) типове 2А и 2B (MEN2A и MEN2B) [37].
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Хромозомни транслокации са описани при много лимфоми и левкемии.
При тях структурната промяна е вътре в протонкогена и може да доведе до образуването на химерен ген с повишена активност. Една от най-добре изследваните
хромозомни транслокации е t (9:22) CML, при която ABL онкогена, локализиран
в хромозома 9, се транслоцира до BCR гена в 22 хромозома, при което се образува нов фузионен ген BCR-ABL [36].
Третият механизъм на активиране на протоокогените е чрез загуба на механизми за контрол. При него е характерно активиране на MYC онкогена, например при лимфома на Burkitt. В норма експресията на MYC е под много фин
контрол. При лимфома на Burkitt, MYC гена е пренасен до един от имуноглобулиновите локуси в почти всички случаи на болестта. Транслокация между хромозоми 8 и 14, включващи MYC и гена за тежка верига на имуноглобулина се
наблюдава при приблизително 80 % от случаите на лимфом на Burkitt. Ефектът
от транслокацията е дерегулиране на MYC генната експресия [37, 39].
Туморсупресорни гени. Гените към тази група кодират белтъци, които
инхибират клетъчната пролиферация и диференциация и водят до арест на
клетъчния цикъл. Най-ранните доказателства за съществуването на туморсупресорни гени предшестват откриването на онкогените с повече от 20 години.
Цитогенетични анализи на хибридни клетки спомагат за идентифицирането на
хромозоми, участващи в потискането на злокачествения фенотип. Например,
наличието на хромозома 11 от нормален партньор, е необходимо за потискане на злокачествения фенотип, когато HeLa злокачествени клетки, изолирани
от карцином на маточната шийка се смесят с нормални фибробласти [37, 39].
Въпреки че туморогенезата се потиска в хибридите от HeLa клетки и нормални
фибробласти, те все още се държат като трансформирани клетки in vitro. Това
води до предположението, че трансформацията и туморогенезата са под отделен
генетичен контрол. Други характеристики на туморните клетки, като например
обезсмъртяване и метастатична способност, също могат да бъдат потиснати в
хибрид�������������������������������������������������������������������
ни клетъчни линии��������������������������������������������������
, което предполага, че във формиране на туморогенния фенотип участват различен брой гени [37, 39].
Второто доказателство за съществуването на туморсупесорните гени е направено при проучвания на наследствени ракови заболявания [36]. При тях има
ясен модел на унаследяване, обикновено автозомно доминантно, тенденция за
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развитието на тумора в по-млада възраст и честа поява на множество тумори.
Мутациите в туморсупресорните гени могат да са унаследени от болен родител
или да са възникнали de novo в герминативните клетки на родителите [38].
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Част от туморсупресорните гените, които се свързват с рак на гърдата
са TP53, CDH1, MAP2K4, PTEN, LKB1(STK11), BRCA1 и BRCA2 [40].
TP53 – p��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
53 трудно се открива в нормални клетки поради краткия му полуживот от около 20 минути. Локализацията на белтъка зависи от фазата, в която е
клетъчният цикъл [37, 39]. По време на G1 той се открива в цитоплазмата и при
прехода от пресинтетичната (G1) към синтетичната (S) фаза навлиза в ядрото,
където остава и през G2/M. TP53 има три домена с различни функции. На азотния край на белтъка е разположен домен, който е отговорен за трансактивационните свойства на �������������������������������������������������������
p������������������������������������������������������
53. Карбоксилният край на белтъка има три сигнални мотива за ядрена локализация (Nuclear Localization Signals – NLS). Мутации в този
регион могат да доведат до белтъчен продукт, който не може да бъде транспортиран в ядрото. В центъра на p�����������������������������������������������
������������������������������������������������
53 се разполага хидрофобен регион, който е доста консервативен и сходен между различните видове. Тук са открити по-голяма
част от мутациите, предизвикващи тумори при хората. Загуба на p53 функция
при�������������������������������������������������������������������������
туморите може да възникне вследствие на мутация в гена или мутации в гените, които го регулират. Мутации в TP53 са открити при около 50 % от раковите
заболявания, с много по-висока честота в сравнение с другите туморсупресорни
гени. Общо 74 % от тях са мутации от типа „промяна на смисъла” – „missense”.
Много от TP53 мутациите са резултат от спонтанно дезаминиране на 5-метилцитозина, засягащо CpG динуклеотиди [37, 39].
CDH1 е тумор супресорен ген, разположен на хромозома 16q22.1, който се
отнася към класическата кадхеринова суперфамилия. Кодира белтък E-cadherin,
който е отговорен за Са2+ зависимата клетъчна адхезия. Мутации в този ген се
свързват с рак на гърдата, стомаха, щитовидната жлеза, колона и яйчника. Загубата на функция на белтъка води до прогресия на карцинома, като се повишава пролиферацията, инвазията и метастазирането [41]. Белтъкът Е-кадхерин
се състои от 5 кадхеринови повтора (ЕС1-ЕС5) – есктрацелуларен домен, един
трансменбранен домен и 4 интрацелуларни домена. При загуба на функция се
повишава клетъчното движение. Това позволява на раковите клетки да се придвижат от базалната мембрана и да нахлуят в околните тъкани. Е-кадхеринът се
използва за определяне на патологията и диагностицирането на различните типове рак. Например при инвазивните лобуларни карциноми на гърдата Е-кадхериновата експресия е подтисната или отсъства напълно. Мутациите в CDH1 гена
основно се свързват с наследствен дифузен карцином на стомаха [41].

1
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PTЕN принадлежи към групата на туморсупресупресорните гени. Кодира
белтък дефосфорилиращ фосфатидилинозитол 3,4,5 трифосфатазата. Белтъкът
PTEN специфично катализира дефосфорилирането на 3-фосфата от инозитоловия пръстен на PIP3 (фосфатилинозитол-3-фосфата�������������������������
)������������������������
, като се получава бифосфатен продукт – Ptdlns(4,5)P2 (PIP2). При това дефосфорилиране са инхибира
АКТ сигналния път. Мутациите в PTЕN се свързват със синдрома на Кауден. Досега са установени над 70 мутации в гена, някои от които водят до инактивация
на ензимната активност и неспособност на белтъка да спре клетъчното делене и
потискане на апоптозата, което води до туморен растеж. Генетичните промени в
PTЕN се свързват с предразположение за развитие на глиобластоми и карциноми на ендометриума, простата, щитовидната жлеза, белия дроб и гърдата [L6].
Предполага се, че ниските нива на експресия на PTEN корелират с липсата на
положителен отговор към лечение с Херцептин [42]. PTEN противодейства на
туморогенезата, но и отговаря за чуствителността към отговора към Herceptin
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(Trastuzumab) при HER2 позитивни пациентки с рак на гърдата. Херцептинът
стабилизира и активира �������������������������������������������������
PT�����������������������������������������������
Е����������������������������������������������
N���������������������������������������������
функцията чрез регулация на PI3K/Akt сигналния път. Когато експресията на PTEN е подтисната или отсъства се прекъсва
тази верига и херцептинът не е ефективен [43].
STN11(LKB1) ��������������������������������������������������������
e�������������������������������������������������������
туморсупресорен ген, които кодира серин/треонинова киназа 11. Герминативни мутации в този ген се свързват със синдрома на PeutzJeghers – автозомно доминантно заболяване, характеризиращо се с растеж на
полипи в гастроинтестиналния тракт, пигментация на макулата и кожата и неоплазми – рак на гърдата, белия дроб, червата, тестисите, панкреаса и кожата [44].
Установено е, че ракът на гърдата при пациенти със синдром на Peutz-Jeghers се
свързва с мутации, които предизвикват скъсяване на белтъчния продукт, като
по-голяма част от тях са от типа безмислени („nonsense”). Пример за мутации в
STN11, свързани с рака на гърдата, са Trp239Cys и Arg304Trp [44].
Степен на пенетрантност на гените, свързани с предразположение
за развитие на рак на гърдата. След като се отчете влиянието на основните гени, свързани с��������������������������������������������������������
рака на гърдата, се������������������������������������
достигна до хипотезата�������������
, че предразположението се определя от голям брой локуси, всеки с индивидуален малък ефект върху риска за развитие на заболяването. След формулирането на
тази хипотеза усилията на изследователите бяха насочени към големи геномни
асоциативни проучвания от типа пациенти-контроли в рамките на целия геном
(Genome Wide Association Studies – GWAS). На базата на получените резултатите
от изследванията бяха определени три групи гени, показващи различна степен
на асоциация със заболяването. Тези групи се дефинират като високопенетрантни гени, гени с междинна пенетрантност и ниско пенетрантни гени�����
(Фугура 4) [40].
Високопенетрантни гени – BRCA1, BRCA2, TP53 и PTEN. Повечето от гените, които се отнасят към тази група, са тумор супресорните гени, участващи в
контрола на пролиферацията, репарацията, клетъчната диференциация и апоптозата. При мутация се променя тяхната функция, което определя участието им
в канцерогенезата [45].
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“

След като се
отчете влиянието
на основните гени,
свързани с рака на
гърдата, се достигна
до хипотезата, че
предразположението
се определя от голям
брой локуси, всеки с
индивидуален малък
ефект върху риска
за развитие на
заболяването

“

Тези групи се
дефинират като
високопенетрантни
гени, гени с междинна
пенетрантност и
ниско пенетрантни
гени

Гени с междинна (средна) пенетрантност – CHEK2, ATM, BRIP1 и PALB2.
Гените от тази група участват в поправката на ДНК и се свързват с два пъти повишен риск за развитие на рак на гърдата. Пример за мутация, водеща до предразположение към развитието на заболяването е делецията 1100delC в CHEK2
гена. Тя е установена в северните и източните Европейски популации и се асоциира с 2 до 3 пъти повишен риск за развитие на рак на гърдата (OR, 3,3; 95 % CI,
2,3–4,7) [46-48].
Ниско пенетрантни гени – TNRC9, FGFR2, NBC1, HRAS и MAP3K1. Генът FGFR2 кодира рецептор на фибрибластния фактор на растежа. Рецепторът
FGFR2 притежава екстрацелуларен домен, взаимодействащ с фибробластния
растежен фактор, което води до каскада от вътреклетъчни сигнали. На молекулно ниво сигналите повлияват митозата, растежа и диференциация�������������
та�����������
на клетките [L7-L8]
До този момент два полиморфни варианта rs2981579 (OR = 1,43, 95 % CI =
1,35–1,53, p = 10-31) и rs2981582 (OR = 1,31, 95 % CI = 1,27–1,36, p = 10-13), във
FGFR2 гена се асоциират с риска за развитие на рак на гръдата [49-50].
Друг нископенетрантен ген, свързан с риск за развитие на рак на гърдата, е MAP3K1. Кодира МАР3К1 (МЕК) серин/треонинова киназа, имаща основна
роля при фосфорилирането на ензими, свързани с клетъчния отговор, растежни фактори, митогенни и метаболитни стимули. Установено е, че в миши модели
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МАР3К1 играе важна роля по време на ембриогенезата, кератоцитната миграция
и при синтеза на Т-клетъчните цитокини и В антителата [L9].
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Фигура 4. Степен на пенетрантност на гените, свързани с предразположение
за развитие на рак на гърдата.

До този момент един полиморфен вариант, rs889312 в МАР3К1, се свързва
с рака на гърдата. Рискът за развитие на заболяването при носителството на A/С
генотип е изчислен на 1,22 (OR = 1,22, 95 % CI 1,14–1,30; p = 4,6 x 10-9) [49].
При проведените от групата на Easton големи асоциативни проучвания в
рамките на целия геном е установена връзка с рака на гърдата и при полиморфен
вариант rs3803662 в TOX3/TNRC9 (OR = 1,30, 95 % CI 1,22–1,39; р = 3,10-15) [49,
51]. Този ген кодира високо подвижен белтък, участващ в регулацията на ДНКзависими процеси като транскрипция, репликация, поправка и ремоделиране
на хроматиновата структура [52]. Високоподвижните белтъци (High Mobility
Proteins�����������������������������������������������������������������
– HMG�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
) съдържат ДНК-свързващ домен, който им позволява да предизвикват структурни промени в ДНК. Представителите на HMG����������������
�������������������
-семейството често се подразделят на базата на ДНК-свързващите им свойства. HMG-белтъци
са открити в различни еукариотни организми и повечето са известни или заподозрени като регулатори на генната експресия [L10].

“

Роля на BRCA гените при рака на гърдата

BRCA1 и BRCA2 гените
са открити през 90-те
години на миналия век

1

Локализация и структура на BRCA гените. BRCA1 и BRCA2 гените са
открити през 90-те години на миналия век. Първите сведения за съществуването на BRCA1 гена са предоставени от лабораторията на King в Berkeley през
1990 г. [53]��������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������
Четири години по-късно, през 1994 година, генът е картиран на хромозома 17 (17q12.21) от учени на Myriad Genetics (Фигура 5) [53].

СТУДИЯ

Studia Oncologica, бр. 1, 2013

Генетично предразположение и начин на живот – рискови фактори за развитието на рак на гърдата

23

Фигура 5. Хромозомна локализация и структура на BRCA1 гена [L11-L12]

BRCA2 генът е картиран през 1995 година на дългото рамо хромозома 13
(13q12.3) и е изграден от 27 екзона [53]. Дължината му достига 84.19 кb (Фигура 6).

Фигура 6. Хромозомна локализация и структура на BRCA2 гена [L13-L14]

Доменна организация на BRCA1 и BRCA2 белтъците. Двата гена кодират белтъци, които не показват сходство в първичните си последователности. BRCA1 генът кодира 1863 амонокиселинен белтък с няколко функционални
домена. BRCA2 генът е изграден от 27 екзона, кодира един от най-големите в човешкия протеом белтък от 3418 аминокиселини и има само ������������������
две известни функционални области.
В посока от азотния към карбоксилния край на ����������������������
BRCA������������������
1 са идентифицирани „RING finger” домен, NLS (ядрено локализиращ сигнал), SDC клъстер и два
BRCT домена (Фигура 7a) [54]. “RING finger” доменът е ангажиран с няколко
протеин-протеинови взаимодействия, например с BARD1. Предполага се, че
взаимодействието между RING домена и BARD1 подобрява убиквитин лигазната функция на �������������������������������������������������������
BRCA���������������������������������������������������
1. Като ядрен белтък ������������������������������
BRCA��������������������������
1 притежава ядрено локализиращ сигнал (NLS). В тази област е установено взаимодействие с р53, MYC, RB
и ZBRK1. ZBRK1 притежава “Zn finger” мотив, който потиска транскрипцията
чрез взаимодействие с GADD45.���������������������������������������������
��������������������������������������������
Необходимо условие за тази репресия е свързването на ������������������������������������������������������������
ZBRK��������������������������������������������������������
1�������������������������������������������������������
с BRCA������������������������������������������������
����������������������������������������������������
1�����������������������������������������������
. ДНК свързващият домен е разположен между аминокиселинни остатъци 452 и 1079. Този регион участва в поправката на ДНК,
като функцията отчасти е медиирана от BASC комплекса (���������������������
BRCA�����������������
1-���������������
associated�����
sur����
veillance complex). С централния район на белтъка се свързват MRE11, RAD50,

“

Двата гена кодират
белтъци, които не
показват сходство
в първичните си
последователности.
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NBS1, MDC, ATM CHK2 и
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
CDK2. На местата, където се извършва�������������
������������
фосфорилирането на белтъка от АТМ има SQ секвенции – клъстери от серинови и треонинови последователности, известни като SQ клъстер (SDС). Между аминокиселини
1280 и 1524 има няколко SDС, но като цяло те са редки в другите региони на
BRCA1 [54]. BRCT домените на карбоксилния край са от по 110 аминокиселинни
остатъка всеки и са разположени между аминокиселинни остатъци 1646 и 1859.
BRCT домени са открити и при много белтъци, участващи в ДНК поправката
и в регулацията на клетъчния цикъл. Те участват във взаимодействието с РНК
полимераза II, р300, BACH1, HDAC1, HDAC2, p53, CtIP и RB и др. [54].
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BRCA2 не проявява сходство с други известни белтъци [55]. Той има осем
BRC мотива от по 30 до 40 аминокиселини всеки, кодирани от екзон 11 на BRCA2
гена. ��������������������������������������������������������������������
BRC�����������������������������������������������������������������
мотивите проявяват консервативност при различните бозайници, което води до предположението, че те имат съществена функция. В действителност е доказано, че ��������������������������������������������������������
BRC�����������������������������������������������������
повторите се свързват с белтъка RAD51, който при бозайниците е от значение за ДНК поправката и генетичната рекомбинация [56].
BRC мотивите са дивергирали в известна степен, като BRC1, BRC3, BRC4, BRC7
и BRC8 имат най-голямо сходство помежду си. ДНК репариращата активност на
BRCA2 се регулира от DSS1, малък кисел белтък, който изглежда че функционира като кофактор. DSS1 се свързва с карбоксилния терминален край на BRCA2, в
който се намира и NLS мотива (Фигура 7b) [54].

“

Фигура 7. Структурна организация на BRCA1 и BRCA2 белтъците [54]

Въпреки очевидните
несходства в
аминикиселинните
последователности
и структура, BRCA1
и BRCA2 имат сходни
модели на експресия
и субклетъчна
локализация
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Въпреки очевидните несходства в аминикиселинните последователности и стр���������������������������������������������������������������
у��������������������������������������������������������������
ктура, BRCA1 и BRCA2 имат сходни модели на експресия и субклетъчна локализация. Установено е, че нивата на двата белтъка са най-високи по
време на S-фазата на клетъчния цикъл. BRCA1 и BRCA2 се колокализират в ядрото на соматични клетки, в местата на ДНК увреждане. В мейотичните клетки
те се локализитат към синептонемалния коплекс. Този модел на експресия и локализация се споделя от RAD51, хомолог на дрождевия RecA, който е от съществено значение при поправката на двойно-верижните скъсвания в ДНК при E.coli.
RAD51 играе важна роля в поправка на двойноверижните ДНК скъсвания чрез
хомоложна рекомбинация. BRCA1 и BRCA2 белтъците имат сходен механизъм
на функциониране, който отговаря за целостта на генома и за поддържане на
геномната стабилност [56].
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Функция на BRCA1 и BRCA2 белтъците и участието им в клетъчния
цикъл. Клетъчният цикъл при еукариотните организми има два етапа – митоза
и интерфаза. През митозата (деленето на ядрото на клетката) става разделянето на хромозомите и фазата обикновено завършва с цитокинеза (разделяне на
цитоплазмата). През интерфазата на молекулярно ниво се осъществява растеж
на клетките, репликация на ДНК и подготовка за митоза. Интерфазата има три
етапа: пресинтетичен, синтетичен и постсинтетичен. По време на пресинтетичната фаза ��������������������������������������������������������������������
(�������������������������������������������������������������������
G������������������������������������������������������������������
1) клетката
���������������������������������������������������������������
расте и се подгот�������������������������������������
в������������������������������������
я за синтез на ДНК. Следва синтетична фаза (S), през която се извършва синтез на ДНК. Интерфазата завършва с
постинтетична фаза (���������������������������������������������������������
G��������������������������������������������������������
2). На този етап в клетката се синтезират белтъци, необходими за формирането на делителното вретено (Фигура 8) [57, L15].

Фигура 8. Схематично представяне на клетъчен жизнен цикъл [L16]

Клетъчният отговор при увреждане на ДНК включва процесите активиране на “�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Checkpoint�������������������������������������������������������
”������������������������������������������������������
контрола на клетъчния цикъл и активиране на ДНК репариращите системи, които са тясно свързани едни с други. Нарушаването на тези
процеси води до повишена чуствителност към генотоксични агенти. Дефицитни
по отношение на BRCA1 и BRCA2 мишки проявяват повишена чуствителност
към генотоксични агенти и Х-лъчи, с което се доказва съществената роля на двата белтъка в отговор на ДНК повреди. Предполага се, че Х-чувствителни BRCA1
и ����������������������������������������������������������������������
BRCA������������������������������������������������������������������
2 дефицитни клетки имат дефект в репариращата система на двойноверижните скъсвания [58].
Еукариотните клетки притежават най-малко три различни механизма
за поправка на двойноверижните скъсвания: нехомоложно свързване на повредените крайща (Non-Homologous End Joining��������������������������
– NHEJ), хомоложна рекомбинация при поправката на двойноверижни скъсвания между две повтарящи се секвенции (едноверижна хибридизация, Single-Strand Annealing – SSA)
и хомоложна рекомбинация (Homologous Recombination – HR). NHEJ включва
директно лигиране на повредените краища на ДНК и може да доведе до грешки,
ако терминалните бази бъдат отстранени преди блокирането ������������������
[59]. Това �������
присъединяване по нехомоложен начин може да доведе до хромозомна нестабилност
и е една от основните характеристики на канцерогенезата. SSA използва кратки хомоложни последователности, съпътстващи увреждането след резекция
на двойноверижното скъсване, в резултат на което се получава делеция на последователности и загуба на генетична информация. В контраст на склонната
към грешки репарация на ДНК (error-prone repair), репариращите механизми на
NHEJ, SSA и HR при поправката на двойноверижните скъсвания (Double Strand
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Breaks – DSBs) се осъществяват по време на S- и G2 фазата на клетъчния цикъл.
Хомоложната рекомбинация се инициира от нуклеолитична обработка на края
на двойноверижното скъсване, за да се генерира едноверижна ДНК (3’ ssDNA). В
присъствието на АТФ, Rad51 образува спираловидните нуклеопротеинови филаменти от 3’ ssDNA [60].
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“

BRCA1, BRCA2 и RAD51
се колокализират в
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BRCA1, BRCA2 и RAD51 се колокализират в ядрото, което води до
предположението, че участват в клетъчния отговор при увреждане на ДНК.
Директно доказателсво за тази функция идва от изследванията на мутантни по
BRCA�������������������������������������������������������������������
1 и ���������������������������������������������������������������
BRCA�����������������������������������������������������������
2 клетки ��������������������������������������������������
[56]����������������������������������������������
. Ролята, която играят BRCA1 и BRCA2 в поправката на двойноверижните скъсвания�����������������������������������������
вероятно е�������������������������������
различна. Доказателствата сочат по-пряка роля на BRCA2 в този механизъм. Всъщност последните резултати
показват, че BRCA2 контролира вътреклетъчния транспорт на RAD51 [61]. При
BRCA2 дефицитни клетки RAD51 не се транспортира ефективно в ядрото. Това
води до предположението, че една от функциите на BRCA2 е да транспортира
RAD51 от мястото му на синтез до мястото му на функциониране. В допълнение
изглежда, че BRCA2 контролира ензимната активност на RAD51. RAD51 ефективно покрива ДНК субстрата като формира нуклеопротеинови филаменти,
ключови междинни продукти при хомоложната рекомбинация. Добавянето на
пептиди, съдържащи RAD51 към BRC повтори BRC3, BRC4 или BRC7 потиска
образуването на нуклеопротеинови филаменти в in vitro условия. Мутациите в
BRC пептидните повтори, които се свързват с рак, елиминират тази инхибираща
активност. Едно от обясненията е, че в комплекса BRCA2-RAD51 съществуват
поне две места in vivo – неактивно място, където е предпазен от безразборно
свързване на едноверижни ДНК фрагменти и активно място, където се образуват нуклеопротеинови филаменти и се транспортират до местата на ДНК увреждането. Необходимостта от неактивен комплекс BRCA2-RAD51 вероятно се
дължи на обмяната на нормалната ДНК. Активирането включва освобождаване
на RAD����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
51��������������������������������������������������������������
от BRCA������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
2�����������������������������������������������������
чрез постранслационни модификации, като фосфорилиране от АТМ и ATR. Механизмът на това активиране в местата на ДНК увреждане
не е изяснен напълно [61]. Въпреки това BRCA2 съдържа най-малко шест BRC
повтора, които могат да се свържат с RAD51. При мутации, свързани с рак, които
засягат един повтор от BRC, трудно може да бъде засегната функцията на RAD51
in vitro. Тези ограничения не са фатални, но подкрепят нуждата от по-нататъшни проучвания за взаимодействието на комплекса BRCA2-RAD51 [60, 61].
BRCA1 също е от съществено значение за поправката на двойноверижните скъсвания чрез хомоложна рекомбинация, но начинът му на действие не е
много добре изяснен. По всяка вероятност той непряко контролира функцията
на RAD51. BRCA1 взаимодейства и с различни от RAD51 белтъци, за които се
знае, че участват в рекомбинацията (Фигура 9).
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Установено е, че RAD51, заедно с MRE11 и NBS1 се колокализират с
BRCA1 в мястото на ДНК увреждането [62]. Предполага се, че BRCA1 регулира
дейността на RAD50-MRE11-NBS1 комплекса. Мутации в АТМ гена се свързват
със заболяването атаксия телеангиектазия. Генът кодира белтък, който е фосфатидилинозитол-3-фосфат киназа. Дефицитите, характерни за увреждане на
АТМ са подобни както при увреждане на BRCA1. Хетерозиготни мутанти по
АТМ гена са предразположени към рак, включително и рак на гърдата. АТМ дефицитни клетки са с хромозомна нестабилност и са с нарушена способност да
отговарят на генотоксични агенти. Дефекти във фосфорилирането обясняват
сходните клинични прояви, причинени от дисфункция на един от двата белтъка.
Процесът на канцерогенеза често е индуциран от епизоди на ДНК повреди, които могат да бъдат следствие на различен брой повтарящи се стресови фактори,
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Фигура 9. Роля на BRCA и BRCA2 в поправката на ДНК.
А. При нормално функциониране на BRCA1 и BRCA2 белтъците се формира
макромолекулен комплекс от BRCA1, BRCA2, BARD1 и Rad51. Образуването на
комплекса започва с фосфорилиране на BRCA1 от АТМ. В отговор на ДНК повреда
комлекса се премества към хромозомен участък, подложен на ДНК репарация, който е
маркиран от PINA (Proliferating Cell Nuclear Antigen),
Б. Загуба на функция на BRCA1 и BRCA2 (на схемата обозначени с пунктирна линия)
води до невъзможност да се поправят ДНК повреди. В този случай се нарушава
експресията на гени, участващи в checkpoint контрола, като р53 и р21, което води до
активиране на клетъчната пролиферация [L17]

