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Резюме

Ракът на гърдата е най-честото злокачествено заболяване при жените от целия свят 
с около 1.7 млн. нови случаи, диагностицирани ежегодно, които представляват една чет-
върт от всички злокачествени заболявания при тях. �аболяемостта като цяло се увели-. �аболяемостта като цяло се увели- �аболяемостта като цяло се увели-
чава с 3.1% средногодишно за периода 1980-2010 г. Само в някои държави се наблюдава 
стабилизиране или намаляване, което се обяснява с ефективните действия за контрол на 
заболяването и ограничаване на приема на хормонални препарати през менопаузата. Рис- и ограничаване на приема на хормонални препарати през менопаузата. Рис-и ограничаване на приема на хормонални препарати през менопаузата. Рис-. Рис-Рис-
ковите фактори могат да бъдат обособени в няколко групи. В зависимост от начина на 
действието си те са директни (директно увеличават експозицията на естроген) – ранно 
менархе, късна менопауза, прием на хормони, затлъстяване и индиректни – социално-
икономически статус, който корелира с репродуктивните фактори – възраст на първо 
раждане, брой раждания и др. Според това дали подлежат на промяна, рисковите факто-
ри са изменяеми – затлъстяване през менопаузата, прием на хормони, начин на хранене, 
двигателна активност и неизменяеми – възраст, фамилна анамнеза, ранно менархе, късна 
менопауза. Някои от рисковите фактори са свързани не само с повишена заболяемост, но 
и с развитие на по-агресивни форми на рак, както и с по-лоша прогноза, независимо от 
фенотипа на карцинома и проведеното лечение. Такива фактори, които увеличават риска 
едновременно на няколко нива (заболяемост, смъртност, неблагоприятен фенотип), са 
затлъстяване, диабет и много ниска физическа активност. Рисковите фактори имат основ-, диабет и много ниска физическа активност. Рисковите фактори имат основ-диабет и много ниска физическа активност. Рисковите фактори имат основ- и много ниска физическа активност. Рисковите фактори имат основ-и много ниска физическа активност. Рисковите фактори имат основ- много ниска физическа активност. Рисковите фактори имат основ-много ниска физическа активност. Рисковите фактори имат основ-
но два механизма на въздействие – по хормонален и по метаболитен път. 

Информацията за разпространението и рисковите фактори за рак на гърдата 
може да се използва за планиране и организиране на дейности за ограничаване на забо-
ляването. По-специално внимание трябва да се обърне на изменяемите рискови факто-
ри, на тези, които действат на повече от едно ниво и по метаболитен път. 

Ключови думи: рак на гърдата, заболяемост, рискови фактори

CURRENT TRENDS IN BREAST CANCER INCIDENCE AND SPECIFICS IN THE 
INFLUENCE OF RISK FACTORS

Nadya Dimitrova, Ivan Gavrilov
National Hospital of Oncology

Abstract
Breast cancer is the most common malignancy in women worldwide with approximately 

1.7 million new cases diagnosed annually, representing a quarter of all cancers in them. In-cancers in them. In- in them. In-In-
cidence in general is increasing by 3.1 % annually for the period 1980-2010. Only in some 
countries the trend is stable or decreasing, because of the effective actions for breast cancer 
control and decrease in hormonal replacement therapy during menopause. Risk factors can 
be divided into several groups. Depending on the mode of action, they are direct (directly 
increasing exposure to estrogen) – early menarche, late menopause, hormonal use, obesity 
and indirect – socioeconomic status, which correlates with reproductive factors – age at first 
birth, number of births, etc. According to whether they are subject to change, risk factors are 
modifiable – obesity through menopause, hormonal replacement therapy, diet and exercise, 
and non modifiable – age, family history, early menarche, late menopause. Some risk factors are 
associated not only with increased incidence but also with the development of more aggressive 
cancer type, as well as with a poor prognosis, regardless of the phenotype of cancer and 
treatment. Such factors that increase the risk at several levels (incidence, mortality, adverse 
phenotype) are obesity, diabetes, and very low physical activity. Risk factors work mainly using 
two pathways – hormonal and metabolic. 