като реактивни кислородни радикали, цитотоксична химиотерапия, йонизиращи лъчения и др. [62].
Белтъците BRCA1 и BRCA2 вземат участие в „checkpoint” контрола на
клетъчния цикъл. „Checkpoint” контролът е клетъчен механизъм, при който
клетката спира хода на цикъла си с цел проверка на процесите, протекли в нея
по време на съответната фаза на клетъчния цикъл. Тази проверка представлява
качествен и количествен контрол на отделните етапи от клетъчния цикъл преди
да започне следващият. Процесът се контролира от “checkpoint” кинази (CDKs),
активни в присъствието на поне един белтък – циклин. “Checkpoint” контролът
се влючва на границите G1/S и G2/М. През S-фазата на клетъчния цикъл също
се активира “сheckpoint” контрол. Това активиране става с участието на ATM
и ATR киназите. Предполага се, че BRCA1 и p53 се припокриват по отношение
на ролите си в “сheckpoint” контрола и поддържането на геномната стабилност
(Фигура 9) [54, 58, 65]
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Фигура 10. Участие на BRCA1 и BRCA2 белтъците в „checkpoint” контрола на
клетъчния цикъл [65]
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От изключително важно значение за поддържане на геномната стабилност в клетката е убиквитиниращата функция на BRCA1 [������������������
63]���������������
. Убиквитинирането е широко разпространена посттранскрипционна модификация, при която
има ковалентно свързване между глицинови остатъци, разположени в С-края
на убиквитина, с лизиновите остатъци в белтъците. Понякога към лизиновия
остътък се свързват най-малко четири молекули убиквитин, процес познат като
полиубиквитиниране, осъщесвяващо се в протеозомата [63]. Убиквитинирането
протича на няколко етапа и се катализира от три ензима Е1, Е2 и Е3 убиквитин
протеин лигази. BRCA1 участва в процесите на убиквитиниране, като формира
хетеродимерен комплекс BRCA1-BARD1 с убиквитин лигазна активност. Това е
един от примерите за RING – зависима лигазна активност [63].
Съществуват няколко типа убиквитинови модификации, от които моноубиквитинирането е свързано с регулаторни модификации. Подобно на други
хистонови посттранслационни модификации, моноубиквитинирането на хроматиновата структура засяга транскрипционния контрол, генната експресия
и възстановяването на ДНК [58,
�����������������������������������������������
64]���������������������������������������
. Известно е, че BRCA������������������
����������������������
1 катализира моноубиквитинирането на много субстрати. Около 10 % от Н2А и около 1 % от Н2В
при бозайниците са моноубиквитинирани, което оказва влияние върху транскрипционната активност. Например, коровите хистони Н2А, Н2В, Н3, Н4 и
хистоновият вариант Н2АХ са подложени на моноубиквитиниране. Това доказва, че BRCA1 участва в регулацията на хроматиновата структура. Въпреки че
биологичното значение на моноубиквитинирането не е много добре проучено,
има предположения, че то спомага за хроматиновото ремоделиране по BRCA1зависим репариращ път [58, 64].
Хроматиновото ремоделиране се случва около двойноверижните повреди
и се предполага, че улеснява репарацията на ДНК. В този процес са въвлечени
няколко мултимерни
�����������������������������������������������������������������
комплекса, които взаимодействат пряко с ��������������
BRCA����������
1, включи-

Studia Oncologica, бр. 1, 2013

Генетично предразположение и начин на живот – рискови фактори за развитието на рак на гърдата

телно BASC и хроматинремоделиращите SW1 и SNF [54]. Това показва, че тези
белтъци функционират като единици за хроматиново ремоделиране и са на местата около ДНК повредите. Резултатът от това взаимодействие е активирането
на други гени, замесени в отговор на ДНК повреди, като KU70 и GADD45. Мутации, които засягат други компоненти от комплекса SW1/SNF, като например
SNF5, са открити при редки тумори, характерни за детската възраст. Фактът, че
BRCA1 може да функционира като хистонова деацетилаза и да взаимодейства с
белтъци, замесени в хроматиновото ремоделиране, като B��������������������
ACH�����������������
1, подчертава неговото значение в процесите, които регулират репарацията на ДНК. Интересно
е, че BRCA2 взаимодейства с EMSY и също има репарираща функция. Мутации,
които засягат EMSY могат да се окажат в основата на спорадичния рак на гърдата и яйчниците [54].
Мутационен спектър на BRCA гените. Около 25 % от случаите на рак
на гърдата са с фамилна анамнеза [66].
��������������������������������������������
За
��������������������������������������
фамилния рак на гърдата������������
,�����������
според установените международни критерии, е характерно ранно начало, под 50-годишна възраст и два или повече случаи на рак на гърдата, яйчниците, фалопиевите
тръби или перитонеума при родственици от първо, второ или трето поколение
[L189]. Мутации в BRCA1 и BRCA2 гените обясняват около 15 до 20 % от фамилните случаи на рак на гърдата [66], а при около 1% от семействата, свързани
с редки синд������������������������������������������������������������������
ро����������������������������������������������������������������
ми като���������������������������������������������������������
Li Fra��������������������������������������������������
umeni���������������������������������������������
, Cawden�������������������������������������
�������������������������������������������
и ����������������������������������
Peutz�����������������������������
-����������������������������
Jenhers���������������������
са установени герминативни мутации в p53, PTEN и STK11 гените [40]. Честотата на BRCA мутациите при пациентите с рак на гърдата без фамилна анамнеза са съотвено 1–7 %
за BRCA1 и 1–3 % за BRCA2 [66].
Докладваните мутации са разпръснати по цялата кодираща последователност на двата гена, без очевидни горещи точки (hot spots). Повечето от тях
са малки инсерции, делеции и безмислени (“nonsence”), предизвикващи появата
на преждевременен стоп кодон и синтез на скъсен белтъчен продукт (Фигура
11). Този тип мутации са около 70 % при BRCA1 гена и 90% при BRCA2 гена. Една
част от мутациите са големи пренареждания – инсерции, делеции или дупликации на повече от 500 килобази от ДНК, засягащи един или повече екзони [54, 67].

Фигура 11. Разпределение на мутациите по кодиращата последователност на
BRCA1 и BRCA2 гените [L19-L20]

29

“

Мутации в BRCA1
и BRCA2 гените
обясняват около 15 до
20 % от фамилните
случаи на рак на
гърдата
Честотата на BRCA
мутациите при
пациентите с рак на
гърдата без фамилна
анамнеза са съотвено
1–7 % за BRCA1 и 1–3 %
за BRCA2

“

Докладваните
мутации са
разпръснати по
цялата кодираща
последователност
на двата гена, без
очевидни горещи
точки (hot spots)
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Най-често срещаните мутации в BRC1 и BRCA2 гените са представени на
Tаблица 1.
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Таблица 1. По-често срещани мутации в BRCA1 и BRCA2 гените [L21]
ГЕН
BRCA1
185delAG
5382insC
C61G
S1613G
S1436S
IVS8-58delT
IVS7-34 C>T
S694S
P871L
IVS16-68 A>G
IVS16-92 A>G
IVS18+66 G>A
L771L
R1347G
Q356R
E1038G
K1183R
M1008I
4184del4
R1443X

“

В общата популация
рискът за развитие
на рак на гърата е
средно 1 на 8, а рискът
за развитие на рак на
яйчника е 1 на 70 жени

1
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BRCA2
6174delT
H372N
F599S
10590A>C
IVS16-14T>C
IVS21-66T>C
K3326X
I2490T
3624A>G
IVS11+80delTTAA
D1420Y
203G>A
E2856A
7470A>G
4035T>C
Y42C
S384F
IVS8+56C>T
P655R
I505T

В общата популация рискът за развитие на рак на гърата е средно 1 на
8, а рискът за развитие на рак на яйчника е 1 на 70 жени [62]. В зависимост от
популацията честотата на мутациите варира от 1 на 800 до 1 на 1400 за BRCA1
гена и 1 на 450 до 1 на 800 за BRCA2 гена. Общо за двата гена честотата на мутациите в общата популация варира между 1 на 300 до 1 на 400 [68]. Смята се, че
носителството на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените се среща съответно при 2 и 6
% от пациентите с рак на гърдата и при 10 и 15 % от пациентите с овариален карцином [62]. Разпространението на герминативните мутации в BRCA1 и BRCA2
гените варира значително сред различните етнически групи и географски области. Популационно специфични мутации са описани при източноевропейското
еврейско семейство Ашкенази, в исландската, холандската, швейцарската, норвежката, германската, испанската, канадската, източноевропейските и южноевропейските популации [66, 69].
В някои изолатни популации или етнически групи мутациите се срещат
много по-често поради ефекта на основателя��������������������������������
. Преобладаващата част от герминативните мутации и в двата гена са предимно „индивидуални мутации“, уникални за всяко семейство с фамилна история [53]. Две от най-често срещаните
мутации в BRCA1 гена сред европейските популации са 185delAG (c.68-69AG) и
5382insC (c5266dupC) с честота около 0,9 % при източноевропейското еврейско
семейство Ашкенази. Най-честата мутация сред тази етническа група е 185delAG
(c.68-69AG). Втората мутация, 5382insC (c5266dupC) води до промяна в рамката
на четене и преждевременно терминиране на транслацията с появата на стоп кодон в позиция 1829. В резултат се получава скъсен белтъчен продукт с липсващ
втори BRCT мотива в С края на веригата. Тази мутация е с най-висока честота
сред славянските популации. Оценка на възрастта на мутацията 5382insC може
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да бъде направена чрез определяне на размера на общия споделен хаплотип около нея [70]. При новопоявила се мутация изследваните алели ще са идентични
на относително голям регион от ДНК около мутацията и ще се срещат при голям брой от носителите й. С течение на времето рекомбинантните събития ще
създадат в този регион различни хромозомни промени в определени индивиди
и хомологията ще става все по-малка. Вероятно мутацията произхожда от Северна Европа, Русия или Дания и е на възраст между 1800 – 1500 години, което
е между 61 и 72 поколения, всяко средно от по 25 години (95 % CI 46–107; 40-89)
[70].������������������������������������������������������������������������
При проведения хаплотипен анализ се оказва, че нейната възраст сред източноевропейското еврейско семейство Ашкенази е на около 400-500 години, 27
поколения, което води до предположението, че тази мутация се е разпространила в тази етническа група по-късно, вероятно от полската популация [70]. Няма
убедителни доказателства за това как мутацията се е разпространила сред европейските популации. В първите години на новата ера границите в северна Европа са зле дефинирани. Скандинавия обхваща рядко населените североизточни
райони на днешна Норвегия, Дания, Швеция, Финландия и Исладния, а регионите, в които днес са Русия и Украйна, са били населявани от скитски племена
в продължение на няколко века. Около 600-та година скитските племена били
завладяни и оставили оцелелите славяни да се разпространят из цяла централна
и източна Европа. Това е������������������������������������������������������
позволило
����������������������������������������������������
на мутацията 5382�������������������������
�����������������������������
insC���������������������
бавно да се разпространи на запад и юг от останалата част на Европа, от руските равнини, заедно
със славянската миграция и обяснява високата й честота в много от източните
популации [70].
Примерите за индивидулно появили се мутации в различните популации
са много. Например в холандската популация около 30 % от BRCA1 – свързания
рак на гърдата се дължи на големи геномни пренареждания (�����������������
Large������������
�����������
Genomic����
���
Rearrangements – LGR). При тях има промяна на броя копия на един или повече
екзони на BRCA1 гена. Две от тях, делеция на 13 екзон и делеция на 22 са с ефект
на основателя����������������������������������������������������������������
[69]. ���������������������������������������������������������
В полската популация 90 % от откритите до този момент мутации са 5382insC, C61G и 4153delA�����������������������������������������
. Като
���������������������������������������
друг пример за индивидуално появила се мутация може да се посочи 9999del5 в екзон 27В на BRCA2 в Исландската
популация. Този тип мутация е установена в 64 % от жените с диагностициран
карцином на гърдата и с фамилна предистория за това заболяване [71].
�������������
При
�������
европеидните представители на американската популация 36 % от мутациите са
малки инсерции или делеции, предизвикващи изместване на рамката на четене
(frame shift), 14 % са еднонуклеотидни замени, променящи кодона и съответно
кодираната аминокиселина (missense). Други 29 % са еднонуклеотидни замени,
променящи кодона за определена аминокиселина в терминиращ, предизвикващ
спиране на транслацията на иРНК и синтез на скъсен белтък (nonsense) [37].
Изчислено е, че средният популационен риск при носителство на мутации в BRCA1 до навършване на 70 годишна възраст е средно 65 % (CI 44 %-78
%) за рак на гърдата и между 33 и 39 % (CI 18–54 %) за овариален карцином.
Съответно за BRCA2 оценката е: 45 % (CI 31–56 %) за карцином на гърдата и 11 %
(���������������������������������������������������������������������������
CI�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
2,4–19������������������������������������������������������������������
%) за
��������������������������������������������������������������
овариален карцином ����������������������������������������
[62]������������������������������������
. Редица изследвания показват по-нисък риск за развитие на рак на гърдата при носителството на мутации в BRCA2
гена, в сравнение с носителството на мутации в BRCA1 [62]. ������������������
Въпреки това поради високата алелна хетерогенност в тези гени, действителният риск вероятно се
различава от така определения. Направената оценка за риска от развитие на рак
на гърдата при носителството на една от трите най-често срещани мутации в
европейската популация 5382insC и 185delAG в BRCA1 гена и 6174delT в BRCA2
гена, е показана на Таблица 2 [66].
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Таблица 2. Oценка на риска за развитие на рак на гърдата [68]

32

Оценка на кумулативния риск (%) (95 %Cl) за развитието на рак на гърдата
или яйчниците при носителството на 185delAG, 5382insC и 6174delT мутации
5382insC
6174delT
185 del AG
Карцином Карцином Карцином Карцином Карцином Карцином
Възраст на гърдaта на яйчника на гърдaта на яйчника на гърдaта на яйчника
40
10 (3-18)
3 (0 до 7)
14 (5-23)
2 (0 – 5)
7 (0- 14)
50
27 (13-38)
11 (2-19)
46 (29-59)
17 (4-28)
8 (0 – 16)
2 (0 – 7)
60
47 (2 -62)
14 (2-24)
57 (35-72)
32 (8-50)
16 (1-28)
15 (1-28)
70
64 (34-80) 14 (2-24)
67 (36-83)
33 (8-50)
43 (14-62)
20 (2-35)

“

При приблизително
30 % от жените с рак
на маточните тръби
е установена BRCA
мутациия.
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Носителите на мутация в BRCA1 и BRCA2 гените са с риск за развитие и на
други злокачествени заболявания. При приблизително 30 % от жените с рак на
маточните тръби е установена BRCA мутациия. В допълнение, унаследяването
на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените води до предразположение за развитието
на карциноми на ендометриума, панкреаса и простатата [62].
Фенотипна изява на рака на гърдата при носителсво на мутации в
BRCA гените. Има няколко клинични характеристики при рак на гърдата, свързани с мутации в BRCA гените, които го отличават от останалите подтипове на
този вид карциноми [67]. Голям процент от BRCA1-асоциираните тумори са
негативни по отношение експресията на ER��������������������������������
����������������������������������
, ������������������������������
PR����������������������������
���������������������������
и HER2, сравнени със спорадичните тумори. За разлика от тях туморите, свързани с дефекти в BRCA2, са
по-често естроген положителни, докато експресията на прогестероновия рецептор и HER2 не се различава от тази при спорадичните случаи. Хистологията
на BRCA1-асоциираните тумори на гърдата се различава от хистологията, характерна за спорадичните карциноми [72]. В някои случаи те са с по-агресивна
фенотипна изява. По-голяма част от BRCA1-свързаните тумори са инвазивни
дуктални аденокарциноми (74 %), често са зле диференцирани (G3), с голям брой
митози и висока степен на плеоморфизъм. Туморите са добре разграничени и
показват по-висока степен на лимфоплазмоцитна инфилтрация и висока честота на лимфоваскуларна инфилтрация. Подобно на BRCA1-свързания рак на
гърдата, най-честият хистологичен тип при BRCA2-асоциираните туморите е
инвазивният карцином (76 %). Докладвана е и висока честота на тумори, отнасящи се към инвазивните лобуларни и тубуларни карциноми в сравнение със
спорадичните�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
[�����������������������������������������������������������
72].�������������������������������������������������������
BRCA2-асоциираните тумори са с умерена или ниска диференциация, висока степен на ядрен плеоморфизъм и по-висок процент на митози в сравнение със спорадични тумори [72].
Молекулното профилиране показва значителни разлики в експресионните профили на BRCA1- и BRCA2-асоциираните тумори на гърдата. BRCA1-асоциираният рак на гърдата се характеризира с ниска степен на експресия на ERα,
PR и на cyclin D1 (CCND) [73,74,75]. Като цяло експресията на HER2 е по-ниска
в сравнение със спорадичните случаи. За разлика от HER2 се наблюдава свърхекспресия на EGFR, cyclin E и на клетъчния туморен маркер ALDH1. При около
30–70 % от BRCA1-свързаните тумори се наблюдават и мутации в p53, като се
отчита, че последните са около 20 % от спорадичните случаи. Освен това разпределението на мутации в р53 може да бъде повлияно от BRCA1 и BRCA2 гените.
Експресионната оценка показва, че по-голяма част от BRCA1-асоциираните тумори са позитивни за СК5-/ СК6 и СК14, кавеолин, виментин, ламинин и р-кадхерин. Експресията на белтъци, свързани с апоптозата, като BAX, BCL2 и BRCA1
е по-ниска, в сравнение със спорадичните [72].
Повечето BRCA2-свързани тумори показват различен имунофенотип от
този при BRCA1-асоциираните тумори [74]. По имунофенотипна изява те са по-
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близко до спрадичните карциноми. BRCA2-асоциираните тумори са позитивни
по отношение експресията на ER и PR и в много редки случаи свръхекспресират
HER2. Освен това според наскоро проведени проучвания, за тях е характерна повисока експресия на FGF1 (растежен фибробластен фактор 1) и FGFR2 (рецептор
за растежен фибробластен фактор 2) в сравнение с BRCA1-асоциираните тумори
[72]. ����������������������������������������������������������������������
При BRCA2�������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������
асоциираните тумори обикновено се наблюдава експресия на луминални цитокератини СК8 и СК18, cyclin D1, BAX, BCL2, р-кадхерин и виментин,
но не и на СК5/6 и СК14, кавеолин 1 и ALDH1. Това води до предположението, че
BRCA2��������������������������������������������������������������������
-асоциираните�������������������������������������������������������
туморите са�������������������������������������������
������������������������������������������
с различен произход и вероятно водят началото си от луминални клетки на гърдата, за разлика от BRCA1-свързания рак на
гърдата, който произхожда от прогениторните клетки [67].
Критерии за мутационен скрининг и превенция при вероятно носителство на мутации в BRCA гените. K��������������������������������������
ритериите за търсене на вероятно носителство на мутациите в BRCA1 и BRCA2 гените се различават в различните
страни, но като цяло са базирани на разпространението на мутациите и специфичните популационни характеристики [66].
Общоприети са международните критерии за генетичен анализ на мутации в BRCA гените (Таблица 3), утвърдени от Breast Cancer Linkage Consortium(
BCLC), 1999 и NCCN (National Comprehensive Cancer Network), 2010 [L22-L23].
В други страни се използват прогностични методи като BRCAPRO,
BOADICEA или Manchester scorе. В допълнение, отчитането на патологичните
характеристики на рака на гърдата, като например медуларен карцином, тройнонегативен карцином, ранно начало, под 50 години се оценяват като ефективна
стратегия за откриване на мутации [66]. Различните методи за скрининг, които
са използват при различните мутационни проучвания водят до различия в оценката на рисковите фактори при носителството на мутация в BRCA гените.
Отчетени са три потенциални източника на вариации в оценката на риска
за развитие на рак на гърдата: модифициране на генетичния фонд, околната
среда и начина на живот [33].
Златен стандарт за откриване на мутации в BRCA гените са методите на
директното секвениране и като допълнение �������������������������������
мултиплексен анализ чрез амплифициране на лигирани проби MPLA (Multiplex Ligation Probe Amplification) за
откриване на големи делеции, инсерции и геномни пренареждания [66].
Разработени са различни схеми за наблюдение на жени носителки на
BRCA мутации. Една от най-често използваните схеми включва ежемесечно самонаблюдение, клинични прегледи на гърдите на 6 месеца и веднъж годишно
мамографско изследване и ядреномагнитен резонанс. Практиката показва, че
профилактиката при тази група жени трябва да започне между 25 и 30 годишна
възраст [66].
Друга стратегия за превенция от развитието на рак на гърдата при носителки на мутации в BRCA гените са профилактичните хирургически интервенции. Целта на превантивната хурургия е да се намали риска от рак на гърдата
и смъртността. Възможностите включват тотална двустранна мастектомия и
отстраняване на яйчниците. Няма успоредни контролирани проучвания за профилактичната хирургия, но като цяло кохортни проучвания са доказали ползата
от методиката [66]. До този момент профилактичната двустранна мастектомия
при носителство на мутации в BRCA гените си остава най-ефективната стратегия за намаляване на риска от рак на гърдата според проучванията с около
90 %. Двустранното отстраняване на яйчниците се препоръчва след 35 години,
особено при носителство на мутация в BRCA2 гена, но като цяло не се намалява
общата полза от тази стратегия за намаляване на риска за развитие на рак на
гърдата [66].
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“

Kритериите за търсене
на вероятно носителство
на мутациите в
BRCA1 и BRCA2 гените
се различават в
различните страни, но
като цяло са базирани
на разпространението
на мутациите
и специфичните
популационни
характеристики

“

Златен стандарт
за откриване на
мутации в BRCA гените
са методите на
директното секвениране
и като допълнение
мултиплексен анализ
чрез амплифициране
на лигирани проби
MPLA (Multiplex Ligation
Probe Amplification) за
откриване на големи
делеции, инсерции и
геномни пренареждания
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Таблица 3. Критерии за генетичен анализ на мутации в BRCA гените [L22-L23]
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Критерии на Breast Cancer Linkage Consortium (BCLC)
Критерии

Пояснение

1.

Наличие на фамилна
история.

Двама засегнати родственици от първо
поколение, като поне едната от тях е
диагностицирана с рак на гърдата на възраст
под 40 г. или рак на яйчниците, на каквато и да
е възраст.
Поне трима родственици от първо или второ
поколение, диагностицирани с рак на гърдата
или рак на яйчниците, на каквато и да е
възраст.

2.

Наличие на фамилна
история.

3.

Ранно начало
на заболяването.

Пациентки, диагностицирани с рак на гърдата
на възраст под 40 г., без или с наличие на
фамилна история за рак на гърдата или
яйчниците.

4.

Двустранен рак
на гърдата.

При наличие или отсъствие на фамилна
история за рак на гърдата или яйчниците.

NCCN (National Comprehensive Cancer Network (базират се на клиничната
характеристика на заболяването и на фамилната анамнеза

1

1.

Два случая на рак (на каквато
и да е възраст), като отделни
събития в една пациентка,
както следва:

- рак на гърдата и рак на яйчниците;
- рак на гърдата и рак на маточните тръби;
- рак на гърдата и рак на перитонеума (РРС);
- два отделни добре разграничени първични
тумора в едната гърда.

2

Наличие на фамилна история,
при която са засегнати близки
родственици на пробанда от
една страна на семейството
(майчина или бащина линия):

3.

Наличие на фамилна история,
при която са засегнати близки
родственици на пробанда от
една страна на семейството
(майчина или бащина
линия) при рак на гърдата в
комбинация с един или повече
от изброените по-долу видове
рак:

5.