Information on the incidence and risk factors for breast cancer can be used for planning 
and organizing activities for cancer control. Particular attention should be paid to modifiable 
risk factors, those who act on more than one level and using metabolic pathway.

Key words: breast cancer, incidence, risk factors
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Стандартизираната 
заболяемост е 
43.3 и варира в 
широки граници 
между отделните 
държави като 
разликата между 
най-слабо и най-силно 
засегнатите области 
на света е около 4 
пъти

“

Заболяемост и тенденции
Ракът на млечната жлеза е най-честото злокачествено заболяване при же-

ните от целия свят с около 1.7 млн. нови случаи, диагностицирани ежегодно, ко-
ито представляват една четвърт от всички злокачествени заболявания при тях. 
[1] Стандартизираната заболяемост (по световен стандарт на 100 000) е 43.3 и 
варира в широки граници между отделните държави като разликата между 
най-слабо и най-силно засегнатите области на света е около 4 пъти. Най-ниска 
е заболяемостта в Средна и Източна Африка (27 на 100 000 жени), най-висока – в 
�ападна Европа (96 на 100 000 жени). Повече от половината (61.7%) случаи с рак 
на млечната жлеза се диагностицират във високо и много високо развитите реги-
они на света, определени според HDI (Human Development Index) на Обединените 
нации. Относителният дял на пациентите от Азия е най-голям – 38.8% (651 хил. 
нови случаи през 2012 г.). От всички злокачествени заболявания при жените в Ев-
ропа, ракът на млечната жлеза заема 28.8%. �асягането на Европейските държави 
е неравномерно – заболяемостта варира от 49.1 на 100 000 жени в Босна и Херце-
говина до 147.5 на 100 000 жени в Белгия – [фиг. 1] �аболяемостта за Европа е 94.2 
на 100 000, за Европейския съюз (27 държави) – 108.8 на 100 000 жени. 

Фиг. 1 Очаквана заболяемост (Европейски стандарт на 100 000) 
от рак на млечната жлеза при жените от Европа през 2012 г., ECO2012

През последните години най-висока заболяемост от рак на млечната жле-
за, диагностициран след менопаузата, се наблюдава в Северна Европа, с изклю-
чение на трите Прибалтийски държави, в които заболяемостта е най-ниска и 
близка до тази в Източна и Централна Европа. 

�аболяемостта от рак на млечната жлеза, диагностициран преди менопа-
узата, е висока в Южна и �ападна Европа, с най-високи стойности, регистри-
рани в Италия, Франция и Нидерландия (> 140 на 100 000). Най-ниски са нива-
та в Централна и Източна Европа, както и в Прибалтийските държави (< 90 на 
100 000). [2]
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Заболяемостта като 
цяло се увеличава с 
3.1% средногодишно за 
периода 1980-2010 г.

“

Само в някои държави 
се наблюдава 
стабилизиране 
или намаляване, 
което се обяснява 
с ефективните 
действия за контрол 
на заболяването 
и ограничаване на 
приема на хормонални 
препарати през 
менопаузата

“

Различия, освен в географското разпространение, се наблюдават и по въз-
растови групи – заболяемостта се увеличава плавно след 35 годишна възраст, дос-
тига своя пик при 60-69 годишните, след което постепенно намалява –[фиг. 2].

Фиг. 2 Възрастово-специфична заболяемост от рак на млечна жлеза при жените по 
региони в Европа, Globocan2012

Рискът от развитие на рак на млечната жлеза се увеличава с възрастта и е 
мярка за вероятността, която съществува за една здрава жена да се разболее от 
рак на определена възраст. Тази мярка се използва като по-достъпен начин за 
изразяване на значимостта на заболяването. Например, една жена в САЩ през 
2013 г. има около 12% кумулативен риск да се разболее от рак на гърдата, което 
означава, че 1 от всеки 8 жени ще се разболее преди да стане на 90 години. През 
70-те години на 20-ти век този риск е бил за 1 от всеки 11 жени. Увеличаването 
на риска се дължи на по-голяма продължителност на живота и нарастване на 
заболяемостта от рак на млечната жлеза. [3] 

Заболяемостта като цяло се увеличава с 3.1% средногодишно за периода 
1980-2010 г. [4] Само в някои държави (САЩ, Канада, Обединеното кралство, 
Франция, Австрия, Германия, Норвегия) се наблюдава стабилизиране или на-
маляване, което се обяснява с ефективните действия за контрол на заболява-
нето и ограничаване на приема на хормонални препарати през менопаузата 
– [фиг. 3.] [3, 5, 6, 7] В Южна, �ападна и Северна Европа, където заболяемостта 
от рак на млечната жлеза, диагностициран след менопаузата, е била сравни-
телно висока още през 1998 г., не се наблюдава нарастване след това или то е в 
малка степен (Словения, Германия и Нидерландия). В някои от тези държави 
има и намаляване на заболяемостта след 2000 г. (Италия и Франция). �а разлика 

Фиг. 3 Тенденции в заболяемостта (стандартизирана по световен стандарт на 
100 000) от рак на млечната жлеза при жените от избрани държави, Globocan 2012
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от това, в Източна Европа и Прибалтийските държави, където заболяемостта е 
била сравнително ниска, се наблюдава значителното й увеличение през послед-
ните години. �а заболяемостта от рак на млечната жлеза, диагностициран преди 
менопаузата, след 1998 г. се наблюдава предимно стабилизиране на тенденцията, 
дори в държавите с увеличаваща се заболяемост през предишните години (Сло-
вакия, Ирландия, Испания, Франция и Нидерландия). [2] Различията в тенден-[2] Различията в тенден-2] Различията в тенден-] Различията в тенден-Различията в тенден-
циите на заболяемостта при пре- и постменопаузалните жени може да се обясни 
както с възрастовите особености във влиянието на рисковите фактори, така и с 
приложението на скрининг, който се препоръчва за жените над 50 г. 

Въпреки че тенденциите в заболяемостта от рак на млечната жлеза са за-
дълбочено анализирани в редица проучвания, те се отнасят за всички възрасто-
ви групи или предимно за постменопаузалните пациенти. �атова Leclere B et al. 
[8] изучават тенденциите в заболяемостта специално при младите жени до 40 г. 
и установяват увеличение с +1.2% за периода 1990-2008 г., като за възрастовата 
група (15-34 г.) увеличението е два пъти по-голямо от това при 35-39 годишни-
те – с +2.0% и с +1.1%, съответно. Същото проучване обръща внимание и на 
особеностите в тенденциите на заболяемостта при младите жени от различните 
държави – в повечето от тях се наблюдава плавно увеличение на заболяемостта, 
с изключение на Италия и България, където има промяна на тенденцията около 
2000 г. До 2000 г. заболяемостта в Италия се е увеличавала с +2.3% средногодиш-
но, но след това следва намаление с -2.3% средногодишно, за разлика от Бълга-
рия – стабилна тенденция до 2000 г. и увеличение след 2001 г. с +2.4% средного-
дишно. Авторите описват различия в заболяемостта и по хистологични видове 
– заболяемостта от дуктален карцином се увеличава (с +3.7% средногодишно), 
от лобуларен и смесени видове карцином е без статистически значима промяна 
и при неуточнените хистологични видове намалява (с -4.9% средногодишно). 

Някои автори анализират тенденциите в заболяемостта по възрастови 
групи и кохорти, определени според годината на раждане – АРС (age-period-
cohort) метод. [9] Методът дава възможност за изследване ефекта на различни 
фактори, независимо от възрастта, която е най-силният рисков фактор и може 
да маскира влиянието на други фактори върху тенденциите. Графичното пред-
ставяне на заболяемостта по възрастови групи като функция на времето (period) 
или на кохортата според годината на раждане (cohort) позволява идентифицира-cohort) позволява идентифицира- позволява идентифицира-
нето на успоредни криви, които са белег за наличие на period- или cohort-ефект. 

Period-ефектът отразява влиянието на системно действащи фактори през 
даден момент от разглеждания период, които засягат всички възрастови групи 
– промяна в пълнотата на регистрация, в класификацията на заболяването, в 
диагностичните методи, поява на нов фактор от околната среда, който въздейст-
ва на цялата популация, независимо от възрастта или провеждане на дейност 
за контрол на рака (скрининг или др.), която засяга няколко възрастови групи. 