Пациентки от семейства с
доказани мутации в гените,
асоциирани с рак на гърдата

Два или повече случая на рак на гърдата;
или комбинация от случаи на рак на
гърдата със случаи на един или повече от
изброените по-долу видове рак:
- рак на яйчниците
- рак на маточните тръби
- рак на перитонеума.
- рак на простата
- рак на щитовидната жлеза
- сарком
- карцином на кортекса на надбъбречната
жлеза.
- ендометриален карцином
- рак на панкреаса
- мозъчни тумори
- дифузен стомашен карцином
- дерматологични прояви при синдрома на
Кауден
- левкемия
- лимфома.
При наличие или отсъствие на фамилна
история за рак на гърдата или яйчниците.

6.

Пациентки с етническа
При наличие или отсъствие на фамилна
принадлежност към еврейското история за рак на гърдата или яйчниците.
семейство Ашкенази
Мъже с рак на гърдата
При наличие или отсъствие на фамилна
история за рак на гърдата или яйчниците
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В заключение трябва са се отбележи, че през последните години беше
събрана значителна информация за гените, които се свързват с предразположението за развитие на рак на гърдата. Най-висок риск за развитие на заболяването е отчетен при носителството на мутации в BRCA1 и BRCA2 гените. Мутациите
в двата гена обясняват между 15 и 20 % от случаите на наследствен рак на гърдата. Това доведе до въвеждането на генетични тестове за вероятно носителство
на мутации в BRCA гените при жени, отговарящи на международните критерии.
Въпреки събраната информация голяма част от генетичната предразположеност, определяща риска от развитие на рак на гърдата, остава неизяснена. Поради тази причина усилията на изследователските екипа са насочени в
търсене на нови локуси. Първата насока е определянето на влиянието на ниско
пенетрантни алели, свързани със заболяването, посредством големи асоциативни проучвания от типа случаи-контроли в рамките на целия геном (GWASs).
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“

Въпреки събраната
информация голяма
част от генетичната
предразположеност,
определяща риска
от развитие на рак
на гърдата, остава
неизяснена

Втората важна насока на изследванията в областта на рака на гърдата е молекулното профилиране на туморите с цел да се предвиди отговора към новите
прицелни терапии. Доказани са значителни разлики в експресионните профили
на BRCA1- и BRCA2-асоциираните тумори на гърдата.
В допълнение, отчитането на патологичните характеристики на рака на
гърдата, като например медуларен карцином, тройнонегативен карцином, ранно
начало под 50 години, се оценяват като ефективна стратегия за откриване на мутации, а оттам и за оценка на агресивността на туморите и индивидуализирана
терапия.
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Резюме
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-често диагностицираният злокачествен тумор при жени, освен това е първа по честота причина за смърт при жените вследствие на
онкологично заболяване. Заболеваемостта показва стабилна тенденция към нарастване,
особено в Европейските държави и Северна Америка. В момента е приета широко хипотезата, че метастазирало заболяване се развива на базата на дисеминация на туморни
клетки още в ранните стадии. Циркулиращите туморни клетки (ЦТК) са клетки, които
присъстват в периферната кръв и притежават антигенните или генетични характеристики на специфичен тип тумор. Вземането на материал за изследване на нивата на ЦРК
е бърза и сравнително безболезнена процедура, наречена още „течна биопсия”. Тя може
да се извършва многократно в различни отправни моменти от лечението или проследяването на заболяването. Все още няма клинични проучвания, които недвусмислено
да показват, че активното използване на тестове за ЦТК в практиката води до увеличена преживяемост или подобрено качество на живот при пациентки с МРМЖ. Първото
проучване за ролята на ЦТК�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
като прогностичен маркер при пациентки с МРМЖ в България бе започнато през 2010 г. от нашия екип в рамките на текущ научноизследователски проект „П���������������������������������������������������������������
роследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (�������������
ЦТК����������
) при болни с метастазирал карцином на гърдата – прогностично и предиктивно значение“.
Този обзор разглежда наличната до момента литература относно същността, методите
за доказване и клиничното значение на ЦТК при метастазирал рак на млечната жлеза и
представя дизайна на нашето клинично проучване.
Ключови думи: циркулиращи туморни клетки (ЦТК), метастазирал рак на млечната
жлеза, прогностични фактори, полимеразна верижна реакция след обратна транскрипция (ПВРОТ)
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Breast cancer is the most commonly diagnosed malignancy in women and is the most
frequent cause of death in women due to cancer. The incidence shows a continuous increasing
trend, especially in European countries and North America. Currently, the most widely adopted
hypothesis about the development of metastatic disease is that it happens through dissemination
of individual cells during the early stages. Circulating tumor cells (CTC) are cells that can be
detected in peripheral blood and have the specific antigenic and genetic features of the primary
tumor. Obtaining blood sample for CTC detection also called “a liquid biopsy” is an easy and
straightforward procedure that doesn’t cause any discomfort to the patient. It can be performed
many times and at different points in the clinical course of the disease. The are still no clinical
studies that show unambiguously that the routine use of CTCs leads to better outcomes in MBC
patients. Our team started the first study in Bulgaria on the correlation of CTC levels with the
clinical course of metastatic breast cancer in 2010. This review follows the literature on the
nature, methods of detection and clinical significance of the CTC in MBC and presents our
clinical study design.
Key words: circulating tumor cells (CTC), metastatic breast cancer (MBC), prognostic factors,
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
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Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-често диагностицираният злокачествен тумор при жени, освен това е първа по честота причина за смърт при
жените вследствие на онкологично заболяване. По последни данни на Български национален раков регистър, публикувани през 2012 г., броят на новодиагностицираните случаи на рак на гърдата за 2010 г. е 3708.��������������������
Заболеваемостта показва стабилна тенденция към нарастване, особено в Европейските държави и
Северна Америка. Това се обяснява не само със застаряването на населението и
прилагането на по-ефективен скрининг, но и с въздействието на външни фактори, свързани с начина на живот, конкретно с увеличената употреба на алкохол и
контрацептиви. Процентното
���������������������������������������������������������
разпределение на новите случаи на РМЖ��������
�����������
при жените, в сравнение с останалите най-чести онкологични заболявания, е 25,8 % от
всички случаи. При 16,4 % от пациентите той е и най-честата причина за смърт
от онкологично заболяване [1].
Увеличената заболеваемост определя и нуждата от подобряване на подходите за диагностициране, лечение и проследяване на заболяването. Независимо от ранното откриване, близо една трета от болните, диагностицирани в
стадии I–III ще развият метастатичен процес, въпреки радикалното хирургично
лечение. В 30–40 % от тези болни, туморни клетки могат да бъдат открити в костния мозък или периферната кръв посредством имунохистохимия������������
още
�����������
при диагностицирането [2, 3]. Редица проспективни клинични проучвания показват,
че наличието на окултни метастатични клетки в костния мозък е прогностичен
маркер, свързан с общата преживяемост.
В момента е приета широко хипотезата, че метастазирало заболяване
се развива на базата на дисеминация на туморни клети още в ранните стадии
[4-6]��������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������
Съществува наистина интригуващ потенциал за подобряване на възможностите за определяне на прогнозата и мониториране на ефекта от адювантното
лечение или лечението при метастазирало заболяване. Едновременно с това има
възможности за определяне на биологични маркери, свързани с микрометастатичните клетки, които имат предиктивно значение при приложение на определен вид прицелна терапия. Засега се използват модификации основно на два различни метода за детекция на микрометастази в костния мозък и циркулиращи
туморни клетки (ЦТК): имунохистохимичен, чрез който се доказва експресия на
белтъци по повърхността на раковите клетки и полимеразна верижна реакция
след обратна транскрипция (ПВРОТ), чрез който се доказва РНК-експресия на
гени, специфични за раковите клетки.

ЦИРКУЛИРАЩИ ТУМОРНИ КЛЕТКИ (ЦТК) –
СЪЩНОСТ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА
1. Определение за циркулиращи туморни клетки (ASCO, 2007)
Циркулиращите туморни клетки (ЦТК) са клетки, които присъстват в
периферната кръв и притежават антигенните или генетични характеристики на специфичен тип тумор. ЦТК са клетките, които се отделят от първичната
туморна маса и преминават в периферното кръвообръщение. Oткриват се при
много различни карциномни заболявания, но не и в пациенти с доброкачествени тумори [7]. Много от проучванията върху ЦТК се базират на изследвания,
включващи дисеминирали туморни клетки (ДТК) – туморните клетки, представени в костния мозък при метастазирало заболяване. Преди време се е смятало,
че метастазите възникват късно при прогресията на заболяването, но има доказателства, че всъщност метастатичните събития могат да бъдат по-ранно явле-
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ние [8]. В подкрепа на това твърдение са данни за наличие на ЦТК/ДТК в пациенти с ранно заболяване.
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Метастатичната каскада представлява последователност от добре дефинирани стъпки, които трябва да бъдат преодоляни за да възникне истинско метастатично състояние (Фигура 1). Последователно, след възникването на първичния карцином ���������������������������������������������������������������
in�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
situ��������������������������������������������������������
, различните клетъчни популации, които го изграждат, добиват нови характеристики (напр. усилена пролиферация и намалена диференциация) и част от тях започват локално да инвазират околната тъкан чрез заобикалящия ги екстрацелуларен матрикс [9]. Следват процеси на навлизане в
кръвоносните съдове (������������������������������������������������������
интравазация) чрез
����������������������������������������
т. нар. епително-мезенхимна транзиция [10, 11], която осигурява на отделилите се единични или група клетки да отстояват на факторите в новата среда, в която попадат. След различен период на
циркулация в кръвоносната или лимфната система тези малко на брой клетки
могат да преминат базалната мембрана на съдовете и отново да навлязат в паренхимната тъкан чрез процес на екстравазация [12, 13]. Съдбата на тези ракови
клетки след това се определя от неясни засега механизми, включващи активирането и дезактивирането на специфични сигнални пътища. Популацията, достигнала този етап остава в т. нар. състояние на латентност за различен период от
време и по този начин се образуват микрометастази [14]. За да се развие крайното метастатично състояние, тези микрометастази трябва да променят генетичната си програма и да активират сигнализация в клетките, възстановяваща
техния пролиферативен потенциал [15, 16]. В литературата се откриват данни в
подкрепа и на хипотезата за създаване на преметастатична ниша (фаза „0“), според която първичният тумор отделя сигнални молекули като LOX [17].
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Фигура 1. Последователност на събитията, предхождащи формирането
на метастазирало раково заболяване [16].

2. Мащаб на изследванията върху ЦТК при РМЖ
Последните 10 години бележат огромен научен интерес към тестовете
за ЦТК и потенциалните им ползи за клиничната практика. Публикувани са
много статии, изследващи детекцията на микрометастази в костния мозък и
ЦТК при РМЖ [18]��������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������
Повечето от тези публикации са адресирани към развитието и валидирането на нови лабораторни методи за оценка на туморни клетки в
костния мозък. От изследванията върху оценката на значението на ЦТК в пери-
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ферна кръв, повечето са адресирани към приложението на ПВРОТ, като метод
на детекция и квантификация [19]. При повечето от изследванията е използвана
експресията на един единствен ген, като начин на доказване на ЦТК.
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3. Методи за доказване и количествено определяне на ЦТК
ЦТК могат да бъдат доказани посредством няколко метода. Най-общо те
могат да бъдат разделени на 1) имуноцитохимични и 2) генетични. Те се прилагат след различни способи за сепарация и обогатяване на туморните клетки в
пробата.
За сепарация най-често се използват имуномагнитни носители, които са
покрити с антитела, насочени срещу повърхностноклетъчни, туморспецифични антигени. След подобна позитивна клетъчна селекция изолираните клетки се
типизират имуноцитохимично или генетично според експресията на определени маркери. Алтернативен подход е първоначално отстраняване на левкоцитите
чрез позитивна клетъчна селекция и впоследствие имунохистохимично или генетично характеризиране на оставащите клетки.
При всички тези методи може да се използва комбинация от повече повърхностноклетъчни маркери при процеса на обогатяване с цел да се увеличи
ефективността на сепарацията и по този начин – чувствителността на изследването. Специфичността на теста може да се подобри като се използват панели от
антигени при имунохистохимичното характеризиране или панели от различни
мРНК последователности при характеризирането на генна експресия с ПВРОТ.
Сред най-чувствителните методи за анализ е количественият �����������
PCR��������
в реално време, който позволява определяне експресията на всеки индивидуален ген
на ниво една клетка от периферна кръв. Чрез него могат да бъдат разграничени
нивата на експресия на туморни и нетуморни клетки [20].
Количественото определяне и молекулярното охарактеризиране на ЦТК
чрез неинвазивна „течна“ биопсия (периферна кръв) при неколкократни изследвания и проследяване на пациентите в хода на терапия може да се използва при различни видове карциномни заболявания, включително метастазирал
рак на млечната жлеза (МРМЖ) [21-24], и спомага за разработването на стратегии за индивидуално лечение на всеки отделен пациент [25-27]. Молекулярните експресионни профили на различните подтипове рак на гърдата показват наличие на специфични за тях маркери като HER���������������������������������
������������������������������������
2, ������������������������������
ER����������������������������
, ��������������������������
PR������������������������
, цитокератин 19, човешкият мамаглобин и маркери, характерни за стволови клетки – например CD24,
CD44 и ALDH [28, 29].
1.1. Анализ на експресията на повърхностноклетъчни маркери чрез
имунохистохимия (ИХХ)
Имунохистохимията е златен стандарт за детекция на микрометастази в
лимфните възли и костния мозък. През 90-те години тя започва да се използва широко и за откриване на ЦТК в натривки от периферна кръв [30-33]. Този
подход се доказа като по-точен в откриването на метастази в лимфните възли
в сравнение с оцветяването с хематоксилин-еозин [30]�����������������������
. Методът
���������������������
обаче има известни недостатъци. Метастатичните клетки от РМЖ показват изключителна
хетерогенност в експресията на повечето тумор-асоциирани повърхностни молекули [34]�����������������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������������
Това може да повлияе ефективността на детекция на клетки в циркулацията. Освен това ИХХ е метод, който отнема значително време [35]. За да се
достигне до адекватна оценка за наличието на ЦТК трябва да бъдат анализирани
около 100 000 клетки [36]. Не на последно място, ИХХ изисква квалифициран
цитолог, който да потвърди идентичността на оцветените клетки.
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1.2. Анализ на експресията на повърхностноклетъчни маркери чрез
флоуцитометрия (ФЦ)
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Разработен е също и флоуцитометричен метод, който може да докаже наличието на туморни клетки в натривки от периферна кръв и костен мозък [37].
Впоследствие този метод е приложен за доказване на епителни клетки в кръв
от пациенти с РМЖ [38, 39]. С помощта на ФЦ, комбинирана с имуномагнитна
сепарация, могат да се докажат епителни клетки с концентрация под 1 кл/мл
Въпреки че този метод е много чувствителен, съществуват редица недостатъци
при неговото практическо приложение. Понастоящем само на базата на ФЦ епителните клетки не могат да бъдат морфологично характеризирани и е необходим
допълнителен ИХХ анализ на специфични маркери за РМЖ. Това увеличава общото време за анализ, както и цената на метода.
1.3. Анализ на експресията на повърхностноклетъчни маркери чрез комерсиални китове
Наскоро Агенцията по храните и лекарствата, САЩ (Food and Drug Agency –
FDA) одобри използването на комерсиален кит за клетъчна детекция – CellSearch®
при МРМЖ. При този кит за магнитна сепарация се използват антитела срещу
епителиални адхезионни молекули. След като пробата се промие, за да се премахнат несвързаните клетки, оставащите клетки се оцветяват имунохистохимично за
цитокератини 8, 18, 19, както и за CD45 (специфичен антиген за левкоцити). Наличието на ядро се потвърждава с оцветяване с DAPI (4’,6-diamidino-2-phenylindole –
флуоресцентно багрило с висок афинитет към ДНК). ЦТК трябва да са позитивни
за цитокератин и DAPI, но не и за CD45. Впоследствие се определя броя на клетките със съответните характеристики [39, 40].
По-голямата част от литературните данни за приложение на комерсиалните китове в клиничната практика се основават на изследвания с ЦТК при пациенти с МР������������������������������������������������������������������
МЖ����������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������
Cristofanilli�������������������������������������������������
������������������������������������������������
et����������������������������������������������
���������������������������������������������
al�������������������������������������������
. изследват 177 пациента с МР��������������
МЖ������������
в проспективно проучване, използвайки системата Cell Search и откриват, че наличието на
ЦТК преди започване на терапията има прогностично и предиктивно значение
за цялостната преживяемост на пациентите [40].

“

По принцип се счита,
че молекулярните
методи са почувствителни от
ИХХ и прилагането им
значително увеличава
възможността за
откриване на малки
количества туморни
клетки
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Друг комерсиален тест е AdnaTest Breast Cancer Detect® (AdnaGen©,
Hannover, Germany). При него се използва имуномагнитна сепарация с панел от
повърхностно клетъчни антигени, специфични за мембраните на клетки от определен орган, напр. гърда, колон, яйчник и др. и последващо определяне РНК
експресията на панел от гени, свързани с онкогенезата при съответните типове
рак (Фигура 2) [41].
1.4. Полимеразна верижна реакция след обратна транскрипция
(ПВРОТ)
Изследването на ЦТК в периферна кръв (т. нар. „течна“ биопсия) е предпочитано пред изследвания с ДТК от костен мозък. Необходими са точни и
възпроизводими техники за измерването и охарактеризирането на ЦТК. Това е
от изключително значение, имайки предвид малкия им брой в циркулацията – 1
клетка на 105–107 клетки [42]. При МРМЖ ЦТК са около 5 в 7.5 мл венозна кръв
(5/ 7.5 мл). По този параметър могат да се разграничават пациентите с добра и
лоша прогноза.
По принцип се счита, че молекулярните методи са по-чувствителни от
ИХХ и прилагането им значително увеличава възможността за откриване на
малки количества туморни клетки. Две проучвания показаха, че детекцията
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на туморни клетки, експресиращи CK-19 (цитокератин-19) в периферна кръв и
костен мозък е 10 пъти по-силна при използване на ПВРОТ с двойна амплификация (nested RT-PCR) в сравнение с ИХХ [33, 43, 44]����������������������������
.���������������������������
CK������������������������
-19 е член на семейството на клетъчните кератини – интермедиерни клетъчни филаменти, отговарящи
за поддържането на структурния интегритет на епителните клетки. Поради високата си чувствителност той е най-използваният маркер при PCR��������������
�����������������
в реално време за детекция на туморни клетки, отделили се от първичната туморна маса и
разпространени в лимфните съдове, кръвоносната система и костния мозък при
пациенти с МРМЖ [7, 45-47].
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В допълнение към използването на по-чувствителните молекулярни методи, преди анализа могат да се прилагат и техники за обогатяване на туморноклетъчната популация в периферна кръв, което се осъществява с помощта на описаните по-горе комерсиални китове [48]���������������������������������������
. �������������������������������������
Често използваната преди ПВРОТ имуномагнитна сепарация води до увеличаване чувствителността на методиката до една
CK-19 експресираща клетка на 107–108 мононуклеарни клетки, което е близо 10
пъти по-висока чувствителност спрямо използването само на ПВРОТ [49]�������
.������
Детекцията на туморни клетки по този метод е близо 100 пъти по-чувствителна спрямо
използването на ИХХ за детекция на CK-19. Обогатяване на пробата може да се
постигне още посредством центрофугиране в плътностен градиент или прилагане
на Ficoll. Прилагането на такъв обогатяващ метод обаче увеличава както времето,
така и цената на изследването [49].

Фигура 2. Процедура за изолиране на ЦТК с помощта AdnaTest. (1) Взема се проба
от периферна кръв, от която се извлича обогатена субстанция ЦТК с помощта
на магнитни частици, конюгирани с антитела, специфични срещу антигени от
клетъчната им повърхност (AdnaTest BreastCancerSellect®). (2) Изолиране на мРНК
с oligo(dT) магнитни зрънца и синтеза на кДНК чрез обратна транскрипция. (3)
Мултиплексна полимеразна верижна реакция – експресионен анализ на асоциирани
туморни маркери (AdnaTest BreastCancerDetect®).

Избор на маркери. При използването на ПВРОТ за детекция на различни туморноспецифични маркери в ЦТК тестът има различна специфичност и
чувствителност в зависимост от избора на конкретния маркер или панел от
маркери [21, 50-52]. Най-добра чувствителност се постига при използването на
CK���������������������������������������������������������������������������
-19������������������������������������������������������������������������
, но в процеса на изследвания са открити и други маркери, като цитокератини 8, 18, 19 или 20, СЕА, мамоглобин, маспин, MUC-1, гонадотропин и Her2/
neu, чиято детекция изглежда е 100 % специфична, независимо от това каква
модификация на молекулярния метод се прилага [53, 54].
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Вторият най-често използван маркер за анализ на ЦТК при пациенти с
МРГ е мамоглобин. Човешкият мамаглобин (hMAM) се локализира в хромозома
11��������������������������������������������������������������������������
q�������������������������������������������������������������������������
12-13 и е хомоложен на утероглобиновото семейство белтъци. Той се експресира в ниски нива при нормалния епител на млечната жлеза, но експресията му
е много висока в тъканта при РМЖ. hMAM не се експресира нормално в кръв от
здрави индивиди и в костен мозък [30]. Високата експресия на мамаглобиновия
белтък не се ограничава до тъканите на РМЖ, но се открива и при бенигнени и
малигнени епителни тъкани на яйчника, матката, маточната шийка, както и при
простатна хиперплазия и рак на простатата [55]. В някои от проучванията този
маркер е доказан като 100 % специфичен за ЦТК от РМЖ. Watson и сътр. обаче
показват, че той е свръхекспресиран едва в 23 % от изследваните материали от
тумори на гърдата [56]. Следователно, може би е по-подходящо, при прилагане
на тестове за генна експресия на мамоглобин да се вземе предвид експресията му
в материал от първичен тумор.
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Съвсем наскоро бе доказано, че раковите клетки от карцином на гърдата,
които са способни да формират колонии in vitro и тумори in vivo експресират
CD44 [57]. CD44 е антиген, гликопротеин от клетъчната повърхност, участващ в
междуклетъчните контакти, клетъчната адхезия и миграция. Той е рецептор за
хиалуроновата киселина и може да взаимодейства с други лиганди като остеопонтин, колагенови молекули и матриксни металопротеинази. Този белтък участва в много клетъчни функции, включително активиране на лимфоцитите, рециркулация, хематопоезата и туморното метастазиране. Заедно със CD25 той се
използва за проследяване на производството на Т клетки от тимуса и е индикация за ефекторните Т клетки на паметта. CD44 се открива при стволови клетки
на рак на гърдата и простата и
������������������������������������������������
би могъл да се използва като допълнителен маркер за определяне процента на клетките с инвазивен метастатичен потенциал
спрямо общото количество ЦТК. [57].
Мултимаркерни тестове. Идеалният маркер за абсолютно специфичен
и чувствителен метод на детекция би бил универсално експресиран във всички
тумори на млечната жлеза. Той трябва също да е уникален за туморните клетки
от РМЖ. Такъв единичен маркер засега не е установен. ЦТК в периферната кръв
на определен пациент може да не експресират оценявания туморен маркер. По
тази причина използването на мултимаркерен тест, създаден с презумпцията за
хетерогенната експресия на мРНК би подобрил детекцията на ЦТК спрямо тестовете, използващи единични маркери [57]. Такива тестове, базирани на панел
от маркери, биха могли да дадат и допълнителна ценна информация относно
молекулните профили на ЦТК, а от там и за откриване на прицелни мишени за
терапия.
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Изследването на молекулярно-генетичните маркери позволява открива��������
нето на генотипни вариации между първичия тумор и ЦТК, което е от изключително важно значение за проследяване хода на заболяването и ефикасността на
прилагания терапевтичен подход. Няколко изследователски групи анализират
статуса на HER2 в първични тумори и ЦТК на пациенти с МРМЖ и откриват, че
29 % от пациентите, негативни по отношение експресията на HER2 в първични
тумори [������������������������������������������������������������������
HER���������������������������������������������������������������
2(-)] имат положителна експресия на мар������������������������
кера в ЦТК
�����������������
[������������
HER���������
(+)], до���
като при 42 % от пациентите с HER(+) тумори се наблюдават HER2(-) ЦТК [58].
В друго проучване 9 от 24 пациента (37,5 %), първоначално HER2(-), активират
амплификация на HER2 в ЦТК в хода на заболяването [59].
Изследван е и отговорът към трастузумаб, фаза 1–4, при 30 пациенти с
рак на гърдата, които са преминали стандартна терапия. Успехът на лечението
се потвърждава от факта, че при 93 % от всички пациенти, показали наличие на
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експресия на СК-19 в ЦТК преди започване на терапия с трастузумаб, експресията на маркера е отрицателна след провеждане на терапията [60].
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Основният недостатък на молекулярните методи е рискът от РНК контаминация на пробата, което директно води до фалшиво позитивни резултати. Изборът на туморен маркер също може да повлияе риска от фалшиво позитивни резултати. Все пак, като цяло изследванията показват, че създаването на бърз, чувствителен и специфичен диагностичен тест за детекция на ЦТК е осъществимо.

II. НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА TNM КЛАСИФИКАЦИЯТА
КАТО ПРОГНОСТИЧНО СРЕДСТВО ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
Фактът, че някои тумори метастазират на много ранен етап от развитието
си показва, че TNM стадирането не винаги представя точната картина за вероятността от прогресия. В контекста на резултатите от проучванията върху новите
методи за молекулно класифициране на РМЖ се оказа, че определянето на прогнозата само на базата на клинико-патологичните характеристики на тумора е
недостатъчно.
Две по-важни клинични проучвания, които валидираха ефективността на
използването на експресионни генетични микрочипове са TAILORx и MINDACT
[61-63]. Тези проучвания са позитивни по отношение на по-високата ефективност на определянето на риска посредством изследване на „генетичния подпис“
спрямо определянето на риска с помощта на класическите рискови фактори
(ТNМ, ЕR, PR, степен на малигненост, възраст при диагноза) [61-63]. Молекулното профилиране на първичния тумор и ЦТК в хода на лечение се очертават
като най-добра стратегия както за поставяне на точна диагноза и прогноза, така
и за индивидуализирана терапия и проследяване на пациенти с МРМЖ.

III. МИКРОМЕТАСТАЗИ В КОСТНИЯ МОЗЪК (КМ) И
ПРОГНОСТИЧНОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ
Изследванията върху ЦТК при пациентки с РМЖ трудно могат да се разделят тематично от изследванията, засягащи значението на наличието на микрометастази в костния мозък.
Микрометастазите в костния мозък се дефинират като епителни клетки,
намиращи се в аспират от костен мозък, които могат или не да произлизат от
млечна жлеза, да имат или не малигнен потенциал, да са жизнеспособни или не.
С други думи, повечето проучвания разчитат на факта, че при нормални условия
в костния мозък епителни клетки се намират много рядко и че установяването
на такива клетки в значимо по-високи количества�����������������������������
,����������������������������
отколкото могат да се намерят в здрави доброволци може да имат само туморен произход при болните с
вече диагностициран карцином.
Първите съобщения за наличието на ракови клетки в биопсии от костен мозък на пациентки с РМЖ започват да се появяват в началото на 80-те години[64-66].
Първите проспективни проучания, които изследват връзката между наличието
на микрометастази в КМ и прогнозата при пациентки с ранен рак на гърдата са
публикувани в началото на 90-те [67, 68]. По това време започват да се появяват
и публикации относно чувствителността на имунохистохимичния метод, който е
първоначално използваният метод за детекция на костномозъчни микрометастази [69]. Впоследствие стартира прилагането на молекулярногенетични методи, като
ПВРОТ. Независимо от метода на изследване, редица проучвания показват висок
процент фалшиво позитивни резултати. Те обикновено се дължат на оцветяване на
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нормалните хематопоетични клетки. Нещата се усложняват допълнително от факта, че 1 % до 2 % от здравите доброволци нормално показват наличие на епителни
клетки в костния мозък [70]. Това поставя въпроса дали процесът на епизодично
навлизане на епителни клетки в костния мозък не изпълнява нормални, неизяснени
до момента физиологични функции при здрави индивиди. Възможно е епителните
клетки, установявани в КМ и имащи злокачествени морфологични характеристики, всъщност да нямат дългосрочен малигнен потенциал, или поради факта, че им
липсва способност за делене, или поради действието на фактори на локалната строма, които ги поддържат в „спящо състояние”. Не всяка пациентка с микрометастази
в КМ ще развие впоследствие клинично значим метастатичен РМЖ. Само около
30 % до 50 % от болните, чиито КМ показва наличие на микрометастази ще развият
МРМЖ в последващ период от 10 години.
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Същият феномен бе наблюдаван при изследванията върху пациенти с
микрометастази в лимфните възли. Дори при липса на системна адювантна терапия 25 % от болните с аксиларни лимфни метастази, доказани посредством
класическо оцветяване с хематоксилин-еозин няма да развият метастази за последващите 20 и повече години[71].
Редица изследователи правят опити да обяснят това несъответствие като
изследват експресионния статус на изолираните метастатични туморни клетки
с идеята, че наличието на определени маркери може да предвиди малигнения
им потенциал. Някои от тези изследвания оценяват микрометастазите в КМ по
отношение на експресията им на cathepsin D, HER2/neu, uPA и др. [72-74].
Наскоро в N Engl J Med бе публикуван метаанализ на данните от няколко проспективни проучвания върху прогностичната стойност на наличието на
микрометастази в КМ [75-79], осигурявайки значителна статистическа сила за
оценяване на крайните им цели [79]. Микрометастази се наблюдават в 30,6 %
от пациентките. В сравнение с жени, при които������������������������������
такива�����������������������
не се установяват, пациентките с микрометастази имат тумори с по-висока степен на малигненост,
по-големи размери, по-често засягане на лимфните възли и при тях по-често се
наблюдават тумори, негативни за експресия на хормонални рецептори (P<0.001
за всички показатели). Наличието на микрометастази е статистически значим
прогностичен фактор, който определя по-ниска обща и специфична (свързана
с РМЖ) преживяемост, както и по-кратък свободен от заболяване интервал за
10-годишен период на проследяване.
При мултивариантния анализ наличието на микрометастази е независим
прогностичен фактор, който определя по-лоша прогноза [79]��������������������
.�������������������
В Таблица 1 са обобщени данните за асоциацията на микрометастазите в костния мозък с увеличен риск от локален рецидив (1,85, p<0,001), поява на далечни метастази (2,03,
p<0.001), и смърт вследствие РМЖ (1,93, p<0,001).
Таблица 1. Микрометастази в костния мозък и рискът от локален рецидив, далечни
метастази и смърт вследствие РМЖ [79].
Мултивариантен HR за
5-годишно проследяване
(95 % CI), n = 3974

P стойност

Обща смъртност

1,81 (1,51–2,16)

< ,001

Специфична смъртност

1,93 (1,58–2,36)

< ,001

Локален рецидив

1,85 (1,59–2,14)

< ,001

Далечни метастази

2,03 (1,72–2,39)

< ,001

Изход: микрометастази
позитивни срещу негативни
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При унивариантния анализ на субгрупите пациентки, при тези с микрометастази, които са получили адювантна хормонотерапия или химиотерапия, специфичната преживяемост е по-ниска. Същото се наблюдава при пациенки с микрометастази, чиито тумори са по-малки от 2 см. – те нямат засягане на лимфните
възли и не са получавали адювантно системно лечение. В заключение може да се
каже, че наличието на микрометастази в КМ към времето на диагноза на РМЖ се
асоциира с по-лоша прогноза [79].
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Данните от този метаанализ показват, че наличието на микрометастази в
КМ вероятно е израз на други прогностични фактори, които вече обособяват
характеристиките на първичния тумор и лимфните метастази. При болни с очевидно добра прогноза (тези, които не са били показани за провеждане на адювантна системна терапия), наличието на микрометастази в костния мозък добавя малко информация с прогностична стойност в смисъл, че и болните, които са
позитивни и тези, които са негативни имат очевидно добра прогноза. Данните
от метаанализа не дават доказателства за това, че пациенти с КМ микрометастази и малки по размери високодиференцирани тумори, без аксиларни метастази,
имат достатъчно лоша прогноза, за да са показани за провеждане на адювантна
химиотерапия [79].

IV. КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЦТК ПРИ МРМЖ
Вземането на материал за изследване на нивата на ЦРК в периферна кръв
е бърза и сравнително безболезнена процедура, наречена още „течна биопсия“,
която не поставя пациентките под никакъв риск. Тя може да се извършва многократно в различни отправни моменти от лечението или проследяването на
заболяването.

1. Клинични проучвания
Клиничните проучвания се фокусират върху възможното приложение на
ЦТК в клиничната практика .
Ignatiadis и съавтори използват троен ПВРОТ анализ за мониториране на
ЦТК на база СК-19, мамаглобин A������������������������������������������
�������������������������������������������
и ���������������������������������������
HER������������������������������������
2 при 175 жени с ранен рак на гърдата [22, 80]. Те откриват, че наличието на СК-19 и мамаглобин А позитивни ЦТК
преди иницииране на адювантна терапия е свързано с намалена преживяемост
[81]. Предходни изследвания на групата от 444 пациенти показват, че наличието
на �����������������������������������������������������������������������
CK���������������������������������������������������������������������
-19+ ЦТК се асоциира с намалена преживяемост само при ���������������
ER�������������
-, тройно негативни (ER-, PR-, HER2-) и HER2+ подтипове рак на гърдата [22, 80].
В друго изследване Xenidis и съавтори проследяват 167 пациенти, които
нямат лимфни метастази и откриват, че наличието на СК-19(+) ЦТК се асоциира
с ранен клиничен релапс и смърт вследствие на заболяването [82].
Два независими колектива показват, че откриването на мамаглобин А(+) ЦТК
в циркулацията на пациенти с МРМЖ се асоциира с по-лоша прогноза [83, 84].
Strati��������������������������������������������������������������������
и съавтори изследват чрез количествен �����������������������������
PCR��������������������������
в реалнно време експресията на маркерите CK�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
-19, MAGE����������������������������������������������
��������������������������������������������������
-���������������������������������������������
A��������������������������������������������
3, HER��������������������������������������
�����������������������������������������
2, TWIST������������������������������
�����������������������������������
, hTERT�����������������������
����������������������������
α���������������������
����������������������
+ β������������������
�������������������
+ и hMAM���������
�������������
при имуномагнитно селектирани ЦТК на 92 пациента с рак на гърдата и 28 здрави контроли, като сравняват получените резултати със системата Cell Search. Експресия на
маркерите не се наблюдава при нито една от изследваните контроли, докато при
66 случая на оперативно премахнат карцином на гърдата CK-19 е експресиран при
42,4 % от случаите, HER2 – при 13,65 %, MAGE-A3 при 21,2 %, hMAM при 13,6 %,
TWIST������������������������������������������������������������������������
-1 при 42,4 % и hTERT���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
α�������������������������������������������������
+������������������������������������������������
β�����������������������������������������������
+ при 10,2 %. При 26 случая на пациенти с доказани метастази, CK-19 e детектиран при 53.8 % от пациентите, HER2 при 19.2 %,
MAGE-A3 при 15,4 %, hMAM при 30,8 %, TWIST-1 при 38,5 % и hTERT α+β+ при
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19,2 %. В предходни свои изследвания групата е показала, че детекцията на маркера СК19 в ЦТК от периферна кръв, преди и след провеждане на три курса химиотерапия на пациенти с МРМЖ и ранно начало, има прогностично значение [85].
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Използвайки мултиплексна ПВРОТ���������������������������������������
��������������������������������������������
, Strati�������������������������������
�������������������������������������
и колеги показват, че позитивните по екпсресия на CK-19, HER2 и hMAM пациенти имат по-кратък период на
време до прогресия на заболяването [85]. При друго изследване на метастазирали карциноми на гърдата експресията и на �������������������������������
EpCAM��������������������������
, ������������������������
HER���������������������
2 и �����������������
MUC��������������
1 в ЦТК корелира със стволово клетъчни характеристики [22, 80].
Saloustros и съавтори провеждат експресионен анализ на СК19 в ЦТК на
312 пациентки с отстранен тумор на гърдата, преди химиотерапия, 3 месеца
след приключване на химиотерапията и на всеки 6 месеца след това за период
от 5 години [22, 80, 86]. При 25,6 % от пациентките ЦТК не се откриват през целия период на проследяване. Промяна в статуса на ЦТК показват 133 пациентки (42,6 %). 20,5 % от случаите с положителна експресия на СК19 показват загуба на маркера след известен период от време, докато други 22,1 %, с отрицателна
експресия на СК19 в началото на изследването, показват положителни резултати за експресията на маркера след време. 31,7 % от пациентките остават без промяна в положителния си статус и след 107 месечен период на проследяване показват по-висок риск от късна повторна поява на тумор в сравнение с 36,4 % от
случаите, останали с непроменен негативен СК19 статус. Също така позитивните за ЦТК пациенти показват по-кратък период на време до прогресия на заболяването и по-кратка обща преживяемост. Авторите правят заключение, че постоянната детекция на СК19 в ЦТК през първите 5 години след премахване на
първичния тумор се асоциира с повишен риск от късна повторна поява на заболяването и смърт, както и с устойчивост към химиотерапия и хормонално лечение. Тези изследвания могат да бъдат използвани при определяне на последващата адювантна системна терапия [40].
Liu��������������������������������������������������������������������
и колеги анализират експресията на мамаглобин в костен мозък на пациенти с рак на гърдата и определят връзката между микрометастазите и клиникопатологичните параметри, както и молекулярните маркери с прогностично значение за изхода от заболяването [87]. Положителна експресия показват 38,2 % от
общо 102 изследвани пациента с рак на гърдата, със стадий 1–3 на тумора, като с
повишаване на стадия се повишава и експресията на мамаглобин. Нивата на експресия при различните стадии на заболяването са 8,3 %, 30,5 % и 64,5 % за 1, 2 и
3 стадий, съответно. Големината на туморната тъкан също е от значение, тъй като
при по-големите по размер образувания експресията е увеличена. Експресионните нива за размери <2 см, 2–5 см и > 5 см са 12,5 %, 33,3 % и 76,5 %, съответно [87].
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Gaforio и сътр. [88]�������������������������������������������������
������������������������������������������������
изолират ЦТК от 92 пациенки, използвайки фракциониране в двойно-плътностен градиент с последваща имуномагнитна сепарация
и ИХХ оцветяване за цитокератин [88]. Клетки, изолирани по този начин, са доказани в 57 (59,37 %) от 96-те болни, като не се установяват в нито една от 16-те
здрави контроли. Наличието на цитокератин-позитивни циркулиращи клетки
преди започване на химиотерапия корелира с по-ниска обща преживяемост. Недостатък на проучването е, че включва пациентки, лекувани както в адювантен
аспект, така и за метастазирало заболяване. Не е намерена и връзка между наличието на ЦТК и стадия на заболяването. Екипът открива обаче, че съществува
зависимост между наличието на ЦТК и експресионния статус на хормоналните
рецептори ER и PR[88].
Weigelt и сътр.�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
извършват количествен ПВРОТ анализ за детекция на експресията на четири гена – CK19, P1B, PS2, и EGP с цел да изследват прогностичната стойност на ЦТК при МРМЖ [89]. Взети са проби от 94 пациентки. Екипът
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използва четвъртична дискримитивна функция, с която информацията от нивата за експресия на четирите гена се комбинира в единична стойност. Функцията
дава позитивни резултати при 24 (25,53 %) от пациентките. Позитивните за ЦТК
пациентки имат значително по-кратко време до прогресия, както и по-ниска
обща преживяемост за 2-годишен период на проследяване в сравнение с негативните пациентки (17 % срещу 36 %).
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Резултатите от тези две проучвания са в съгласие с резултатите, публикувани наскоро от Cristofanilli и сътр. в N Engl J Med [40, 90]. Екипът е използвал
комерсиален кит (CellSearch®) за детекция и количествено определяне на ЦТК
при пациентки с МРМЖ. Целта е да се определи, както прогностичната, така и
предиктивната стойност на нивата на ЦТК. Хипотезата зад такъв дизайн се основава на предположението, че ЦРК могат да 1) са характерни за по-агресивен
тип заболяване, т.е имат прогностична стойност и 2) предоставят информация
на ранен етап за ефикасността на даден тип лечение, т.е имат предиктивна стойност [23, 91]. Cristofanilli и сътр. откриват, че наличието на повече от 5 кл./ 7,5
мл. кръв на пациентките преди започване на лечение е предиктивен фактор за
лош отговор спрямо отговора при пациентки без ЦТК. Наличието на повече от
5 кл./ 7,5 мл. кръв след края на лечението се съчетава с 0 % обективен отговор.
Пациентки с повече от 5 кл./ 7,5 мл. кръв при изходното изследване, преди началото на лечението имат по-ниска обща преживяемост (50 % срещу 26 %) на
22-рия месец [40, 90].
Тези резултати са потвърдени и от екипа на Nole в едно проучване върху
80 болни с МРМЖ, публикувано през началото на 2008 г. в Ann of Onc [92]. ����
Екипът заключава, че „тестването на нивата на ЦТК при определени видове лечение
може да замести широко използваните досега образни методи за оценка.
В една последваща публикация Budd и сътр.[91] показват, че измерването на нивата на ЦТК дава по-ранна информация за отговора на заболяването
в сравнение с образните методи. В това проучване пациентки с радиологични
данни за прогресия и повече от 5 кл./ 7,5 мл. кръв показват значително по-кратка
преживяемост спрямо тези с по-малко от 5 кл./ 7,5 мл. кръв.
През юни 2006 г. на годишната среща на АSCO (American Society of Clinical
Oncology) Hayes и сътр. представят резултатите от проспективно клинично проучване, използващо тест, разработен от Immunicon© (базиран на имуноцитохимична
реакция за цитокератин) за установяване на ЦТК при пациентки с МРМЖ. От 177
пациентки почти 50 % имат поне 5 ЦРК в 7,5 мл. периферна кръв преди започване
на химиотерапия, а 30 % от тях все още надминават този праг от пет клетки на проследяващ тест 3–4 седмици по-късно. Според това проучване пациентки с високи
стойности на ЦРК имат значително по-лоша прогноза. Най-значимият резултат
обаче е доказателството, че нивата на ЦРК са свързани с отговора на лечение. Пациентки с пет или повече ЦРК в 7,5 мл. периферна кръв към момента на първия
проследяващ тест имат значително по-кратък период без прогресия в сравнение с
тези с по-малко от пет ЦРК в 7,5 мл. периферна кръв [93].
В едно неоадювантно проучване върху 58 болни, Camara и сътр. показват,
че промяна в нивата на ЦТК още след първия курс химиотерапия може да предвиди крайния отговор на тумора [94].

2. Отношение към туморните маркери
Според един доклад на Stopeck и сътр. на ежегодната среща на ASCO (2006)
нивата на ЦТК представляват по-добър ориентир за клиничния ход на заболяването спрямо най-често използваните серумни туморни маркери, конкретно
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CA15-3 и CA27-29 [18]. Двете молекули представляват MUC-1 гликопротеини.
Доказано е, че нивата им корерират с туморния обем при 30–50 % от пациентките с ранен и 50–70 % от пациентките с метастатичен РМЖ. Корелация обаче
между нивата им в периферна кръв и свободния от заболяване период и общата
преживяемост не е открита.
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“

Динамиката на
CA15-3 се оказва лош
предиктор за общата
преживяемост за
разлика от нивото
на ЦТК

Динамиката на CA15-3 се оказва лош предиктор за общата преживяемост за разлика от нивото на ЦТК. Пациентки, при които CA15-3 е увеличен
с повече от 25 % на първата проследяваща визита имат средна преживяемост
14,2 мес.; пациентки с промяна на CA15-3 по-малка от 25 % на същата визита
имат средна преживяемост 19,5 мес. (P = 0,22). Пациентки с повече от 5 кл / 7,5
мл кръв на първата проследяваща визита имат средна преживяемост 10,9 мес.,
докато тези с по-малко от 5 кл. / 7,5 мл кръв имат средна преживяемост 26,9 мес.
(P = 0,0064).
Данните от досегашните проучвания не са в полза на рутинната употреба
на CA15-3 и CA27-29 при контролиране на пациентки за прогресия на заболяването след радикално комплексно лечение. Използването на нивата на CA15-3 и
CA27-29 за мониториране на ефекта от терапията при метастазирало заболяване
не може да се извършва самостоятелно, а само в контекста на данните от образни
изследвания [18].

3. Съдбата на циркулиращите туморни клетки
Доказано е, че някои химиотерапевтични режими, използвани рутинно за
лечение на рака на гърдата водят до увеличаване на нивата на ЦТК, като тези
нива персистират за различен период от време при различните пациенти [9597]. Хирургичното лечение също води до увеличаване на нивата на ЦТК [98].
Съдбата на тези вторично разпръснати след терапия клетки, както и значението
им за по-нататъшния клиничен ход на заболяването са неясни.

“

Трябва да се
отбележи факта, че
голямата част от
ЦТК са апоптотични
и лишени от
метастатичен
потенциал

Трябва да се отбележи факта, че голямата част от ЦТК са апоптотични
и лишени от метастатичен потенциал [99]. Сравнително малък процент от тях
показват малигнен потенциал in vitro [100, 101]. �������������������������������
Тази агресивна популация бе определена като CD44 експресираща и CD24 неекспресираща [102]. Ето защо определянето на тези маркери в „течна биопсия“ от периферна кръв, в комбинация с
други, специфични за рака на гърдата експресионни маркери, като CK-19, hMAM,
MUC-1, HER����������������������������������������������������������������
2���������������������������������������������������������������
и др., има изключително важна прогностична стойност по отношение метастатичния потенциал на популацията от ЦТК.

V. ПРЕПОРЪКИ НА АМЕРИКАНСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА
ОНКОЛОГИЯ (ASCO) ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТУМОРНИ МАРКЕРИ
ПРИ РАК НА ГЪРДАТА, 2007

2
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Използването на наличието на костномозъчни микрометастази и нивата
на ЦТК, като биомаркери при РМЖ се обсъжда в официалните препоръки за
ползване на туморни маркери при РМЖ на ASCO за пръв път в актуализацията
им от 2007 година. Въпреки резултатите от изследванията досега, Американското дружество по клинична онкология (ASCO) не препоръчва използването на
нивата на ЦТК като биомаркер при вземането на решения относно поведението
при пациенки с рак на млечната жлеза [18]. Също така, използването на наскоро
одобрения от FDA тест за ЦТК (CellSearch® Assay; Veridex©, Warren, NJ) при пациенти с МРМЖ не може да бъде препоръчан преди допълнителни проучвания да
докажат ефективността му в клиничната практика.
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VI. БЪДЕЩИ НАСОКИ В ПРОУЧВАНИЯТА
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Все още няма клинични проучвания, които недвусмислено да показват,
че активното използване на тестове за ЦТК в практиката води до увеличена
преживяемост или подобрено качество на живот при пациентки с МРМЖ.
Това е причината две групи за клинични проучвания от Северна Америка – Югозападната група по гинекологична онкология (South Western Oncology
Group – SWOG) и „Breast Cancer Intergroup of North America” да стартират
проспективно, рандомизирано, фаза ІІІ клинично проучване (SWOG protocol
S0500), при което пациентки с увеличени нива на ЦТК след провеждане на един
курс І линия химиотерапия се рандомизират да 1) продължат на същата схема до
клинична или радиологично доказана прогресия или 2) продължат лечение по
различна химиотерапевтична схема. Очаква се да бъдат включени общо 120 пациентки. Първична цел на проучването е определяне на общата преживяемост
[103].
Прогностичната стойност на нивата на ЦТК при МРМЖ се валидира в
проспективното клинично проучване International Stage IV Stratification Study
(ISSS). Хипотезата на авторите на протокола е, че 1) съществуват две различни
групи МРМЖ – индолентна (обща преживяемост > 25 мес.) и агресивна форма
(обща преживяемост < 16 мес.); 2) тези подгрупи могат да бъдат идентифицирани посредством определяне на нивата на ЦТК към момента на диагноза (< 5 кл.
– индолентно заболяване; ≥ 5 кл. – агресивно заболяване). Очаква се в проучването да бъдат включени общо 660 пациентки с диагностициран МРМЖ. Кръв
за определяне на ЦТК се взема еднократно към момента на диагнозата. Пациентките се лекуват според стандартите на отделните институции, включили ги в
проучването. Първична цел е определяне на общата преживяемост. Не се предвиждат междинни тестове за ЦТК [103].
Разбирането ни за биологията на рака на млечната жлеза и неговата клинична еволюция може да се задълбочи значително, ако ЦТК и микрометастатичните клетки в костния мозък бъдат типизирани според генната си експресия
[104]. Въпреки че мнението на някои от водещите изследователи в областта е, че
нивата на ЦТК трябва да се ползват за стратифициране на пациенките с МРМЖ
в различни рискови категории, няма почти никакви данни за ползата от определянето им при ранен РМЖ. Необходими са допълнителни проучвания в тази
насока. Привлекателен вариант за дизайн на клинични проучвания, целящи да
дефинират прогностичното значение на ЦТК е т.нар. неоадювантен модел. Една
от бъдещите насоки в изследванията ще бъде и по-доброто типизиране на ЦТК
според експресионния статус на различни маркери. Изследванията показват, че
ЦТК играят важна роля при прогресията на заболяването, но също така предлагат нова ниша за развитие на прицелната терапия и персонализираната медицина при рака на гърдата. Лечението на всеки пациент би могло да се провежда според молекулярно-генетичния статус на заболяването чрез определяне нивата на ЦТК в периферна кръв с минимално инвазивни методи. ЦТК имат важна роля за прогностиката както на случаите с ранно начало, така и на случаите
с МРМЖ. Детекцията на ЦТК в хода на терапия би могла да насочи онколозите
към смяна на терапевтичия режим и да предотврати прогресията на заболяването до най-злокачествена фаза. Молекулярното профилиране на ЦТК, би могло да
послужи за избор на най-подходяща терапия за съответния пациент и за откриване на нови терапевтични мишени (Фигура 3) [86].