Cohort-ефектът отразява промени в експозицията на рискови фактори, 
които действат в поредни поколения и може да са свързани с годината на раж-
дане или с ефект върху дадено поколение, който се запазва, когато то остарява. 
Age-period-cohort анализите на заболяемостта от рак на млечната жлеза показ-анализите на заболяемостта от рак на млечната жлеза показ-
ват специфични модели на развитие в различни популации. В САЩ и Канада 
заболяемостта се увеличава през 80-те и 90-те години на 20-ти век, след което 
достига плато, дължащо се най-вероятно на широкото приложение на мамо-
графски скрининг, което определя силния period-ефект. [10, 11] В азиатските 
държави, �атинска Америка и Африка заболяемостта е по-ниска, но продължа-, �атинска Америка и Африка заболяемостта е по-ниска, но продължа-�атинска Америка и Африка заболяемостта е по-ниска, но продължа-
ва да се увеличава, което се отдава най-вече на cohort-ефект поради промени в 
хранителните и поведенчески навици (навлизане на т.нар „западен” стил), както 
и в репродуктивните фактори. [12] По-често се наблюдава едновременно period- 
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Отделните рискови 
фактори повишават 
риска в различна 
степен. Релативният 
риск (RR) е мярка за 
това колко пъти 
рискът от заболяване 
е по-висок в групата 
на експонираните, 
отколкото в групата 
на не-експонираните.

“

и cohort-ефект, дължащ се както на влиянието на рисковите фактори, така и на 
повишената информираност на обществото и въвеждането на методи за ранна 
диагностика и скрининг. [13] Промените в рисковите фактори, действащи сред 
по-младите поколения – по-високо образование, по-добър социално-икономи-
чески статус, по-късна възраст на първо раждане и по-малък брой деца, биха 
могли да обяснят някои от промените в заболяемостта през поколенията. 

Рисковите фактори за рак на млечната жлеза могат да бъдат групирани по 
следния начин [14, 15]

1. Демографски фактори – пол, възраст, раса и етническа принадлеж-
ност, социален статус;

2. Генетични фактори – BRCA1, BRCA2 мутации;
3. Хормонални фактори – прием на орални контрацептиви и хормоноза-

местителна терапия през менопаузата, нива на ендогенни хормони;
4. Други биологични фактори – мамографска плътност на гърдата, кост-

на минерална плътност, нива на растежни фактори (IGF1) и др.
5. Фактори, свързани с начина на живот и хранене – индекс телесна маса, 

консумация на алкохол, тютюнопушене, работа на нощни смени, кон-
сумация на месо и наситени мазнини, и др. 

6. Фактори на околната среда – йонизираща радиация.
Отделните рискови фактори повишават риска в различна степен. Рела-

тивният риск (��� е мярка за това колко пъти рискът от заболяване е по-ви-��� е мярка за това колко пъти рискът от заболяване е по-ви- е мярка за това колко пъти рискът от заболяване е по-ви-
сок в групата на експонираните, отколкото в групата на не-експонираните. В 
табл. 1 е представен списък на известните рискови фактори и съответния рела-
тивен риск. [3, 15]

Табл. 1 Фактори, които увеличават риска от рак на гърдата при жените

Релативен 
риск (��� Фактор

>4.0 Възраст (65+ в сравнение с < 65)
Атипична хиперплазия, потвърдена с биопсия
BRCA1 и/или BRCA2 мутации
�обуларен карцином ин ситу
Мамографски плътна млечна жлеза
�ична анамнеза за рак на гърдата, диагностициран преди 40 г. възраст
Двама или повече родственици от първа линия с рак на гърдата, диагно-
стициран на млада възраст

2.1 – 4.0 �ична анамнеза за рак на гърдата, диагностициран след 40 г. възраст
Високи ендогенни нива на естроген или тестостерон (постменопаузално)
Облъчване на гръдната стена във високи дози 
Един родственик от първа линия с рак на гърдата

1.1 – 2.0 Консумация на алкохол
Произход от рода Евреи Ашкенази (Източна Европа)
Експозиция на диетилстилбестрол 
Ранно менархе (< 12 години)
Ръст (> 1.75 м)
Висок социално-икономически статус
Късна възраст на първо раждане (> 30 години)
Късна менопауза (> 55 години)
�ипса на кърмене
�ипса на бременности
�атлъстяване (постменопаузално)/наддаване на тегло при възрастните
�ична анамнеза за ендометриален, овариален или колоректален рак
Дългосрочно приложение на хормонозаместителна терапия с естроген и 
прогестин
Скорошна употреба на орални контрацептиви
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Пол, възраст, раса, етническа принадлежност  
и социален статус

Полът е рисков фактор за рак на гърдата – заболяването се среща около 70 
пъти по-често при жените и отношението жени:мъже варира от 70 до 130 пъти 
за различните райони на света. [16] 

�аболяемостта от рак на гърдата се увеличава с напредване на възрастта. 
До 50-годишна възраст на жените увеличението на заболяемостта е по-бързо, 
след което се наблюдава забавяне, плато и дори леко понижаване на заболяе- забавяне, плато и дори леко понижаване на заболяе-забавяне, плато и дори леко понижаване на заболяе-
мостта при най-възрастните. Данните от Националния раков институт на САЩ 
и програмата за мониториране на епидемиологичните показатели (Surveillance 
Epidemiology and End Results, SEER) показват, че заболяемостта е най-ниска за 
възрастовата група 20-24 годишни жени (1.5 на 100 000) и най-висока за 75-79 
годишните (421.3 на 100 000), което се потвърждава и от данните на други рако-21.3 на 100 000), което се потвърждава и от данните на други рако- на 100 000), което се потвърждава и от данните на други рако-
ви регистри по света. [1, 3] 

�аболяемостта от рак на гърдата е по-висока при белите, отколкото при 
черните жени. [3] По данни на SEER за периода 2004 – 2008 г. заболяемостта при 
белите американки е 125.4 на 100 000, в сравнение с 116.1 на 100 000 при афро-
американките и 91.0 на 100 000 за тези с испански произход. �аболяемостта на 
черните американки е по-близка по стойност до белите американки, отколкото 
до черните жени от Африка. [16] Освен това, при японците, които емигрират в 
САЩ, се наблюдава по-висока заболяемост, отколкото при сънародниците им в 
Япония. Fejerman et al. публикуват данни за по-висок риск от рак на гърдата при 
американките от Европейски произход. [17]

Социалният статус повлиява риска за рак на гърдата косвено, основно 
чрез въздействие върху репродуктивните фактори. �аболяемостта при жените 
от най-високите социални класи е с почти 50% по-висока от заболяемостта при 
жените от най-ниските слоеве на обществото. [18]

Фамилна анамнеза
Жена с фамилна анамнеза за рак на гърдата на родственик от първа ли-

ния (майка, сестра, дъщеря, баща или брат) има 1.8 пъти по-висок риск от рак 
на гърдата. Ако заболяването у родственика е диагностицирано преди 40-тата 
му година, рискът се увеличава до 6 пъти. При двама родственици от първа ли-
ния рискът е 3 пъти по-висок, при трима и повече родственици рискът е 4 пъти 
по-висок. Фамилна анамнеза за овариален карцином, както и съчетание между 
злокачествено заболяване на яйчник и млечна жлеза, също увеличава риска за 
рак на гърдата. Важно е да се отбележи, че повечето от жените с един или повече 
засегнати от заболяването родственици от първа линия, никога не се разболяват 
от рак на гърдата, а много от тези, които са диагностицирани с рак на гърдата, 
нямат родственици от първа линия със същото заболяване. Мутациите в гените 
BRCA1 и BRCA2 се считат отговорни за около 5-10% от всички случаи на рак 
на гърдата. Тези мутации се откриват при по-малко от 1% от населението, но 
са по-чести при някои етнически групи като Евреите Ашкенази. [19] Жените, 
носители на мутации в BRCA1, имат 44-78% риск от рак на млечната жлеза. При 
носителите на BRCA2 мутации този риск е 31-56%. [20] BRCA1 и BRCA2 мутаци-и BRCA2 мутаци-BRCA2 мутаци-мутаци-
ите се срещат при около 15-20% от случаите на фамилен рак на гърдата. Допъл-
нителни гени като TP53, PTEN, ATM, както и синдромите на Lynch, Li-Fraumeni 
и Cowden, също са свързани с рака на гърдата в по-малка степен. Повечето от 
случаите на фамилен рак на гърдата най-вероятно възникват в резултат от ком-
бинация между генетични фактори и фактори от начина на живот, общи за се-
мейството. [21]