“

Все още няма клинични
проучвания, които
недвусмислено
да показват,
че активното
използване на
тестове за ЦТК
в практиката
води до увеличена
преживяемост или
подобрено качество
на живот при
пациентки с МРМЖ
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VI. ПРОУЧВАНЕ ЗА РОЛЯТА НА ЦТК КАТО ПРОГНОСТИЧЕН МАРКЕР
ПРИ ПАЦИЕНТИ С МРМЖ В БЪЛГАРИЯ
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“

Целта на проекта е
да изследва връзката
между нивата на
ЦТК, респективно
нивата на експресия
на hMAM, CK-19, CD44 и
Обективния отговор
(ОО) по RECIST,
Времето до прогресия
(ВП), Двугодишната
преживяемост
(ДП) и Общата
преживяемост (ОП)
при пациентки МРМЖ

Първото проучване за ролята на ЦТК като прогностичен маркер при пациентки с МРМЖ в България бе започнато през 2010 г. от нашия екип в рамките на текущ научноизследователски проект „Проследяване нивата на циркулиращи туморни клетки (ЦТК) при болни с метастазирал карцином на гърдата
– прогностично и предиктивно значение“, финансиран от Фонд Научни Изследвания, МОМН (Договор ДДВУ 02/35, 2010г).
Целта на проекта е да изследва връзката между нивата на ЦТК, респективно нивата на експресия на hMAM, CK-19, CD44 и Обективния отговор
(ОО) по RECIST, Времето до прогресия (ВП), Двугодишната преживяемост
(ДП) и Общата преживяемост (ОП) при пациентки МРМЖ.
Проспективното клинично проучване, което е в ход, има следния дизайн
(Таблица 2):

Фигура. 3. Приложение на технологиите за анализ на ЦТК в клиничната практика
[105]. От пациента се взема периферна кръв („течна биопсия“), от която ЦТК
се изолират с помощта на различни методи, като имуномагнитна сепарация
или селекция на базата на по-големия им размер от левкоцити. Изолираните
ЦТК могат да се подложат на анализ чрез: имунохистохимия – за откриване
на специфични маркери; FISH – за откриване на геномни амплификации и
транслокации; изолиране на ДНК и анализ на мутации чрез директно секвениране
или секвениране от ново поколение; изолиране на РНК, ПВРОТ и количествен
PCR в реално време; микрочипови технологиии за молекулно профилиране и
откриване на терапевтични мишени на геномно, епигеномно, транскриптомно и
постстранскрипомно ниво; създаване на клетъчни култури.

1. Подбор на група пациентки с метастазирал рак на гърдата и
контроли

2

СТУДИЯ

Като група, подходяща за проучването се подбират пациентки, диагностицирани с МРМЖ, при които съществува поне една мерима лезия според критериите на RECIST и са показни за провеждане на първа линия химиотерапия.
Пациентките получават информация за проучването и подписват информирано
съгласие. Предвижда се общият брой пациентки, които ще бъдат включени в
проучването за тригодишния период на проекта да бъде 36.
В изследването са включени и общо 12 контроли, от които 5 здрави праменопаузални и 7 здрави постменопаузални жени, без анамнеза за прекаран карцином на гърдата, за да се направи сравнение на нивата на експресия на специфичните за рак на гърдата туморни маркери в ЦТК от периферна кръв.
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2. Лечение и проследяване на пациентките според установените
правила и препоръки
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Пациентките се лекуват в съответствие с приетите норми, че при метастазирало заболяване може да се провежда хормоно- или химиотерапия. Химиотерапия се започва при голям туморен обем, засягане на жизнено важни органи или нужда от бърз отговор. Първа линия химиотерапия при пациентки,
получавали антрациклини в адювантен аспект се базира на таксан (обикновено
Docetaxel). В случаите, в които антрациклин не е получаван, І линия е базирана
на антрациклин по схема (FEC) .
Оценка на заболяването според установените критерии е препоръчително
да се прави през 3–4 курса. При доказана прогресия на фона на провеждане на І
линия, се инициира провеждане на ІІ линия химиотерапия.
Проследяването на ефекта от химиотерапията на пациентките с метастазирал рак на гърдата включва:
• Обективен отговор (според критериите на RECIST)
• Време до прогресия след І линия химиотерапия
• Двугодишна преживяемост
• Динамика в нивата на ЦРК

3. Определяне нивата на ЦТК в хода на химиотерапията на
пациентките с метастазирал рак на гърдата
Нивата на ЦТК в проби от периферна кръв се определя чрез качествен
анализ на експресията на специфичните за рак на гърдата туморни маркери
GA733–2, Muc-1 и Her-2, както и на β-actin като вътрешна контрола посредством AdnaGen тест и чрез количествен анализ на три подбрани експресионни
маркери hMAM, CK-19 и CD44, с помощта на полимеразна верижна реакция в
реално време.
Оценката на нивата на ЦТК е извършвана в три точно дефинирани
точки (Таблица 2) при: 1) диагностициране на метастазирало заболяване,
преди започване на първа линия химиотерапия, 2) след провеждане на III
курс химиотерапия, и 3) след провеждане на VI курс химиотерапия.
Успоредно с определянето на нивата на ЦТК се извършва образна оценка на заболяването посредством КТ (компютърна томография) и определяне на
туморен маркер (CA15-3). Поради факта, че курсовете са през 21-дневен интервал, оценката на нивата на ЦТК се извършва през 63 дни (9 седмици).
Отговорът на заболяването спрямо провежданото лечение се оценява по
общоприетите критерии за оценка след трети и шести курс химиотерапия, заедно с определяне на нивото на ЦРК.

“

Оценката на нивата
на ЦТК е извършвана
в три точно
дефинирани точки
(Таблица 2) при: 1)
диагностициране
на метастазирало
заболяване, преди
започване на първа
линия химиотерапия,
2) след провеждане на
III курс химиотерапия,
и 3) след провеждане
на VI курс
химиотерапия

Таблица 2. Схема на отправните точки в проучване ДДВУ 02/35, 2010 г .
Базисна
(изходна)
оценка
КТ

І контрола
3 курса
химиотерапия
(І линия)

КТ
(RECIST)

ІІ контрола
3 курса
химиотерапия
(І линия)

КТ
(RECIST)

ЦTК

ЦТК

ЦТК

CA15-3

CA15-3

CA15-3

Проследяване
(KT, CA15-3
на всеки два
месеца)
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4. Статистически анализ на получените резултати и изграждане
на електронна клинична база данни, съдържаща показателите
от клиничния ход на заболяването и резултатите от молекулното
профилиране на ЦТК.
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Нашата хипотеза е, че нивата на ЦТК могат да бъдат използвани като
надежден сурогатен биомаркер за клиничния ход на заболяването и успеха на
прилаганата терапия при пациентки с МРМЖ и ще послужи като база за приложението им в клиничната практика у нас.
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Резюме
Карциномът на млечната жлеза е проблем със социална значимост. Честотата му
непрекъснато нараства, което налага неговото задълбочено изследване. С прилагането
на имунохистохимични и генетични изследвания се постигна определяне на няколко
молекулярни субтипа карцином на млечната жлеза. Един от тях е тройнонегативният
(ТНКМЖ) с ЕR, PR и HER2 негативен статус. Той се отличава с изключително голяма
хетерогенност по отношение на молекулярната и генетичната си характеристика. ТНКМЖ има по-агресивно протичане в сравнение с другите подтипове рак на млечната
жлеза. Проявява се с ранни рецидиви, чести висцерални метастази, кратка обща преживяемост. Тези особености налагат по-детайлното му изследване. ТНКМЖ се разделя на
няколко субтипа със специфична имунохистохимична и генетична характеристика. Откриването на нови молекулярни маркери подпомага задълбоченото му изучаване, уточняване прогнозата на заболяването, начина и вида на провежданата терапия. Вникването в генетичните и молекулярни характеристики на ТНКМЖ е свързано с въвеждане
на нови видове таргетни терапии, индивидуализиране на лечението, което ще доведе до
по-добри терапевтични резултати при този агресивен тип рак на млечната жлеза.
Ключови думи: Тройно негативен карцином на млечната жлеза, молекулярни
субтипове, молекулярни маркери, генетични изследвания, имунохистохимични изследвания, таргетна терапия

Biological and molecular characteristics, diagnosis and treatment of
triple negative breast cancer
Margarita Taushanova, Constanta Timcheva, Spartak Valev
Medical Oncology Clinic, Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology
(SHATO) – Sofia, Bulgaria

Abstract
Breast cancer is a medical issue of social significance. Incidence is constantly rising,
which prompts for more in depth studies. Applying immunohistochemical and genetic research,
has been helpful for distinguishing several molecular subtypes of breast cancer. One of them is
the triple negative breast cancer (TNBC) with an ER, PR and HER2 negative status. It possesses
extreme heterogeneity in terms of molecular and genetic features. It has more aggressive clinical
course than other breast cancer subtypes and manifests with early recurrences, frequent visceral
metastases and shorter overall survival. These features have led to its more detailed study. In
this context, TNBCs are divided into several subtypes with specific immunohistochemical and
genetic characteristics. The discovering of new molecular markers gives more insight in the
study of TNBCs. This is related to the prognosis of the disease, the way it is treated and the
type of therapy. Discoveries at genetic and molecular level of are related to the introduction of
new target therapies, which will lead to better results in the treatment of this aggressive type of
cancer. All this is a step forward in the implementation of individualized therapy for TNBC.
Key words: Triple negative breast cancer, molecular subtypes, molecular markers,
genetic testing, immunohistochemical studies, target therapy
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Карциномът на млечната жлеза е проблем с������������������������
�����������������������
огромна социална значимост. През последните 25 години неговата честота нараства с 30 %, като се
регистрират 1,4 милиона нови случаи годишно. Причината за това е и въвеждане на мамографски скрининг, както и състаряването на населението [1]. През
последното десетилетие се отбелязва революция в изучаването на рака на гърдата чрез предложени нови класификации със значителна прогностична стойност,
предоставящи съвременни възможности за лечение. В България честотата на
карцинома на млечната жлеза /КМЖ/ е 22,8 % от всички онкологични заболявания [2].

Характеристика на карцинома на млечната железа
Само преди десетилетие КМЖ се считаше за сравнително „елементарно”
заболяване с акцент предимно върху хормоналната чувствителност на тумора.
Класификациите се основават най-вече върху хистологични изследвания. Тази
тенденция продължава до настъпване на т.нар. тиха революция. През 2003 г.
Световната здравна организация приема 18 хистологични вида рак на гърдата [3,
4, 5��������������������������������������������������������������������������
]�������������������������������������������������������������������������
. Диагностичните критерии за всеки от тях са по-скоро субективни и информацията за хистологичния подтип има ограничено влияние върху терапевтичния подход. В действителност стратификацията на рака на гърдата в клинично
оформените подгрупи се основава практически на прогностични клинико-патологични параметри: хистологичен вид, наличие на метастази в лимфните възли,
лимфна и съдова инвазия. Освен това предиктивни биомаркери, като експресия
на естроген рецептор, прогестерон рецептор и HER2-статус са твърде важни за
клиниката [6, 7]. През последните години с по-широкото навлизане на ген��
eтичния анализ се установява, че карциномът на млечната железа е хетерогенно заболяване с разнообразна молекулярна и биологична характеристика.
Perou�����������������������������������������������������������������
и съавтори [����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
8���������������������������������������������������
]��������������������������������������������������
първоначално определят 4 субтипа КМЖ: базалноклетъчен, HER2-свръхекспресиращ, луминален и нормално-клетъчен (normal-like).
По-късно се въвеждат и луминален А и луминален В типове, което означава, че
класификацията има само прогностично значение ��������������������������
[�������������������������
9������������������������
]�����������������������
. Допълнителни проучвания довеждат до идентифициране и на други молекулярни субтипове – interfer���������
on-rich, claudin-low, apocrine type [9].
Въз основа на обобщаващата характеристика на 50 гена се утвърждават
4 субтипа КМЖ – луминален ������������������������������������������
A, ���������������������������������������
луминален �����������������������������
B, HER2-���������������������
свръхекспресиращ, базалноклетъчен (�����������������������������������������������������������������
таблица 1��������������������������������������������������������
)�������������������������������������������������������
. Този анализ е наречен��������������������������������
: “�����������������������������
Prediction amalysis of microarray” – PAM 50 [10]. В резултат на приложение и на други нови технологии, като
NanoString Technologies, се
�����������������������������������������������������
въвежда прогностичен риск от рецидив – �����������
Risk of relapse score (ROR-S), определящ вероятността от рецидив на рака за повече от 10
години.
Имайки предвид сложността на изледванията, разходи, изисквания при
вземане на материала, понастоящем в клиничната практика се налага имунохистохимичното изследнате на туморите за прецизиране на подтиповете, детерминирани на база генно експресиран профил [GEP].
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Табица1.
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Субтипове /GEP/

IHC класификация / St Gallen/

Luminal A
ER and/or PR positive
Her2 negative
Ki-67<14%
Luminal B
ER and/ or PR positive
Her2 negative
Ki-67>14%
ER and/or PR positive
Any Ki-67
HER2- over expressed or amplified

‘LuminalA’

‘Luminal B’/ HER2 negative/

“

“

ТНКМЖ е три пъти
по-чест при жени от
афро-американската
раса и жени, които все
още не са навлезли в
менопауза
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73 % –100 %

73 % – 100 %

‘LuminalB’/ HER2 positive/

HER2- enriched
‘Her2 positive’ / non- luminal/
Her2 over – expressed or amplified
ER and PR absent

Този вид тумор на
млечната жлеза се
характеризира с
липса на естрогенен
и прогестеронов
рецептор, както
и на рецептор 2
на епидермалния
растежен фактор –
HER2

Съгласуване: IHC/GEP

41 % – 69 %

Basal-like
‘Triple negative’
80%
ER and PR absent
Her2- negative
/GEP- gene expression profiling, IHC- immune- histochemical, ER, PR, HER2/

Обща характеристика на тройно негативния карцином на млечната
железа
Терминът „тройно негативен карцином на млечната жлеза” изглежда е
споменат за първи път в медицинската литература преди не повече от 7 години
[10]. Той е предизвикал още от самото начало голям интерес и бързо влиза в
онкологичния речник. В наши дни тройно негативният карцином на млечната
жлеза (ТНК) е една от най-активните области на научен интерес в онкологията.
Този вид тумор на млечната жлеза се характеризира с липса на естрогенен и
прогестеронов рецептор, както и на рецептор 2 на епидермалния растежен
фактор – HER2. Съставлява 15–20 % от новодиагностицираните случаи на КМЖ
[11]. Среща се в по-млада възраст (<40години), характеризира се с по-напреднал
стадий, често фамилна анамнеза за рак на гърдата и мутация на BRCA1. За него
е типична ранната изява на рецидиви между първата и третата година след диагностицирането, последван от рязкото им намаляване впоследствие, като рядко
се съобщават такива след 8 или 10 години[13]. За разлика от другите подтипове,
изходът от ТНКМЖ е по-неясно свързан със стадия ���������������������������
[1�������������������������
3������������������������
]�����������������������
. Метастазите са по-агресивни от другите подтипове рак на млечната железа и се появяват често във
вътрешните органи, конкретно в белите дробове и мозъка ����������������������
[1��������������������
4�������������������
]������������������
и по-рядко в костите�������������������������������������������������������������������������
[������������������������������������������������������������������������
1�����������������������������������������������������������������������
5].��������������������������������������������������������������������
Лечението му е затруднено от липса на задоволителен ефект от прилаганите терапевтични методи за лечение на КМЖ. Относително лошата прогноза
при ТНКМЖ, особено в напреднал стадий, го превръща в предизвикателство за
медицинските онколози.

Епидемиология
ТНКМЖ е три пъти по-чест при жени от афро-американската раса и
жени, които все още не са навлезли в менопауза. Налице е ясна и спешна необходимост от повече епидемиологични проучвания на подтиповете рак на млечната жлеза. Необходимо е да се интегрират етиологичните фактори и фактори-
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те за подобряване на прогнозата, както и да се натрупва повече информация в
раковите регистри от клинично и биологично естество, базирана на данни от
популационни анализи.
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Някои проучвания сочат, че честотата на тройно негативния карцином не
е еднаква при различните раси. Също така има и разлики в характера на протичането и прогнозата на заболяването.
Carey и съавтори [16] изследват 496 случая с инвазивен карцином на
млечната железа през периода 1993–1996 г. Анализират честотата на рака гърдата според расов и менопаузален статус при жени от афро-американската раса.
Определят размер на тумора, аксиларно ангажиране, митотичен индекс, ядрен
полиморфизъм, мутация на p53�������������������������������������������
����������������������������������������������
и специфична преживяемост. Базалнокетъчният подтип преобладава при жени, при които не е настъпила менопауза (39 %),
в сравнение с тези от афро-американската раса след вече настъпила такава (14
%).Специфичната преживяемост при рак на гърдата се различава при отделните
подтипове, като най-кратка е при HER2/ER-негативния и базалноклетъчен тип
[16]. Неговото по-голямо преобладаване е причина за по-лошата прогноза при
по-млади жени от афро-американската раса.
Използвайки данните от Раковия регистър на Калифорния, �������������
Bauer��������
и съавтори [17] анализират жени с ТНКМЖ между 1999 г. и 2003 г. Целта е изследване
на потенциалните разлики между ТНКМЖ в сравнение с другите видове рак по
отношение на възраст, раса, етническа принадлежност, социално-икономически
статус, стадий на диагностициране, оценка на тумора и преживяемост. Общо
6370 жени с ТНКМЖ са сравнени с 44 704 с други форми на рак на млечната
жлеза. Независимо от стадия на тумора, тези с ТНКМЖ са имали по-лоша преживяемост, като в рамките на 5 години тя е била 14 % [17].
Stead и съавтори [18] анализират 415 жени с ТНКМЖ, в зависимост от
ВМ�������������������������������������������������������������������������
I �����������������������������������������������������������������������
(body mass index)������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
и расова /етническа принадлежност. Резултатите показват, че 47% от болните са с наднормено тегло. ТНКМЖ е бил три пъти по-чест
при жени от афро-американската раса, диагностицирани преди 50-годишна възраст. Това проучване сочи, че е три пъти по-вероятно такива жени да страдат от
ТНКМЖ, в сравнение с тези с различен от черен цвят на кожата, независимо от
възрастта и ВМI.
Kwan и съавтори [19] потвърждават при 2544 жени, че ТНКМЖ е по-чест
при афро-американски жени в по-ранна възраст с наднормено тегло.В допълнение на това са и резултатите от Kurian���������������������������������������
���������������������������������������������
и съавтори [24]������������������������
����������������������������
върху извадка от Националния раков регистър на Каролина�������������������������������������������
(�����������������������������������������
2006–2007г.������������������������������
). ���������������������������
Направен е извод, че честотата е по-висока при жени от латиноамерикански произход (4,6 %) и тези с бял
цвят на кожата (8,1 %). Оказало се е, че HER2-позитивният рак варира по-малко
в зависимост от расата.
ТНКМЖ е бил изследван и при болни в Африка.�������������������������
Hue���������������������
и съавтори [��������
���������
20������
]�����
анализират разпространението на молекулярните подтипове на инвазивен карцином при ��������������������������������������������������������������������
N = ����������������������������������������������������������������
507 жени. Значителна част от тях имали напреднал тумор с ангажиране на лимфни възли. От тройно-негативните тумори преобладавал базалноепителният вид.
Проучване, което сравнява жени с рак на млечната жлеза в САЩ (Детройт) и Гана [21], сочи прогресивно растящата честота на ТНКМЖ сред белите
американки. Те подчертават нуждата от допълнителни наблюдения за връзката
между африканския произход и риска от поява на определени подтипове рак на
млечната жлеза [21].
Причините за трикратното увеличение на ТНКМЖ при афро-американ-
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ките и африканките все още не са ясни. Дали те са генетични или свързани с
начина на живот, не може да се каже. Разликите в биологията на тумора вероятно са една от причините, водещи до по-ниска преживяемост на жени с черен
цвят на кожата и с рак на гърдата. Необходими са още проучвания в тази област.
Може би фактори, свързани с начина на живот също повлияват тази честота.
Разумно е да се смята, че туморите, които имат различна биология, могат да се
отличават и етиологично. Наличното несъответствие в честотата сред различните расови групи показва убедително, че трябва да има гени или мутации, предразполагащи афро-американските и африканските жени, които не са навлезли в
менопауза към развитие на ТНКМЖ. По-вероятно е туморите на млечната железа с BRCA1-мутация да бъдат тройно негативни [22]. Проучвания на генната
експресия са потвърдили този феномен, както и това, че ракът на млечната жлеза, свързан с BRCA1 мутация е предимно базалноклетъчен подтип[23].
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Етиология

“

Разнообразни са етиологичните фактори, свързани с възникването на
тройно негативния карцином на млечната жлеза.

Разнообразни са
етиологичните
фактори, свързани
с възникването на
тройно негативния
карцином на
млечната жлеза

����������������������������������������������������������������������
Vona-Davis������������������������������������������������������������
и съавтори [�����������������������������������������������
������������������������������������������������
2����������������������������������������������
5]��������������������������������������������
са провели ретроспективно проучване, включващо 620 пациенти с бял цвят на кожата с инвазивен рак на гърдата в Западна
Виржиния. Там населението е с едно от най-високите нива на затлъсляване в
САЩ. Пациентите с ТНКМЖ са били по-млади жени, с по-малки тумори (< 2 см),
по-често с ангажиране на лимфните възли. Наднормено тегло е наблюдавано
при 50 % от жените с ТНКМЖ и само при 36 % от тези с друг подтип КМЖ.
Метастазите в лимфните възли са по-често свързани с Т2 тумори при болни с
наднормено тегло (р ���������������������������������������������������������
= �������������������������������������������������������
0,032), независимо от техния рецепторен статус. Изглежда, че при това население с бял цвят на кожата, ТНКМЖ се наблюдава по-често
при по-млади жени, в късен стадий, което от своя страна е свързано с по-лоша
прогноза[25].
Kwan и съавтори [19] потвърждават вероятността болни с ТНКМЖ да са
с наднормено тегло преди менопауза.
Въпреки че тези проучвания подкрепят връзката между ТНКМЖ и затлъстяването, Stead и съавтори [����������������������������������������
�����������������������������������������
1���������������������������������������
8]�������������������������������������
правят противоположни изводи. Те съобщават, че ТНКМЖ се среща еднакво често при чернокожи, диагностицирани преди и след 50-годишна възраст (31 % срещу 29 %) със затлъстяване (29 %
срещу 31 %). Вземайки под внимание всички данни, с нарастването на възрастта
и индекса на телесна маса, честотата на ТНКМЖ намалява (р = 0,08).
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Някои автори търсят зависимост на хормоналните рискови фактори с
развитие на ТНКМЖ. Kwan и съавтори [19] констатират, че случаите с ТНКМЖ
са по-често при млади пациентки от афро-американската раса. Shinde����������
����������������
и съавтори [26]отчитат, че болните с ТНКМЖ имат по-къс период на кърмене. Phipps и
съавтори �����������������������������������������������������������������
[����������������������������������������������������������������
28��������������������������������������������������������������
]�������������������������������������������������������������
оценяват връзката между репродуктивното и менструално състояние, кърменето и употребата на орални контрацептиви с поява на специфичен
подтип рак на гърдата. Репродуктивният статус корелира с риска от ТНКМЖ и
ER-позитивен рак. Липсата на раждания е свързана с понижен риск от ТНКМЖ,
но повишен за ER-позитивен тумор. Броят на ражданията е пропорционален с
риска от възникване на ТНКМЖ (за 3 раждания или повече от 1) и обратно пропорционален с този при ER-позитивен рак. Възрастта на настъпване на първата
менструация и менопаузата слабо корелират с риска от възникване на хормонално чувствителен тумор, но не и с тройно негативен. Кърменето и контрацептивите нямат отношение към нито един от подтиповете.
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Две проучвания са изследвали ролята на употребата на орални контрацептиви при ТНКМЖ. Dolle и съавтори [27] съобщават, че тяхното приложение
в продължение на 1 година е свързано с 2,5 пъти по-висок риск от рак, различен
от ТНКМЖ. При възраст под 40 години относителният риск от ТНКМЖ, свързан с употребата на орални контрацептиви в продължение на 1 година е бил 4,2
пъти по-висок, в същото време не е значително повишен при употребата им по
отношение на другите подтипове. Въпреки това�������������������������������
Phipps������������������������
и съавтори [�����������
������������
28���������
]��������
констатират, че няма връзка между ТНКМЖ и приема на орални контрантрацептиви.
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Kabat���������������������������������������������������������������
и съавтори [��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
28] разглеждат ролята на тютюнопушенето за възникване на ТНКМЖ. Те не намират връзка между появата му и тютюнопушенето,
докато пациенти, употребявали алкохол, имат понижен риск, в сравнение с тези,
които никога не са го приемали. В противовес на това и двата фактора показват
слаба положителна зависимост с ������������������������������������������
ER����������������������������������������
позитивния КМЖ. Изводът е, че тютюнопушенето и консумацията на алкохол не са свързани с повишен риск от ТНКМЖ,
но това не е валидно за хормонално чувствителните карциноми.
Връзката между класическите рискове за поява рак на млечната жлеза и
ТНКМЖ е все още неясна, което налага още много проучвания в тази насока.