Жена с фамилна 
анамнеза за рак 
на гърдата на 
родственик от 
първа линия (майка, 
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Репродуктивни и хормонални фактори
В научната литература през последните десетилетия са представени много-

бройни доказателства за ролята на хормоните в етиологията на рака на гърдата. 
Репродуктивните хормони повлияват риска от рак на гъдата поради това, 

че увеличават пролиферацията на клетките в млечната жлеза и клетъчния рас-
теж. Ранното менархе (< 12 години) и късната менопауза (> 55 години) може да 
увеличат риска от рак на гърдата поради удължената експозиция на тези хормо-
ни. По-младата възраст на първо раждане (< 30 години) и по-големият брой бре-
менности намаляват риска от рак на гърдата, както и продължителното кърмене. 
[22] Наблюдаваната през последните десетилетия тенденция за увеличаване на 
възрастта при първо раждане в много държави в Европа и Северна Америка се 
счита като една от причините за нарастване на заболяемостта от рак на гърдата. 
[23] Някои изследователи представят доказателства за преходно увеличаване на 
риска от рак на гърдата наскоро след раждане, особено сред жени, които са по-
възрастни при първото раждане. Високите нива на ендогенни хормони (естро-
ген или тестостерон, произвеждани нормално в тялото) при постменопаузални 
жени увеличават около 2 пъти риска от рак на гърдата в сравнение с жените с ни-
ски стойности. [24] Високите нива на циркулиращи хормони може да отразяват 
ефекта на други рискови фактори – затлъстяване през менопузата и употреба 
на алкохол. Скорошни проучвания при пременопаузални жени също показват 
връзка между високите естрогенни нива и риска от рак на гърдата. [25] Използ- [25] Използ-25] Използ-] Използ- Използ-
ването на орални контрацептиви може да увеличи леко риска от рак на гърдата, 
но жени, които са спрели използването им за 10 години и повече, имат същия 
риск като тези, които никога не са ги използвали. Приложението на хормоно-
заместителна терапия през менопаузата с комбинирани естроген-прогестерон 
препарати увеличава риска от рак на гърдата, особено ако е по-продължително.

 
Биологични и клинични фактори

Високата плътност на млечната жлеза (мамографски индикатор за съот-
ношението между жлезиста и мастна тъкан на гърдата) е независим рисков фак-
тор за развитие на рак. Плътността на млечната жлеза се влияе от унаследени 
генетични фактори, но намалява с възрастта и допълнително при бременност и 
постменопаузално. Някои медикаменти също повлияват плътността на гърдата 
– тамоксифен я намалява, комбинираното хормонално лечение през менопауза-
та я увеличава. Рискът от рак на гърдата нараства с увеличаване на плътността 
й. Жените с много висока плътност на гърдите имат 4-6 пъти увеличен риск от 
рак, в сравнение с тези с по-ниска плътност. Допълнително, диагностицирането 
на рак на гърдата с мамография се затруднява при по-плътни гърди. [26]

Някои доброкачествени заболявания на млечната жлеза са свързани с по-
вишен риск от рак. Те са: лезии без пролиферация, пролиферативни лезии без 
атипизъм и пролиферативни лезии с атипизъм. �езиите без пролиферация (фи-
брокистични промени, кисти и умерена хиперплазия) не повлияват риска от рак 
на млечната жлеза. Пролиферативните лезии без атипизъм (дуктална хиперпла-
зия и фиброаденом) провишават риска с 1.5 до 2 пъти. Пролиферативните лезии 
с атипизъм (атипична дуктална хиперплазия и атипична лобуларна хиперпла-
зия) са свързани с 4 до 5 пъти по-висок риск от рак. При атипичната хиперпла-
зия в съчетание с фамилна анамнеза за рак на гърдата при родственик от първа 
линия, рискът се увеличава до 10 пъти. [15]