Биологична характеристика
Задълбоченото изясняване на биологията на ТНКМЖ може да разграничи близо 60 % от пациентите с негативни лимфни възли, които са подходящи за
локорегионална терапия, от останалите 40 %, които се нуждаят от комплексно
лечение. При болните, нуждаещи се от лекарствено лечение е необходим правилен подбор на лекарствени средства според съответния подтип ТНКМЖ.
Доказва се, че съществува значително припокриване между тройно негативните карциноми и базалноклетъчния рак на млечната жлеза, но те не са идентични
[������������������������������������������������������������������������������
29����������������������������������������������������������������������������
, 30������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
]. Базалноклетъчният
���������������������������������������������������������������������
рак на млечната жлеза е молекулярна категория, имаща значителна прилика с базални/миелоепителни клетки от нормалната тъкан на
млечната жлеза. Приблизително 80 % от ТНКМЖ спадат към базалноклетъчния
рак чрез методите на генна аплификация [31], но се включват и други подтипове,
като т.н. “claudin-low” субтип. Засега не съществуват методи за разграничаване на
базалния и небазалните подтипове в рамките на ТНКМЖ [29, 32].
Учени от холандския раков институт изследват хистологичните характеристики и профили на генна експресия на 97 случая с тройно негативен карцином �������������������������������������������������������������������
[������������������������������������������������������������������
3�����������������������������������������������������������������
3]. �������������������������������������������������������������
Те установяват, че всички ТНКМЖ се класифицират като базалноклетъчни тумори на ниво генна експресия. Други изследвания доказват [15], че
хетерогенност на туморите съществува и тя е свързана с различна генна изява.
Оттук и изводът, че различията са значителни в рамките на тези припокриващи
се подтипове. Това бе окончателно потвърдено от �����������������������������
Lehmann����������������������
и съавтори ����������
[���������
34�������
]������
, които анализират профилите на 21 генни копия рак на млечната жлеза. Те определят
6 различни подтипа тройно негативен карцином на гърдата с уникални генетични особености. Следователно генетичният подпис детерминира различните
клетъчни подтипове на този вид тумор: два базално-клетъчни /BL1 и BL2/,
имуномодулиран �������������������������������������������������������
/IM/, �������������������������������������������������
мезенхимален ������������������������������������
/M/, �������������������������������
мезенхимално стволов ����������
/MSL/, ���
луминален-андроген рецепторен /LAR/. Всеки от тези субтипове се характеризира с определени биомаркери, активиране на различни сигнални пътища, което е
в основата на специфични прицелни терапии. Идентифицирането на клетъчни
линии, съответстващи на тройно-негативните подтипове тумори, предоставя
ключови модели за предклинични проучвания с нови лекарствени средства.

“

При болните,
нуждаещи се от
лекарствено
лечение е необходим
правилен подбор на
лекарствени средства
според съответния
подтип ТНКМЖ

“

Следователно
генетичният подпис
детерминира
различните клетъчни
подтипове на този вид
тумор: два базалноклетъчни /BL1 и BL2/,
имуномодулиран /IM/,
мезенхимален /M/,
мезенхимално стволов
/MSL/, луминаленандроген рецепторен
/LAR/
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Основните характеристики на тези типове ТНКМЖ са следните:
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BL1 и BL2 подтипове са с най-висока честота сред ТНКМЖ – 75 %, nonbasal like – 25 %.Те имат експресия на гени, като AAURKA, AURKB, CENPF, BUB1,
TTK, CCNA2, PRC1, MYC, HPO, PLK1, BIRC5�������������������������������
, имащи отношение към специфични промени в клетъчния цикъл. Увреждането им е свързано със загуба на контрол върху пролиферативните процеси, т.е. повечето клетките са в клетъчен цикъл, ДНК-репликация, G2, G1, S-фаза. Това се подкрепя и от високата експресия
на Ki67. С оглед на изразените пролиферативни процеси, при тях се реализира
добър отговор на лечението с антимитотични агенти и таксани[35, 36].Това се
потвърждава и от високия процент на патологичен отговор (����������������
pRC�������������
) при неоадювантна химиотерапия с таксани [35,
���������������������������������������������
36]. �����������������������������������
Пациенти с ������������������������
BL1���������������������
и ������������������
BL2���������������
подтипове, лекувани с таксани имат по-висок отговор (pRC – 63 %, р = 0,042) в сравнение с
мезенхималните тумори – 31 % и LAR – 14 %.
Почти всички клетъчни линии с мутация в BRCA1/2 се свързват с basаllike субтиповете [37].

“

BRCA1 /2 гените
играят важна роля в
ДНК репликацията с
налична мутация при
ТНКМЖ (19%)

BRCA1������������������������������������������������������������
/2 гените играят важна роля в ДНК репликацията с налична мутация при ТНКМЖ (19 %). ��������������������������������������������������
Poly ADP–ribose polymerase /PARP������������������
/ е ензим, отговорен за стабилизацията на ДНК.
Туморните клетъчни линии с липсващи или недостатъчно функциониращи BRCA1/2 гени са чувствителни към ДНК-зависимите агенти (Cisplatin).
Поради връзката на тройно-негативния карцином и BRCA1/2
����������������
мутация��������
та, PARP-�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
инхибиторите се изледват като потенциално ефективни агенти за лечението му. Въпреки това засега няма убедителни данни за тази ефективност.
Обнадеждаващи са резултатите, получени при приложението на цисплатина в
неоадювантното лечение на ТНКМЖ – 21 % пълни патоморфологични ремисии
/pCR/ [38, 39] като монотерапия при болни с BRCA1-мутация.
IM е с висока имуногенна клетъчна сигнализация. Този подтип е обогатен
на гени, отговорни за имунните процеси в клетките. Тези процеси включват активиране на имунни сигнални пътища (TH1/TH2, NK, B-клетъчен, T-клетъчен
и др). Гените, отговорни за имуно-сигналната характеристика се припокриват с
генетичния подпис на медуларния рак на гърдата и определят по-добра прогноза [40]. Това е свързано с определена хистологична констелация, отговаряща на
стромалните тумори.
M и MSL субтиповете имат сходно активирани сигнални пътища. Във
връзка с по-различна генна предиспозиция, съществува и промяна в морфологичната и клинична изява, както и чувствителност към PI3k/mTOR и Srcинхибитори.
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LAR се отличава твърде много от останалите подтипове. Той е с ERнегативен статус, но богат на онкогени, отговорни за хормоналните рецепторни
пътища, включително стероидния синтез, метаболизма на порфирините и андроген/естрогенния метаболизъм. Честотата му е около 11 % [41] от ТНКМЖ
или 2 % от всички тумори на млечната жлеза. При него са по-чести локалните
рецидиви, което предполага, че болни с тези тумори не са подходящи за стандартна химиотерапия. Тези пациентки са значително по-възрастни при диагностициране на заболяването, често с придружаващи заболявания, което определя
и терапевтичното поведение. Докладвани са случаи на LAR-субтипове, свързани
с постменопаузален статус [42�����������������������������������������������
]����������������������������������������������
и прилагане на хормозаместваща терапия. Идентифицирани са 5-клетъчни линии на LAR подтипа, доказващи чувствителност
към бикалутамид [43]. Установена е чувствителност и към PI3K-инхибирането
[�����������������������������������������������������������������������������
44, 45�����������������������������������������������������������������������
].���������������������������������������������������������������������
Тези данни показват, че едновременното блокиране на андрогенните ре-
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цептори (AR) и PI3K/mTOR-сигналния път е от клинична полза за LAR-субтипа.
Тази комбинация е с доказана синергичност и при карцинома на простатата.
Тези данни потвърждават възможността за прилагане на прицелни терапии при
ТНКМЖ.

Прогностична и предиктвна стойност на генната експресия при
ТНК-МЖ
Извършването на генетичен анализ на тройно негативния карцином
хвърля нова светлина в разгадаването на неговата хетерогенност. Първоначално са описани конкретни изменения в броя на копията: генна амплификация
и хромозомни делеции. Hu и съавтори [53] са посочили делеция на хромозоми
5q13-14 при ТНКМЖ, който съдържа RAS1 гена и регулира RAS-онкогена. Andre
и съавтори [����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
54��������������������������������������������������������������
]�������������������������������������������������������������
откриват, че ТНКМЖ се характеризира с висока честота на аномалии в броя на копията на PTEN, EGFR и съдовия ендотелен растежен фактор
А (VЕGFR), като последният се установява в над 50 % от ТНКМЖ.
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“

Извършването на
генетичен анализ на
тройно негативния
карцином хвърля
нова светлина в
разгадаването
на неговата
хетерогенност

През последните години експресионните профили на гените са използвани за определяне на предиктивни и прогностични маркери чрез MammaPrint,
OncotypeDx, MapQuantDx������������������������������������������������������
и ���������������������������������������������������
Theros [�������������������������������������������
55�����������������������������������������
]. Тези
��������������������������������������
генни характеристики от първо поколение дават информация относно определянето на риска от рецидив при ERпозитивния/HER2-негативен рак на гърдата. Тъй като базалноклетъчният рак
на млечната жлеза е с изразена пролиферативна активност, голяма част от тези
тумори са свързани с висок риск от рецидив [56]. Teschendorff и съавтори [39]
първи съобщават за седем имуносвързани гена, прогностични за ER-негативни
тумори. Те се опитват да създадат нов „инструмент“, чрез който точно да се определят пациенти с ER-негативен рак, които имат добра прогноза. От друга страна
няколко проучвания на генната експресия показват тяхната връзка с патоморфологичния отговор към неоадювантна химиотерапия при ER негативен/ HER2
негативен рак на гърдата, в частност ефекта на антрациклин-базираната химиотерапия [56, 57].

Моликулярни маркери при ТНКМЖ
Провеждането на генетичен анализ не винаги е възможно, за да се определи типа тройно-негативен карцином на млечната жлеза. Това налага извършване на имунохистохимично изследване на молекулярните маркери, с оглед
оценка както на прогнозата, така и прецизиране на лечението.
Ранно проучване от 2004 г. сочи, че „добрите стари“ клинични маркери
имат прогностична стойност, сравнима с изследването на генната експресия
[52].Показан е четирикомпонентен алгоритъм, включващ ER, PR, HER2 и Ki67,
наречен-IHC4 предиктор.
����������������������������������������������������������������������
Nelson����������������������������������������������������������������
и съавтори [���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
35�������������������������������������������������
]������������������������������������������������
препоръчват 5 маркера, които характеризират базалния фенотип-ER, PR, HER2, EGFR, CK5/6. Те идентифицират този субтип в
75 % от случаите с ТНКМЖ. Подобен анализ правят и Conforti и съавтори [35],
отново чрез имунохистохимично изследване на базален тип, където маркерите
се експресират в 67 % от случаите. Това потвърждава, че не всеки тройно негативен карцином е basаl-like. Предишни изследвания сочат, че базалните маркери са
свързани с лоша прогноза, независимо от рецепторния статус. Комбинацията на
експресия на базални цитокератини и EGFR е също с лоша прогноза.
Въз основа на разлика в експресията на �������������������������������
CK5/14�������������������������
, тройно-негативният карцином може да се раздели на 2 групи – “����������������������������������������
Basal” type (���������������������������
позитивен за CK5/14)�������
��������������
и “���
Basoluminal“ type(частично позитивен за CK5/14) – таблица 2.

“

Това налага
извършване на
имунохистохимично
изследване на
молекулярните
маркери, с оглед
оценка както на
прогнозата, така
и прецизиране на
лечениет
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Tаблица 2. Имунофенотипизирана класификация на ТНКМЖ на база експресия на
цитокератини
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Имунофенотипен
CK5/14 -“Basal’’ type
CK5/14 -“Basoluminal’’ type
маркер 				
% 			
%

P

Grade 3				
CK5/6+
CK17+ 				
Vimentin+			
c-Kit( CD117)			
EGFR+				
P53+				
Bcl-2-				
HER2 aplification			

0,7
–
0,0001
0,005
0,02
0,15
0,39
0,78
0,0009

82			
80			
45			
73			
55			
45			
32			
64 			
5			

74		
15
3
32
23
26
52
68		
35

Базалните цитокератини се експресират различно в субтиповете ТНКМЖ.
Например при BL1, Bl2, M-типове те имат по-високи нива, докато при LARсубтипа липсват.
Докато Oncotype
�������������������������������������������������������������
DX��������������������������������������������������
дава информация за риска от рецидиви, предложената алтернатива –����������������������������������������������������������
PAM50����������������������������������������������������
разделя туморите на 5 различни подтипа [�����������
������������
58���������
]��������
. Проучване сочи, че в сравнение с Oncotype DX, PAM50 може да предостави известна
допълнителна прогностична информация [59]. Независимо от тези нови методи,
все още неяснотите са много. Например, какви действия трябва да бъдат предприети, ако туморът е определен като ТНКМЖ при стандартното имунохистохимично изследване (IHC), но след анализ на генната експресия резултатът е
HER2 позитивен или луминален рак на гърдата.

“

Откриването на нови
биомаркери може
да доведе до успехи
в разработването
на антитуморни
средства

“

Увреждания на BRCA1 и
други гени, участващи
в репликацията
на ДНК, също са
характерни за ТНКМЖ
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Откриването на нови биомаркери може да доведе до успехи в разработването на антитуморни средства. В момента съществуват няколко вида терапии в процес на развитие, които таргетират биомаркерите на тройно негативния
карцином или на базално клетъчния подтип. Епидермалният растежен фактор
(EGFR) често се експресира при базалноклетъчните епителни тумори на гърдата
и е потенциален таргет за терапия с биологични агенти като цетуксимаб, въпреки че са постигнати разнопосочни резултати при клиничните изпитвания по
отношение на ефективността [60]. Друга стратегия, предизвикваща интерес, е
таргетиране на андрогенните рецептори (AR). Скорошни проучвания сочат, че
около 10–35 % от ТНКМЖ притежават ��������������������������������������
AR������������������������������������
– позитивен профил на генна експресия ����������������������������������������������������������������������
[34, 35]��������������������������������������������������������������
. В клинично проучване втора фаза с андрогенния антагонист бикалутамид при болни с ТНКМЖ се доказва, че това лечение може да доведе до
стабилизиране на заболяването [61, 62].
Увреждания на BRCA1 и други гени, участващи в репликацията на
ДНК, също са характерни за ТНКМЖ. Очевидно е, че около 90 % от BRCA1
мутиралите тумори са тройно негативни или имат базално-епителен фенотип
[63]. Анализи, които определят дисфункцията на ДНК-репарацията, могат да
се използват за определяне на пациенти с ТНКМЖ, които биха имали полза от
ДНК-таргетна терапия, като например антрациклини, платина и производните
и, полимеразни инхибитори.
Броят на циркулиращите туморни клетки и/ или циркулиращи ендотелни
клетки в кръвта е предложен като независим прогностичен маркер за рака на
гърдата. Той може да помогне за оценка на ефективността на неоадювантната
химиотерапия и антиангиогенните лекарства [64].
Необходими са допълнителни изследвания за прецизиране на прогностичната значимост на биомаркерите и за тяхното приложение в лечението на
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болните с това заболяване. Понастоящем най-добре изследвани са следните маркери: Cytocertin 5/6, 14, 17; EGFR, vimentin, cadherin, caveolin 1, 2 crystaline, p53 и
BRCA1 мутация и др.
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BRCA1 мутация
BRCA1 ���������������������������������������������������������������
е туморсупресорен ген, разположен върху дългото рамо на 17 хромозома, отговорен за 45 % от случаите с наследствен рак на гърдата. Идентифициран е през 1994 г. като мултифокален протеин в повечето нормални клетки,
отговорни за ДНК-репликацията. Установено е, че при 90 % от жените с герминативни мутации в BRCA1 гена, туморите са с доказан тройно негативен профил
и с висока малигненост. В тези случаи е установено, че е налице повишена честота на р 53-мутация и геномна нестабилност [67].
P53-мутация
Този ген е отговорен за програмираната клетъчна смърт. Той се активира
като транскрипционен фактор в резултат от хипоксия, увреждания на ДНК, активиране на някои онкогени или други нарушения, предизвикващи дисфункция
на генома. В резултат на това се експресират проапоптозни протеини или се потиска експресията на антиапоптозни протеини. Също така р53 има способността да активира апоптозата директно, транспортирайки се до митохондриите.
Установено е, че р53 гена е инактивиран при повече от 50 % от туморите. Simone
и съавтори ����������������������������������������������������������������
[���������������������������������������������������������������
68�������������������������������������������������������������
]������������������������������������������������������������
анализират болни с ТНКМЖ за периода 2003–2010 г., като правят извод, че експресията на протеиа р53 при карциноми, положителни за CK5/6
е 60,4 %, срещу 51,4 % при отрицателни. Авторите установяват, че тази честота
е по-висока при афро-американската раса, в сравнение с кавказката. Мутацията на p53 е свързана с по-агресивно протичане на заболяването, независимо
от другите рискови фактори. Тази хипотеза е свързана и с резистентност към
някои цитостатици [69, 70]. Нови изследвания са насочени към изясняването на
връзката между р53–мутацията и ретинобластния протеин(RP1) при ТНКМЖ
и “claudin-low“ типа. Доказана е и корелация с BRCA1-мутацията, която от своя
страна определя чувствителност към ��������������������������������������
PARP-���������������������������������
инхибиторите. Прокрадва се становището, че според р53-статуса може да се говори за „р53-подпис������������������
“�����������������
, свързан с прогнозата, независимо от другите рискови фактори [71].

EGFR (epidermal growth factor receptor)
Той е представител на семейството на рецепторите за епидермалния растежен фактор. Участва в много от процесите на клетката-регулация на клетъчния
цикъл, апоптоза, ангиогенеза, адхезия, инвазиране и метастазиране.Над 40 проучвания констатират, че честотата му при рак на млечната железа е около 45 %.
EGFR се експресира приблизително в 60 % от болните с ТНКМЖ и се свързва с
лоша прогноза [72].

VEGF (Vascular endothelial growth factor)
Изучавайки механизмите на ангиогенезата в нормалните и в патологичните тъкани се разкри ролята на някои растежни фактори, най-вече на съдово-ендотелния растежен фактор (������������������������������������������
VEGF��������������������������������������
). Той се свързва с рецепторите на съдово-ендотелния растежен фактор – VEGFR1 и VEGFR2 в ендотелните клетки.
Така се стимулират сигнални пътища, водещи до неоваскуларизация в тумора.
Нарушения в някои онкогени водят до усилена експресия на VEGF. При тумори
с подчертан бърз растеж, каквито са тройно-негативните карциноми, нивата на
VEGF са високи вътретуморно и в плазмата.Това допринася за по-сериозната
прогноза и влошената преживяемост при тези тумори [73, 74, 67].
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Linderholm ��������������������������������������������������������
и съавтори [��������������������������������������������
���������������������������������������������
74������������������������������������������
]�����������������������������������������
изследват връзката между високата вътретуморна експресия на VEGF с прогнозата и общата преживяемост при жени с
ранен стадий на ТНКМЖ. Това ретроспективно проучване включва 679 болни.
Установява се, че нивото на VEGF в тумора е по-високо при ТНКМЖ, отколкото
при не-тройно негативни тумори, което е свързано с ранната поява на рецидиви
и метастази.
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Налице са данни за VEGF-индукция при ТНКМЖ, свързана с регулацията
на серумния амилоид-активиращ фактор (���������������������������������
SAF-1����������������������������
). Неговото инхибиране намалява VEGF-експресията, т.е. потиска се ендотелната клетъчна пролиферация и
миграция, което може да се използва като нов възможен метод за контрол на
ангиогенезата в туморната тъкан[75].
c-Src
Този протеин има отношение към клетъчната пролиферация, ангиогенеза,
инвазия и метастазиране. Ето защо неговото блокиране би довело до добри резултати при пациенти с доказана ��������������������������������������������
c-Src���������������������������������������
-експресия. Съществуват данни в литературата за приложение на дазатиниб при позитивни за този протеин болни [76].
c-kit
Неговото позитивиране се установява при 31 % от базалноклетъчните карциноми и при 10 % от небазалноклетъчните. Има съобщение за приложение на
мултитаргетни инхибитори като сунитиниб или дазатиниб при c-kit позитивни
болни [76].

CAVEOLIN (CAV)

“

Резултатите
показват, че CAV1
е най-показателен
за общата
преживяемост
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Той е от групата на мембранните протеини. В клетката е олигомер и се
свързва с холестерола. Идентифицирани са две изоформи. CAV взаимодейства
с множество сигнални молекули, като тирозин-киназните рецептори и др. CAV1
участва в патогенезата на млечната епителна хиперплазия. CAV1 и CAV2 са тясно
свързани с гени, локализирани в 7q31. Все още клиничното значение на CAV1 и
CAV2��������������������������������������������������������������������������
не е напълно изяснено при рака на гърдата. Те са едни от основните маркери за базален фенотип. Честотата им при тумори на гърдата варира от 5,9–13,4 %.
В пряка зависимост са със стероидните хормонални рецептори ER и PR, както и
с експресията на базални маркери (p63, p-cadherin) [77]. Намалението на CAV1 е
свързано с увеличение размера на тумора и негативен естроген-рецепторен статус [78], т.е с лош отговор на лечение с Тамоксифен. Като стромален маркер той
има отношение към прогнозата за възникване на ранни рецидиви и метастази в
лимфните възли. Изследвания установяват, че тройно негативните карциноми с
повишени нива на CAV1 са с по-висока средна обща преживяемост – 33.5 месеца,
а при нисък или липсващ – 25,7 месеца [81]. Подобни резултати са получени
и при карцином на простата, което го прави мощен прогностичен маркер.
Клинично изпитване изследва ТНКМЖ по отношение на размера на тумора,
хистологичен вид, проведена оперативна интервенция, лъче- и химиотерапия,
както и изследване на CK5/6, EGFR, p53, ki67, CAV1. Резултатите показват, че
CAV1 е най-показателен за общата преживяемост. При изследване на CK5/6 и
EGFR позитивни ТНКМЖ е показано, че позитивният CAV1 е важен маркер за
базален фенотип [81]. При позитивиране на CAV е установен добър отговор на
лечение с albumin-paclitaxel [67].

Андрогенни рецептори
Андрогенните рецептори (AR) са ядрени рецептори, свързани с андрогенните хормони (тестостерон и дехидротестостерон). Те имат отношение към
транскрипцията на ДНК, регулираща генната експресия. Андрогенните гени са
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от решаващо значение за развитието и поддръжката на мъжкия сексуален фенотип. AR са членове на семейството на хормоналните рецептори и участват в
патогенезата на рака на гърдата. Експресират се в 70–90 % от туморите на млечната жлеза, като честотата им е сравнима с тази на ER и PR. За разлика от другите подтипове, при тройно негативния рак се изявяват в 25–45 %. Счита се, че
повишението на AR е свързано с добра прогноза при ER-негативни тумор, както
и при ТНКМЖ. Връзката между AR-експресия при ER-позитивни тумори не е
ясна. В допълнение на това се предполага, че AR могат да предскажат отговора
към хормонотерапия при пациенти с AR и ER/PR-позитивни или при AR-позитивни и PIK3C-мутирали ТНКМЖ. AR и PR са свързани помежду си. Когато AR
са активирани от 5-alfa-dihydrotestosteron (5alfa –DHT), ER –активност е инхибирана дозозависимо. Известно е, че ER експресия води до прогресия на рака
на гърдата, но туморите са с по-ниска злокачественост и по-добра прогноза.
Същото се отнася и за AR [79, 80].

ХИСТОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТРОЙНО НЕГАТИВНИЯ
КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
Тройно негативнитe карциноми основно произхождат от базалния слой
на млечните канали (миелоепителните клетки). Най-често срещани са инвазивно-дукталните ТНКЖМ [83]. Въпреки това значителна част (40–100 %) от
другите по-редки хистологични типове (медуларен, анапластичен, аденоиднокистичен, апокринен) също показват негативна експресия на ER, PR, HER2 [82].
Интересно е, че прогнозата при всеки един от тях е различна, независимо от
тройно негативния феномен. ТНКМЖ е предимно слабо диференциран, има висок пролиферативен индекс, централни некрози, лимфоцитна пролиферация.
Към групата на тройно негативните тумори спадат и дуктален, лобуларен, плеоморфен, метапластичен, миелоепителен, невроендокринен. BRCA1 мутацията е
честа при медуларния и метапластичния карцином [83].
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“

Известно е, че ER
експресия води
до прогресия на
рака на гърдата,
но туморите
са с по-ниска
злокачественост и
по-добра прогноза

“

Най-често срещани
са инвазивнодукталните ТНКЖМ

Патологична и молекулярна диагностика
Имайки предвид агресивната природа на ТНКМЖ, точната диагноза на
заболяването е важна за определяне на прогнозата и за осигуряване на оптимална терапия. Все още е невъзможно рутинно прилагане на генетични тестове,
затова имунохистохимичният анализ (IHC) е „златен стандарт“ в диагностичния процес. Въпреки големите възможности на ехографските и мамографските
техники, те не могат да разкрият някои детайли на интратуморните характеристики, като некроза и фиброза, които са типични за този вид тумор [83]. Настоящите указания на международните експертни групи спомагат за стандартизиране на използваните техники в повечето лаборатории с оглед подобряване на
тяхната надеждност и репродуктивност. През последните години бяха публикувани указания за определяне на ER, PR, HER2 статуса чрез IHC на Американското общество по клинична онкология (ASCO) и Колежа на американските патолози (CAP) [84]. Към тези насоки са добавени и препоръките, направени от срещите на експертната група за адювантно лечение на КМЖ в Сент Гален [84, 85].
За по-ефективно лечение на пациентите може да се наложи потвърждаваща биопсия на метастатични лезии. Ретроспективните прегледи установяват,
че честотата на това съвпадение е около 15–40 % за ER и PR статуса и 7–26 %
за HER2-статуса. Потвърждаващите биопсии на метастатичните лезии може да
променят схемите на лечение до 20 % при случаи на рак на млечната жлеза [89,
90]. Не е изключено тези разлики да се дължат и на неточности в диагностиката.

“

Все още е невъзможно
рутинно прилагане
на генетични
тестове, затова
мунохистохимичният
анализ (IHC) е
„златен стандарт“ в
диагностичния процес

3

СТУДИЯ

Studia Oncologica, бр. 1, 2013

Маргарита Таушанова, Константа Тимчева, Спартак Вълев

Клинично протичане
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Най-характерните особености при протичането на ТНКМЖ са ранните
локални рецидиви, органните метастази, предимно в белия дроб и мозъка,
по-рядко в костите, в сравнение с другите подтипове карцином на млечната
жлеза [82].�����������������������������������������������������������������
Тези белези налагат и по-задълбочени анализи на провежданото лечение, което е комплексно – хирургично, лъче-и лекарствено лечение.

Хирургично лечение
Локорегионолното лечение на тумора на млечната жлеза включва радикална мастектомия или органосъхраняваща операция с аксиларна лимфна дисекция със или без радиотерапия. При пациенти с ТНКМЖ честотата на локорегионалните рецидиви е с връх през 2 до 3 години от диагнозата, следван от спад
в честотата му през следващите 5 години [82]. За разлика от жените с друг тип
рак на млечната жлеза, по-голяма част от тези с ТНКМЖ, без рецидиви в рамкитe на 8 години, не са имали такива и след това. Тези изводи се потвърждават от
изследване на Wand и съавтори [91], които провеждат ретроспективен анализ на
835 пациентки с рак на гърдата, включително 141 с ТНКМЖ. Изводът е, че след
мастектомия, в рамките на 3 години от лечението се наблюдава повишен риск
от локорегионален рецидив, в сравнение с другите подтипове рак на млечната
жлеза. Навлизането на нови прецизни технологии за диагностика редуцира
инвазивните методи за лечение поради ранно откриване на туморното заболяване. Тук се включва и въвеждане на биопсия на сентинелен лимфен възел
като алтернатива на конвенционалната аксиларна дисекция �������������������
[������������������
92����������������
]���������������
. Растящото използване на ядреномагнитния резонанс доведе до въвеждане на образнонасочени биопсии и щадящи хирургически техники за отстраняване на лезиите.
Изборът на хирургична интервенция при ТНКМЖ се определя от още
един фактор – връзка с BRCA1-мутацията. При пациенти с доказана такава се
препоръчва извършване на мастектомия [9������������������������������������
��������������������������������������
3�����������������������������������
]����������������������������������
за намаляване на риска от рецидиви. Трябва да се отбележи, че две скорошни проучвания представиха противоречиви резултати при оценка на пациенти с ТНКМЖ, които имат BRCA����������
��������������
1 и 2 мутации [94]. При проследените 77 пациентки с ТНКМЖ, тези с мутация са имали
значително по-добра преживяемост без рецидив (recurrence free survival – RFS),
сравнени с тези без мутация. Bayraktar и съавтори [94] твърдят, че прогнозата
за жени с ТНКМЖ и мутации на BRCA1/2 не се различава значително. Въпреки
това, при жените с мутация може да се има предвид профилактична билатерална
мастектомия за редукция на риска [9����������������������������������������
������������������������������������������
3���������������������������������������
]��������������������������������������
от ипсилатерален рецидив след органосъхраняваща операция и радиотерапия или поява на контралатерален рак.

Лъчетерапия при тройно негативния карцином
на млечната жлеза
Провеждането на органосъхраняваща оперативна интервенция изисква
назначаване на постоперативна радиотерапия. Настоящите насоки препоръчват органосъхраняващи операции и радиотерапия при тумори с размер < от
4 см с чисти резекционни линии [95, 93].
Неоадювантната химиотерапия се използва за намаляване размера на тумора и провеждане на органосъхраняваща хирургична интервенция. Dragun и
съавтори ������������������������������������������������������������������
[�����������������������������������������������������������������
96���������������������������������������������������������������
]��������������������������������������������������������������
установяват, че 3 годишната преживяемост при пациенти, подложени на следоперативна радиотерапия е по-висока, в сравнение с тези, които не
са я провели (79,6 % срещу 57,9 %).
През последните години с навлизане на нови технологии (3-���������������
D-APBI���������
) за частично лъчелечение на млечната железа се бележат по-добри далечни резултати.
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Отбелязаните до момента констатации от проведената комбинирана терапия – радикална мастектомия и радиотерапия, са противоречиви. Abdulkarim и
съавтори [97] сравняват риска от локорегионален рецидив след мастектомия (при
T1-2���������������������������������������������������������������������
) без радиотерапия и такива с органосъхраняваща операция и радиотерапия. Само 10 % от ТНКМЖ с мастектомия развиват рецидив. Kyndi и съавтори
[���������������������������������������������������������������������������
98�������������������������������������������������������������������������
]������������������������������������������������������������������������
показват статистически значима редукция на вероятността за локорегионален рецидив при пациенти с ТНКМЖ, лекувани с мастектомия и радиотерапия, в
сравнение с тези без лъчетерапия (15 % срещу 32 %). Общата преживяемост не се
повлиява от комбинираната терапия (39 % срещу 32 %). Имайки предвид това, авторите предполагат относителна лъчева резистентност на ТНКМЖ като следствие
от ��������������������������������������������������������������������������
ER-�����������������������������������������������������������������������
негативния статус. Експресията на ER�����������������������������������
�������������������������������������
води до намаляване на продължителността на клетъчния цикъл, редуцирайки времето за репарация на ДНК промените, нанесени от лъчелечението. Вероятно ER-негативните клетки при ТНКМЖ
и базално клетъчния рак проявяват резистентност към лъчелечението, тъй като
ДНК-репарацията протича при удължен клетъчен цикъл [38, 98].
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Влиянието на локолегионалния рецидив върху общата преживяемост
(OS) е важно за пациенти с ТНКМЖ, но за това съществуват противоречиви
данни в литературата, т.е. необходими са допълнителни проспективни клинични изпитвания.

Лекарствено лечение
Тройно негативният карцином не подлежи на лечение с хормонотерапия
и с анти�����������������������������������������������������������������
-HER2������������������������������������������������������������
агенти. Именно за това стандартната химиотерапия лежи в основата на системното лечение. Съществува становище, че ТНКМЖ проявявя
повишена химиочувствителност в сравнение с ER-������������������������
���������������������������
позитивния рак на гърдата, въпреки че все още не са определени оптималните цитотоксични режими.
Пациенти, при които се постига пълен патоморфологичен отговор (pCR) след
неоадювантна химиотерапия, имат обща преживяемост, равна на тази при болни с друг подтип рак на млечната жлеза ���������������������������������������
[��������������������������������������
91, 95��������������������������������
].������������������������������
Въпреки това крайната прогноза за болните с ТНКМЖ е по-лоша, отколкото с не тройно негативен карцином.
Може би причината за това е, че при ТНКМЖ патологичният отговор е частичен
по отношение на тумора и лимфните възли след проведената терапия, а също
така не съществуват и високоефективни таргетни лечения. Оттук рискът от рецидиви е по-висок, общата преживяемост (OS) е по-кратка в сравнение с другите
подтипове РМЖ.
1.Адювантна и неоадювантна химиотерапия
Приложение на антрациклини
Стандартните химиотерапевтични режими намират основно приложение при пациенти с ранен тройно негативен карцином. Антрациклините са
ефективни в неоадювантен аспект [92], но тяхната роля не е добре установена
при адювантното лечение на ТНКМЖ.
В клинично проучване NSABP B-27 болните са рандомизирани а 3-рамена:
1.����������������������������������������������������������������������������
AC-������������������������������������������������������������������������
с последващо хирургично лечение; 2. ������������������������������������
AC����������������������������������
���������������������������������
– Docetaxel����������������������
, последвани от хирургично лечение; 3. AC-хирургично лечение – Docetaxel. Резултатите показват подобър пълен патоморфологичен отговор (pCR) при хормонално нечувствителни
тумори след приложение на комбинация от антрациклин и таксан [92].
Друго проучване, PACS01 (ретроспективно) сравнява приложението на
6 курса FEC100 с 3 курса FEC100, последван от 3 курса Docetaxel. Проследен е
свободния от заболяване интервал (DFS), който е 67 % в първата група и 78 %
във втората [99].
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Адювантното проучване MA-5 сравнява класическата комбинация CMF
с антрациклин-съдържащата CEF при пременопаузални жени в ранен стадий с
положителни лимфни възли. Отбелязва се, че CMF е свързан със значително подобра 5-годишна преживяемост в сравнение с CEF (71 % срещу 51 %) при жени
с базален фенотип [99]. В противоречие на тези резултати друго проучване III
фаза съобщава, че при болни с ТНКМЖ адювантното приложение на CMF е понеподходящо в сравнение с комбинацията, съдържаща епирубицин, по отношение на 5-годишната преживяемост (50 % срещу 91 %).
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Приложение на таксани

“

Резултати от
големи клинични
проучвания сочат,
че комбинираните
режими на таксани
с циклофосфамид
и доксорубицин са
подходящи за лечение
на ТНКМЖ и може
да са с по-висока
ефективност

Резултати от големи клинични проучвания сочат, че комбинираните режими на таксани с циклофосфамид и доксорубицин са подходящи за лечение
на ТНКМЖ и може да са с по-висока ефективност [���������������������������
����������������������������
100������������������������
]�����������������������
. Метаанализ на 12 рандомизирани клинични проучвания констатира, че адювантната химиотерапия,
съдържаща доцетаксел, сравнена с режимите без таксани, е свързана с подобряване на свободната от заболяване преживяемост (DFS) и общата преживяемост
(OS) [100]������������������������������������������������������������������
. Изпитването ����������������������������������������������������
GEICAM 9805 ����������������������������������������
сочи, че комбинацията доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид (TAC) е по-ефективна от FAC при адювантно лечение
на високо рисков рак на млечната жлеза с негативни лимфни възли [101]��������
�������������
. Убедителни са данните за по-добра DFS на комбинацията TAC спрямо FEC. Клинично
изпитване 001 на Международната научна група за рака на гърдата (Breast Cancer
International Research Group-BCIRC) също сочи, че TAC е с по-голяма ефективност
от FEC при лечение на ТНКМЖ с положителни лимфни възли [102]. Подгрупов
анализ, посветен на 3-годишната�������������������������������������������������
DFS���������������������������������������������
сочи незначителна разлика (р =
���������������
�������������
0,051) в подкрепа на TAC пред FEC (съответно 74 % срещу 60 %) при ТНКМЖ.
Hayes и съавтори [103] изследват дали добавянето на паклитаксел след
адювантно лечение с АС ще бъде еднакво полезно за всички подгрупи болни
с КМЖ. В изпитване CALGB9344 са участвали 1322 жени с HER2-положителен
рак на млечната жлеза. Приложението на паклитаксел е свързано с подобрена
DFS�����������������������������������������������������������������������
в групата с негативен ������������������������������������������������
HER2 �������������������������������������������
и �����������������������������������������
ER-��������������������������������������
статус. Той повлиява положително и подгрупата болни с HER2 положителен РМЖ, независимо от ER-статус, но не и на
HER2 –негативния с ER положителен статус.
Седмичното приложение на паклитаксел се свързва с подобрена DFS и
обща преживяемост при пациенти с, в сравнение с приложението му на 3 седмици [94].
Приложение накапецитабин при болни с ТНКМЖ
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Капицитабинът е перорален цитостатик, често предпочитан пред интравенозната терапия. Изследвано е приложението му в адювантното лечение. Проучването ����������������������������������������������������������������
CALGB49907, ����������������������������������������������������
включващо жени на възраст над 65 години в ранен стадий, капецитабинът е бил по-слабо ефективен в сравнение със стандартна химиотерапия AC
�����������������������������������������������������������������
или
��������������������������������������������������������������
CMF
����������������������������������������������������������
[1����������������������������������������������������
04��������������������������������������������������
].������������������������������������������������
Непланиран подгрупов анализ показва, че пациенти с рак на гърдата с негативни хормонални рецептори се повлияват по-добре
от стандартна терапия, в сравнение с капецитабин. В адювантното изпитване
FINXX приложението на три курса доцетаксел с капецитабин (TX), последвани
от 3 курса CEX (циклофосфамид, епирубицин и капецитабин), показва по-добра
5-годишна преживяемост без рецидив (RFS), в сравнение с приложението на 3
курса доцетаксел (T), последвани от 3 курса CEF (T-CEF), съответно 87 % срещу
84 %, HR 0,79; 95 %, P = 0,087 [105, 106].
В американско адювантно изпитване на фаза III са включени 2611 болни,
които получават 4 курса ����������������������������������������������������
AC��������������������������������������������������
, следвани от 4 курса доцетаксел със или без капецитабин (съответно AC-TX или AC-T) [107]. След 5-годишно проследяване DFS
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в рамото с капецитабин е била 89 % срещу 87 % в другото рамо. Общата преживяемост е значително по-добра в рамото с капецитабин. Необходими са допълнителни резултати от клинични изпитвания за ролята на капецитабин в
адювантното лечение на РМЖ.
Приложение на платина
Голям е интересът към приложението на платина в неоадювантната терапия на ТНКМЖ. Използвана е както самостоятелно, така и в комбинация с
други агенти. Наличието на BRCA1 мутация при тройно негативния карцином
на млечната жлеза, повишава чувствителността на тумора към този цитостатик.
Резултатите показват, че ко-експресията на р63/р73 при ТНКМЖ е свързано с
повишена сензитивност към този цитостатик [39]. Употребата на цисплатина
в адювантното лечение все още се проучва и на този етап не се препоръчва.
Новите клинични изпитвания на III
����������������������������������������
фаза
������������������������������������
са свързани с добавяне на капецитабин, бевацизумаб, иксабепилон и платинови агенти към стандартната адювантна химиотерапия (BEATRICE, CIBOMA/2004-01, FNCLCC-PACS-08, TITAN)
на КМЖ. Проучване фаза I/II���������������������������������������������
�������������������������������������������������
оценява едновременното приложение на капецитабин и лъчетерапия. ����������������������������������������������������
CIBOMA/2004-01��������������������������������������
е �����������������������������������
II ��������������������������������
фаза клинично изпитване с приложение на адювантен капецитабин (поддържаща терапия след стандартна химиотерапия) при ТНКМЖ. Предварителен анализ сочи някои сериозни странични
ефекти, свързани с лечението с капецитабин: диария (2–4 степен), гръдна болка
(2 степен), аритмия, коронарен вазоспазъм и др.[108].
Ангиогенни агенти
Ефективността на моноклоналното антитяло бевацизумаб е доказана в
големи клинични изпитвания във фаза III��������������������������������
�����������������������������������
в комбинация с паклитаксел, доцетаксел или капецитабин като първа и втора линия за лечение на метастазирало заболяване [109, 110, 111, 112]. Подгрупови анализи на тези проучвания
сочат добри резултати за преживяемост без прогресия (PFS) след приложение на
бевацизумаб при пациенти с ТНКМЖ. Приложението на адювантния бевацизумаб в комбинация с таксани се изследва в изпитването BEATRICE.
Високодозова химиотерапия
Няколко проспективни подгрупови анализа констатират, че високодозовата химиотерапия е ефективна при пациенти с ТНКМЖ. В адювантното
изпитване WSG AM-01 при високорискови пациенти са прилагани: 4 курса EC,
следвани от 3 курса CEF���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
на 2 седмици или 2 цикъла EC
������������������������
високодозова
���������������������
химиотерапия �����������������������������������������������������������������������
[����������������������������������������������������������������������
97��������������������������������������������������������������������
]�������������������������������������������������������������������
. В рамото с висока доза се отчита значително подобрение на свободната от заболяване преживяемост (DFS) и обща преживяемост (OS), съответно
62 % срещу 41 % и 76 % срещу 61 %. От друга страна, в ретроспективния анализ,
проведен от Rodenhius и съавтори [113], съществува малка разлика в ползата,
получена от високодозовата химиотерапия при пациентите с ER-положителен и
ER-��������������������������������������������������������������������������
негативен статус. Резултатите от два големи метаанализа на 15 клинични изпитвания подчертават ползата от високодозовата химиотерапия по отношение
подобряване на преживяемостта без прогресия (DFS). Общата преживяемост
(OS)�����������������������������������������������������������������������
не се различава статистически, освен при жени с HER2������������������
����������������������
-негативно заболяване. Засега високодозовата химиотерапия намира място само в клинични проучвания за РМЖ.
От изложените по-горе данни става ясно, че пациентите с ТН����������
K���������
МЖ се повлияват благоприятно от стандартните химиотерапевтични режими за адювантно лечение – класическата комбинация �����������������������������������
CMF, ������������������������������
антрациклин- и таксан-съдържащите режими.
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подгрупови анализа
констатират, че
високодозовата
химиотерапия е
ефективна при
пациенти с ТНКМЖ
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2. Лечение при метастазирал тройно негативен карцином на млечната жлеза
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Лечението на метастазиралия тройно негативен карцином на млечната жлеза е изключително трудно. Конвенционалните терапии за пациентите с
рецидиви и метастази са ограничени, поради това че стандартните химиотерапевтични режими, съдържащи антрациклини и таксани вече са били приложени
като адювантна и неоадювантна терапия.

“

Лечението на
метастазиралия
тройно негативен
карцином на
млечната жлеза е
изключително трудно

Съществуват малко данни за употребата на антрациклин- и таксан-съдържащи повторни режими като терапии за метастазирало заболяване и поради тази причина липсват достоверни доказателства, документиращи тяхната
ефективност [���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
114������������������������������������������������������������
].����������������������������������������������������������
Налице е само едно проспективно проучване – фаза ��������
II������
, което изпитва повторното приложение на антрациклини [115]. Проследени са 751
пациентки, провели адювантна химиотерапия с антрациклин и таксан, като се
рандомизират в 2 групи: лечение с Доцетаксел и с липозомален доксорубицин,
последван от доцетаксел. Времето до прогресия при комбинираната терапия е
10 месеца, срещу 7 месеца за монотерапия; честотата на клиничните ремисии
(ORR -overall response rate) е 35 % при комбинираната терапия, срещу 26 % за
монотерапията. Важен е фактът, че пегилираният липозомален доксорубицин
има различен фармакологичен профил в сравнение с другите антрациклини. Необходими са допълнителни данни от клинични проучвания, за да се изясни мястото на антрациклин- и таксан-съдържащите повторни режими при пациенти с
метастазирал тройно негативен карцином на млечната жлеза.
Главната причина за неуспех при лечение на метастазирало заболяване е
множествената лекарствена резистентност към стандартните терапии. Тя може
да бъде първична (преди прилагане на медикамента) или придобита резистентност (възникваща в хода на лечението) [116, 117]. Пациенти с прогресия или
резистентност могат да бъдат лекувани с лекарствени продукти без кръстосана
лекарствена резистентност като капецитабин, гемцитабин, винорелбин или албумин- свързан паклитаксел, както и техни комбинирани режими [118, 119].
Установена е по-добра преживяемост при приложение на комбинирана терапия капецитабин + доцетаксел, в сравнение с монотерапия с доцетаксел [120].
Капецитабинът и иксабепилонът са одобрени от Американската агенция за храните и лекарствата (Food and Drug Administration – FDA) за лечение след неуспех
на антрациклин/таксан-съдържаща терапия [121].
В рандомизирано изпитване II фаза бяха получени сравними данни за
ефикасност и токсичност спрямо три режима на основата на гемцитабин при
вече лекувани пациенти:����������������������������������������������������
с���������������������������������������������������
честота на клинична ремисия ���������������������
(��������������������
ORR�����������������
)����������������
от 39 % (гемцитабин/винорелбин), 48 % (гемцитабин/цисплатина) и 35 % (гемцитабин/капецитабин). Средната преживяемост (OS) е съответно 17,5, 13,0 и 19,4 месеца [122].
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Европейска конференция за рака на млечната жлеза през 2009 г. (Европейско училище по онкология) препоръчва монотерапия за напреднал рак на млечната жлеза при болни с клинично значими придружаващи заболявания [123].
Други консенсусни групи предлагат приложение на полихимиотерапия при злокачествени заболявания, когато няма риск за функцията на вътрешните органи
[124]. Поради тази причина, имайки предвид агресивната природа на TНКМЖ
и необходимостта от намаляване размера на тумора при този подтип, авторите
препоръчват комбиниран лекарствен режим, вместо монотерапия.
Установено е, че болни с тройно негативен карцином с остатъчен тумор
след неоадювантната терапия имат значително по-висок риск от метастазиране
в първите 3 години след лечението, в сравнение с пациенти с не-ТНКМЖ. Многоцентров анализ (N=111) на пациенти с метастазирало заболяване, получаващи
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различни форми на палиативна терапия показва, че средната продължителност
на интервала без прогресия е 12 седмици за първа линия лечение, 9 седмици за
втора линия и 4 седмици за трета линия. Средната обща преживяемост (OS) е
2,5–3,5 години за цялата подгрупа на тройно негативния карцином [125, 126].
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Платиновите агенти са показали ограничена полза при лечение на различните видове метастазирал карцином на млечната жлеза, но някои рандомизирани
проучвания сочат ефективност при метастазирал ТНКМЖ. Данни от по-стари изпитвания сочат, че цисплатината може да бъде по-активен агент срещу рака
на млечната жлеза в сравнение с карбоплатина����������������������������������
[��������������������������������
127�����������������������������
, ���������������������������
124������������������������
]�����������������������
. Ретроспективно проучване отбелязва, че комбинацията цисплатина/гемцитабин дава добри резултати
при пациенти с ТНКМЖ [128], въпреки негативните окончателни резултати.
Анализ на шест клинични изпитвания с прилагане на високодозова химиотерапия констатира, че е налице положителен ефект върху свободната от
прогресия преживяемост, но без значителна полза по отношение на общата преживяемост [129]. Според някои автори високодозовата химиотерапия може да
бъде ефективен метод за оптимизиране на лечението на пациенти с метастазирал ТНКМЖ [130, 131].
Въвеждането в клиничната практика на нови медикаменти за лечение
на метастазирал тройно негативен карцином на млечната жлеза ще доведе до
подобряване на лечебните резултатите.
Иксабепилон е антимикротубулен агент, одобрен от FDA през 2007 г. за
лечение на локално авансирал или метастазирал рак на млечната жлеза в комбинация с капецитабин, след неуспех на антрациклин/ таксан-съдържаща терапия
[���������������������������������������������������������������������������
132������������������������������������������������������������������������
]�����������������������������������������������������������������������
. Одобрението се основава на резултатите от 2 клинични проучвания. Първото е ��������������������������������������������������������������������
II фаза
�����������������������������������������������������������������
клинично изпитване (����������������������������������������
N = 113���������������������������������
) при болни с метастазирало заболяване, прогресирали след терапия с антрациклин, таксан и/или капецитабин,
които получават монотерапия с иксабепилон [132]. Наблюдавана е честота на
клинични ремисии (ORR) 18 %, като при 14 % се постига свободна от заболяване
преживяемост (DFS) > 6 месеца. Другото изпитване, III фаза (N = 752) сравнява
иксабепилон плюс капецитабин спрямо самостоятелното приложение на капецитабин при пациенти, които не са третирани с антрациклини или са резистентни на такива [133]. При болните, лекувани с иксабепилон и капецитабин е налице
25 % редукция на риска от прогресия на заболяването в сравнение с тези, които
са получили само капецитабин ������������������������������������������������
[�����������������������������������������������
133��������������������������������������������
]. Нежеланите
�����������������������������������������
лекарствени реакции 3 и 4 степен, свързани с лечението, са били по-чести в групата, лекувана с иксабепилон
[133]: невропатия, умора, неутропения. Обобщеният анализ на резултатите от
тези две клинични проучвания сочи, че добавянето на иксабепилон към капецитабин води до приблизително двойно увеличение на средната преживяемост без
прогресия (PFS), спрямо самостоятелното приложение на капецитабин (от 1.7 до
4.2 месеца). Ефектът от добавянето на иксабепилон при ТНКМЖ е бил сравним
с този при пациенти с тумори, които не са тройно негативни [125]. Досега не е
наблюдавана значителна разлика между OS����������������������������������
������������������������������������
при иксабепилон/капецитабин спрямо самостоятелното приложение на иксабепилон [126]. Очакват се резултати от
клинично проучване с три рамена във фаза II за активността и толерантността
на комбинацията иксабепилон плюс бевацизумаб [133].
Голямо клинично изпитване (EMBRACE) фаза III доведе до одобрение от
FDA�����������������������������������������������������������������������
на медикамента ерибулин за пациенти с метастазирал рак на гърдата, получавали поне два химиотерапевтични режима, които включват антрациклин и
таксан. Проучването сравнява самостоятелното приложение на ерибулин спрямо лечение, избрано от лекаря (treatment of physician’s choice-TPC). Установява
се статистически значимо повишение на OS: 13,1 срещу 10,6 месеца (HR 0,81,
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р = 0,04). По-голямата част от пациентите са ER-негативни, а 19 % са с ТНК.
[134]. Подгрупов анализ на това проучване сочи, че ерибулинът е по-ефективен
при хормонално нечувствителни тумори. Те имат 34 % по-нисък риск от смърт
в сравнение с болните на друга терапия (TCP), като тези с ТНК имат редукция
на риска от смърт с 29 %. Отбелязва се, че ерибулинът е по-малко ефективен при
пациенти, нелекувани преди това с капецитабин [135].
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Болните с авансирало заболяване обикновено отговарят лошо на лечението, но ако е налице отговор към терапията, в кратки срокове настъпва
рязка прогресия на заболяването. Създаването на нови таргетни молекули е
непосредствено свързано с изучаване на абнормалните сигнални трансдукционни пътища, свързани с регулацията и оцеляването на клетката, както и водещи до химиорезистентност при ТНКМЖ. Свръхекспресираните протеини при
този тумор може да предоставят бъдещи терапевтични възможности, свързани с EGFR, c-kit, CK 5, 14 и 17, p53, p15. Детайлно се изясняват молекулярните
пътища при ТНКМЖ и свързаните с тях протеини, определени като потенциални
терапевтични мишени. ����������������������������������������������������
Някои от установените прицелни агенти, които са проявили значителна терапевтична активност при другите злокачествени заболявания, се изследват и при ТНКМЖ. С изключение на бевацизумаб, останалите
изпитвани средства на този етап са приложими само в рамките на клинични
изпитвания.
Приложението на антиангиогенни инхибитори при лечение на ТНКМЖ е свързано със силно изразената ангиогенеза, инвазия и метастазиране. Три рандомизирани клинични изпитвания във фаза III [136, 137] оценяват
ефекта на моноклоналното антитяло за съдовия растежен фактор (�����������
VEGF�������
) – бевацизумаб. Те показват по-добър процент клинични ремисии (response rate –
RR) и преживяемост без прогресия (PFS) при пациенти с рак на млечната жлеза.
Подгрупов анализ на клиничното изпитване E2100 (монотерапия с паклитаксел
или паклитаксел и бевацизумаб) показва предимство на добавянето на бевацизумаб към стандартната химиотерапия с паклитаксел в подгрупата на ТНКМЖ
[�����������������������������������������������������������������������
136��������������������������������������������������������������������
].������������������������������������������������������������������
В клинично проучване MO19391�������������������������������������
��������������������������������������������
(нерандомизирано) се изследва комбинацията бевацизумаб и таксан или друг режим, несъдържащ антрациклин. Резултатите сочат, че процентът клинични ремисии (RR) е 17 %, средното време до
прогресия �������������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������������
7,1 месеца. И в двете проучвания резултатите при болни с не������
-�����
тройно негативен карцином са по-лоши [138]. Публикуваните данни от проучването
RIBBON-1 показват, че при ТНКМЖ бевацизумаб, добавен към химиотерапия
с капецитабин или антрациклин/таксанов режим, може да подобри резултатите
от лечението [139]. В аналогично клинично изпитване RIBBON-2 са изследвани
различни видове химиотерапия – с или без бевацизумаб, като втора линия химиотерапия при метастазирал рак на млечната жлеза. При болните с ТНКМЖ
добавянето на бевацизумаб към лечението подобрява преживяемостта без прогресия (PFS) – 6,0 срещу 2,7 месеца, (p = 0,0006), както и общата преживяемост
(OS) [137].
Бевацизумаб е прилаган в клинични изпитвания и в неоадювантно лечение на HER2-негативен карцином на млечната жлеза. Значително е по-висок
патоморфологичният отговор �������������������������������������������
(������������������������������������������
pCR���������������������������������������
) при добавяне на бевацизумаб към стандартната химиотерапия с антрациклин/таксан в подгрупата с ТНКМЖ, въпреки
че още не са известни данни от дългосрочното проследяване [140]. Клинично
проучване NSABP B-40 не потвърждава тези резултати. При него добавянето на
бевацизумаб има минимален ефект при пациенти с ТНКМЖ [141]. Предполага
се, че различните резултати от двете клинични изпитвания се дължат на разлика в определяне на HER2-статуса (при първото е само имунохистохимично,
при второто – и по FISH метода). В друго клинично изпитване [140] авторите
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добавят бевацизумаб към терапевтичен режим с епирубицин /циклифосфамид/
доцетаксел; Beart и съавтори [141] – бевацизумаб към таксан. При комбиниране
на бевацизумаб с антрациклин/таксан – съдържаща химиотерапия се отчита повишаване на общата токсичност от лечението: хипертония, мукозит, затруднено
зарастване на рани. Очакват се резултати от голямо клинично изпитване фаза
III с бевацизумаб като адювантна терапия в допълнение към химиотерапия за
ТНКМЖ (NCT00528567).
Известно е, че този медикамент е насочен към рецептора на VEGFR-A и
всички негови изоформи, но има и ограничен свързващ афинитет към другите VEGF рецептори (VEGFR-B, VEGF-C) [142]. По-новите ангиогенни агенти се
свързват по-ефективно с� ������������������������������������������������
VEGFR, �����������������������������������������
което води до по-успешно блокиране на ангиогенезата. Моноклоналното антитяло рамуцирумаб (IMC-1121B, InClone) в
комбинация с доцетаксел се прилага в клинично изпитване във фаза III
�����������
при
�������
пациенти с HER2-негативен метастазирал рак на млечната жлеза (NCT00703326).
Полимеразните ензими (����������������������������������������
PARP������������������������������������
), предимно най���������������������
-��������������������
често срещаната форма PARP1, играят съществена роля за координиране на ДНК – репарацията
[143].���������������������������������������������������������������������
Загубата на ��������������������������������������������������������
PARP����������������������������������������������������
води до акумулиране на едноверижни разкъсвания, които обикновено се заместват от двойноверижни, включващи важни тумор-супресорни протеини – BRCA1, BRCA2 [54]. В клинични изпитвания е доказано, че
тройно негативните карциноми са по-чувствителни към PARP1 инхибиторите,
в сравнение с другите подтипове РМЖ. Установено е, че PARP-инхибирането
действа съвместно с гемцитабина и цисплатината при ТНКМЖ, но не и при луминален тип рак [144]. Всички тези доказателства предоставят нов терапевтичен
подход в лечението на ТНКМЖ, основан на таргетирането на дефекти в ДНК –
репарацията.
О���������������������������������������������������������������������
laparib��������������������������������������������������������������
е перорален PARP���������������������������������������������
�������������������������������������������������
-инхибитор, който е бил прилаган самостоятелно при BRCA1 и BRCA2 – мутирал метастазирал ТНКМЖ във II фаза клинично
изпитване [145]. В него честотата на клиничните ремисии (ORR) за пациентите,
приемащи олапариб в максимална толерантна доза от 400 мг два пъти дневно е
била по-висока, в сравнение с тази, при групата болни, приемащи олапариб в пониска доза от 100 мг два пъти дневно (41 % срещу 22 %). Токсичността е контролируема. Най-често срещаните странични реакции при групата с 400 мг два пъти
дневно са умора, гадене, повръщане и анемия. Резултатите от това изпитване потвърждават ролята на PARP-инхибиторите като възможен терапевтичен подход
при рак на млечната жлеза с ���������������������������������������������
BRCA�����������������������������������������
-мутация. Не се установява обаче ефективност на олапариб при солидни тумори с тази мутация както като самостоятелен
агент, така и в комбинация с дакарбазин в клинично изпитване фаза I [146, 147].
Veliparib (ABT-888) е друг перорален PARP1 и PARP2 инхибитор, прилаган
в комбинация с темозоламид в клинично проучване във II фаза при пациенти с
тройно негативен карцином или BRCА-мутирал метастазирал рак на млечната
жлеза [148]. Известни са клинични проучвания и с други PARP-инхибитори –
MK-4827 (Merck) и PF-01367338 (Pfizer).
Първоначално приложен като �����������������������������������������
PARP-������������������������������������
инхибитор, �������������������������
Iniparib ����������������
не притежава характеристики, типични за този клас лекарствени продукти, не е ясен и точният
му механизъм на действие. Клетъчните му ефекти включват индукция на един
от маркерите за ДНК-увреда (y-H2AX) и спиране на клетъчния цикъл във фаза
G2/M [149, 150]. Клинично изпитване във II фаза с карбоплатина и гемцитабин,
с или без инипариб при претретирани пациенти с ТНКМЖ дава обнадеждаващи
резултати по отношение на процента клинични ORR (52 % срещу 32 %, р = 0,02),
преживяемост без прогресия (PFS) (5,9 срещу 3,6 месеца, HR 0, 59, р = 0,01) и
средната обща преживяемост (OS) – 12,3 срещу 7,7 месеца, HR = 0,57, р = 0,01)
[151]. Комбинацията е с подобен токсичен профил. Друго клинично изпитване
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фаза III при 519 болни с идeнтичен дизайн не успя да потвърди резултатите от
предходното проучване, не се наблюдава разлика в �������������������������
PFS или
���������������������
OS
�����������������
[152]. �������
Независимо от това, предварителен специфичен подгрупов анализ предполага възможен положителен ефект при пациентите, при които инипариб се прилага като
втора или трета линия химиотерапия (222 болни), в сравнение с тези, които не
са получили преди това химиотерапия за метастазирал ТНКМЖ. Биамаркерни
анализи на архивна първична тъкан от рак на млечната жлеза ще установят дали
специфични подгрупи пациенти с ТНКМЖ могат да се повлияят от лечение с
инипариб.
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Ензимът тирозинкиназа катализира пренасянето на фосфати от АТР (аденозинтрифосфат) към тирозин киназа-зависимите протеини. Тя има основна
роля за активиране на клетъчната сигнална каскада, която регулира генната
транскрипция в клетъчното ядро. Тирозинкиназите (ТК) биват два вида – рецепторни и нерецепторни. Рецепторните ТК са: EGFR (ErbB/HER) (епидермален
растежен фактор) от фамилията ErbB/HER; съдовоендотелен растежен фактор
– ����������������������������������������������������������������������
VEGF������������������������������������������������������������������
, отделян от тромбоцитите растежен фактор-������������������������
PDGFR ������������������
алфа и бета, инсулинов растежен фактор, фибробластен растежен фактор и др. Нерецепторните
ТК са интрацелуларни. Подобно на рецепторните, те участват в регулирането на
клетъчната пролиферация. Настъпилите промени в тирозинкиназите в туморните клетки довежда до нарушена регулация на основни клетъчни процеси.
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Тирозинкиназните инхибитори Sunitinib
������������������������������������
и
��������������������������
Sorafenib���������������
������������������������
също са прилагани в клинични изпитвания при ТНКМЖ. Първоначално в клинично проучване на фаза II е прилаган Sunitinib – 50 мг дневно при пациенти, лекувани
предварително за метастазирал рак на млечната жлаза [������������������������
�������������������������
153���������������������
]��������������������
. Впоследствие медикаментът е изследван в III���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
фаза при �����������������������������������������
HER2-������������������������������������
негативен рак на млечната жлеза. Директното сравняване на монотерапия �������������������������������������������
Sunitinib (дневна
���������������������������������
доза – 37,5 мг) и капецитабин при HER2-негативен РМЖ, при предварително лекувани с антрациклин
и таксан болни, е прекратено след първия междинен анализ. Причината е, че
преживяемостта без прогресия (PFS) се оказва по-кратка при болните, лекувани
със сунитиниб, в сравнение с тези, получавали капецитабин (средно 2,8 срещу
4,2 месеца) [154]. Bianchi и съавтори [155] прилагат сорафениб при метастазирал
рак на млечната жлеза, но поради незадоволителните резултати стигат до извода, че неговото самостоятелно приложение не се препоръчва в тази пациентска
популация.
Добавянето на сунитиниб към първа или втора линия химиотерапия,
съответно с доцетаксел и капецитабин, е анализирано в две големи клинични
изпитвания в III
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
фаза при HER2-�������������������������������������������
������������������������������������������������
негативен метастазирал рак на млечната жлеза[156, 157]. Нито едно от тях не е достигнало поставените цели и не показва
положителен ефект от добавянето на сунитиниб към стандартната химиотерапия за метастазирало заболяване. Предполага се, че една от причините за това
еприлагането на различни дози сунитиниб.
Нов тирозинкиназен инхибитор ���������������������������������������
Apatinib (�����������������������������
������������������������������
YN968D1, anti-VEGFR����������
) като монотерапия и друг – Cediranib (в комбинация с олапариб)се изследват във II фаза
при пациенти с ТНКМЖ. Получените досега резултати от клинични проучвания
не утвърждават приложението на тирозин-киназните инхибитори при ТНКМЖ
на този етап.
Повишената експресия на EGFR
���������������������������������������
����������������������������������
при ТНКМЖ, като негативен прогностичен фактор, е основание за провеждане на анти-EGFR терапия. Изследван е
ефекта на моноклоналното антитяло цетуксимаб в комбинация с карбоплатина.
Постигнати са клинични ремисии в ������������������������������������������
18 %��������������������������������������
от случаите [44]���������������������
�������������������������
, докато с комбинацията карбоплатина/иринотекан този процент е по-висок – ORR 49% [158]. Ясно е,
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че употребата на платинови агенти е свързана с особеностите на ТНКМЖ (основно базалноклетъчен, с дефекти в репликацията на ДНК, т.е BRCA-мутации).
Във връзка с това е повишена чувствителността към тази група препарати за
разлика от другите подтипове РМЖ [�����������������������������������������
������������������������������������������
159��������������������������������������
].������������������������������������
На тези особености се основава проучването BAL����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������������
, фаза���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
III�����������������������������������������������������
. При него са проследени 173 болни с метастазирал ТНКМЖ, получавали не повече от една линия химиотерапия за метастазирало
заболяване, рандомизирани в две групи�������������������������������������
: лечение
�����������������������������������
с цисплатина или в комбинация с цетуксимаб. Добавянето на цетуксимаб води до повишаване на процента
клинични ремисии (ORR) – 20 % срещу 10,3 %; преживяемостта без прогресия
(PFS) нараства на 3,7 срещу 1,5 месеца [160]. Въпреки че стойността на RR е била
двойно по-висока в рамото с комбинирано лечение, не се достига първичната
крайна цел на проучването – ОRR 32 %. Усилията се насочват към определяне
на тези пациенти, които проявяват чувствителност към лечение с цетуксимаб.
Счита се, че това е свързано с по-ниско ниво на ���������������������������������
alpha-cristalin������������������
във веригата, кодирана от CRYAB гена, както и с експресията на фосфатазен и тензинов (PTEH)
хомолог, както и липса на експресия на KRAS при базално-епителни карциноми
на млечната жлеза [161].
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Друг медикамент от тази група, с който се провеждат клинични проучвания, е панитумумаб. В клинично изпитване ��������������������������������
II �����������������������������
фаза в комбинация с карбоплатина и паклитаксел при пациенти с метастазирал ���������������������������
HER2-����������������������
негативен рак на млечната жлеза, с ER и PR < 10 % (NCT01009983), както и клинично изпитване във
II фаза с панитумумаб, гемцитабин и карбоплатина при метастазирал ТНКМЖ
(NCT00894504).
Изследват се и някои малки молекули тирозин-киназни инхибитори, като
гефитиниб и ерлотиниб при лечение на метастазирал ТНКМЖ [162, 163]. Някои
предклинични данни подкрепят употребата на тези медикаменти в комбинация
с доцетаксел или карбоплатина [164]. Във връзка с това, ерлотиниб се изследва
при ТНКМЖ в някои клинични изпитвания фаза�������������������������������
I�����������������������������
и II������������������������
��������������������������
, в комбинация с различни химиотерапевтични режими. Друг тирозин-киназен инхибитор – нератиниб
във фаза I/II в комбинация с mTOR инхибитора темзиролимус показва добра
ефективност при ТНКМЖ [165].
Инхибирането на ключовия регулатор на PI3K/AKT
�����������������������������
��������������������
сигналния път, свързан с тумор�����������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������
супресорния ген ������������������������������������������������
PTEN, е������������������������������������������
важен елемент за въздействие върху туморогенезата. Протеини, които са част от PI3K
��������������������������������������
���������������������������������
пътя често биват засегнати от мутации при карцинома на млечната жлеза. Такива изменения са констатирани и
при ТНКМЖ. Това предизвиква повишена mTOR-активация. Приложението на
mTOR-инхибитори води до потискане на клетъчната пролиферация, клетъчния
метаболизъм, ангиогенеза и пролиферация, което стимулира апоптозата.
В клинично проучване на II фаза е изследван пероралния лекарствен
продукт еверолимус (������������������������������������������������������
RAD001������������������������������������������������
) в доза 10 мг/дневно. Постигнатите клинични ремисии са 12
����������������������������������������������������������������
%.�����������������������������������������������������������
Най-често срещаните странични ефекти са умора, обрив, анорексия, диария, стоматит, кашлица, пневмонит. Пневмонитът се оказва по-чест
и зависи от режима на прием [166]. Очакват се резултати и от други клинични
изпитвания I��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
и �����������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������
фаза на монотерапия или комбинация на еверолимус с лапатиниб (����������������������������������������������������������������
NCT01272141�����������������������������������������������������
), карбоплатина (������������������������������������
NCT 01127763������������������������
)�����������������������
, ���������������������
неоадювантно приложение с цисплатина/паклитаксел (NCT 00930930), еверолимус, комбиниран със
седмичен паклитаксел и бевацизумаб (NCT 00915603). Темсиролимус е mTORинхибитор, който се изследва в комбинация с нератиниб (���������������������
NCT1111825�����������
) за метастазирал ТНКМЖ, както и в неоадювантен аспекс с антрациклин и таксан.
При ТНКМЖ е установена експресия на Src тирозин киназа (Rous sarcoma
virus), свързана с прогресия при метастазирало заболяване [168]. Dasatinib е пе-
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рорален инхибитор на Src, c-kit, PDGFRb. Той инхибира растежа на базалноепителния карцином на млечната жлеза и ТНКМЖ. Даказано е, че той е ефективен
в комбинация с цисплатина [168, 169]. Този препарат е оценяван при метастазирал ТНКМЖ, третиран преди това с антрациклин и таксан в проучване фаза II.
Прилага се в доза 70 мг два пъти дневно [170]. Друго клинично изпитване оценява профила на безопасност при комбинацията дазатиниб със седмичен таксол
[171].
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Интерес предизвикват и други инхибитори – BEZ235 (блокер на PI3K/
mTOR), който се изследва като самостоятелен агент или в комбинация с MEKинхибитор (MEK162) в клинични изпитвания и при болни с тройно негативен
карцином на млечната жлеза.

“

Антиандрогенната
таргетна терапия
също навлиза в
лечението на ТНКМЖ.
Усилията са насочени
към инхибиране
синтеза на андрогени
или блокиране на
техните рецептори

“

Антиандрогенната таргетна терапия също навлиза в лечението на ТНКМЖ. Усилията са насочени към инхибиране синтеза на андрогени или блокиране на техните рецептори. Настоящите разработки са свързани с откриване
на малки молекули, които потискат стероид-рецепторните сигнални пътища.
Важно е да се отбележи, че мембранният андрогенен рецептор (mARs) има биологични действия, различни от интрацелуларния AR. Тези изследвания се потвърждават както при карцинома на простата, така и при РМЖ. Нестероидните
антиандрогени, разработени през 1970 г. (бикалутамид, флутамид, нилутамид)
са ефективни както при простатен карцином, така и при карцинома на гърдата в
клинично проучване NCT004687151. Бикалутамид (Cazodex) е широко достъпна перорална форма на антиандроген, има висока андроген-рецепторна спецефичност, но ниска тъканна селективност. Усъвършенстването на андрогенната
прицелна терапия може да подобри лечебните резултати при ТНКМЖ [79, 80].
Настоящите насоки в изучаването на ТНКМЖ са свързани с търсене на
нови таргетни лечения въз основа на молекулярно-биологичните характеристики на този тумор. Такива са секреторния инхибитор ����������������������
R04929097, трабектиди�����������
на, HSP90 инхибитора (PU-H71) [172, 173]. Като нов потенциален терапевтичен
таргет, особено при базалноклетъчния карцином, се очертава interleukin-6/ Janus
kinasa2(JAK2): сигнален трансдюсер и активатор на транскрипционен 3(STAT3)
сигнален път на CD44++/CD24 – стволови клетки при рак на млечната жлеза
[��������������������������������������������������������������������������
167�����������������������������������������������������������������������
]. JAK1 ���������������������������������������������������������������
и �������������������������������������������������������������
JAK2���������������������������������������������������������
инхибиторът руксолитиниб понастоящем се изследва при голям брой солидни тумори.
Таблица 2. Нови агенти в настоящи клинични проучвания
Met inhibitor
PI3K inhibitor
HDAC inhibitors
Demethylatin agents
PARP inhibitors
Angiogenesis inhibitors
Hsp90 inhibitors
Aurora kinase inhibitors
EGF inhibitors
MEK inhibitor
Wnt inhibitors
CDK inhibitor
FNS-kit inhibitor
Apoptosis inhibitor
Immunotherapy
Cytotoxics

Настоящите насоки
в изучаването на
ТНКМЖ са свързани
с търсене на
нови таргетни
лечения въз основа
на молекулярнобиологичните
характеристики на
този тумор
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ARQ197, onartuzumab (Metmab), foretinib
BKN120, temsirolimus (+neratinib)
Etinostat,vorinostat
Azacitidine (+entinostat)
ABT-888,ET449
Cediranib (+olaparib), ramicurumab, IMC18F1, foretinib, sorafenib
genetespib
ENMD2076
Erlotinib (+metformin), apatanib
GSK1120212
LGK974
Danaciclib, P276–40
PLX3397
LCL161 (deactivation inhibitor of apoptosis proteins)
MUC1vaccine, adoptive cellular therapy (DC-CIK)
SN38-NK012, AEZS-108 (LHRH-dox)
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Заключение
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Диагностиката и лечението на тройнонегативния карцином на млечната жлеза е предизвикателтво за генетици, биолози, хирурзи, лъчетерапевти и
клинични онколози. Изследването на неговия генетичен и молекулярен профил
доведе до обособяване на отделни подвидове ТНКМЖ. Класификацията му непрекъснато търпи промени, свързани с установяване на нови молекулярни и
биологични белези. Подтиповете ТНКМЖ се характеризират със специфични
маркери, които се допълват динамично. Те имат както прогностична стойност,
така и предиктивна стойност – посочват преференциални отговори на различни терапевтични агенти. На сегашния етап стандартните схеми при лечение на
тройно негативния карциномна млечната жлеза не се отличават от тези при другите типове РМЖ. Незадоволителните терапевтични резултати, постигнати на
този етап при ТНКМЖ, налагат въвеждане на нови лекарствени комбинации и
приложение на модерна, високоефективна таргетна терапия въз основа на данни
от многоцентрови рандомизирани клинични проучвания.
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