Диагностицирането на лобуларен карцином ин ситу увеличава със 7 до 12 
пъти риска за жената да се разболее от инвазивен кардином на гърдата. [27]
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Жените с рак на гърдата са с по-висок риск от развитие на втори злока-
чествен тумор, особено ако ракът на гърдата е диагностициран на по-млада въз-
раст. Жените с рак на гърдата преди 40 годишна възраст имат 3 пъти по-висок 
риск от развитие на втори злокачествен тумор и 4.5 пъти по-висок риск от втори 
рак на гърдата. Генетичната предиспозиция, както и общите рискови фактори 
(хормонални и начин на живот) допринасят за повишения риск от развитие на 
втори злокачествен тумор на млечната жлеза, яйчник или матка. [28] 

Високата костна минерална плътност постменопаузално е свързана с по-
вишен риск от рак на гърдата. Връзката между костната плътност и рака на гър-
дата е медиирана от хормонални фактори. Високата костна плътност вероятно 
отразява кумулативната експозиция на естроген. [29]

Фактори, свързани с начина на живот и хранене
�атлъстяването е рисков фактор за рак на гърдата при постменопаузал-

ните жени, но е вероятен протективен фактор при пре-менопаузалните. Рискът 
от рак на гърдата се увеличава със 7% за всеки 4 кг/м2 увеличение на индекса на 
телесната маса при постменопаузалните жени и намалява с 11% за всеки 4 кг/м2 

увеличение на индекса на телесната маса при пре-менопаузалните жени. [30] 
�атлъстяването не само увеличава риска от заболяване, но и от по-агресивен 
фенотип на карцинома (тройно негативен), както и от по-лоша прогноза, не-
зависимо от фенотипа на тумора и проведеното лечение. [31] �начимостта на 
този рисков фактор нараства поради големия относителен дял на хората с над-
нормено тегло в редица държави по света и тенденцията за увеличаване броя 
на подрастващите със затлъстяване. �ахарният диабет тип 2, който е хронично 
заболяване, свързано със затлъстяването, също е независим рисков фактор за 
повишена заболяемост от рак на гърдата, повишена смъртност и диагностици-
ране в напреднал стадий. [32]

Голям брой проучвания представят резултати за връзката между храни-
телните съставки (мазнини, соя, млечни продукти, месо, плодове и зеленчуци) 
и риска от рак на гърдата. В нито едно от тях не е намерена такава ясна връзка. 
Въпреки това се подозира, че диетата, богата на мазнини, повишава умерено ри-
ска от рак на гърдата през менопаузата, а приемът на соя намалява този риск. 
Все повече доказателства се представят в подкрепа на това, че консумацията на 
големи количества плодове и зеленчуци може да е свързана с намален риск за 
естроген/прогестерон-отрицателен рак на гърдата. [33] Усилията на изследова- [33] Усилията на изследова-33] Усилията на изследова-] Усилията на изследова- Усилията на изследова-
телите в тази област са насочени към определяне на времето на експозиция на 
специфични хранителни съставки, както и към това дали рискът се различава в 
зависимост от хормоналния статус. 

Увеличава се броят проучвания, показващи влиянието на физическата ак-
тивност върху риска от рак на гърдата. Протективният ефект е по-силен при 
пост-менопаузалните жени. Механизмът на този ефект не е достатъчно изяснен, 
но се предполага, че физическата активност повлиява благоприятно индекса на 
телесната маса, хормоналния и енергиен баланс. Мета-анализ на Autier P et al. 
[34] показва протективния ефект на по-високата физическа активност, незави- показва протективния ефект на по-високата физическа активност, незави-
симо от възрастта, както и намаления риск от естроген- и прогестерон-отрица-
телни тумори. Проучване сред афро-американките представя резултати за на-
маление с 47% на риска от развитие на естроген отрицателен рак на гърдата при 
редовни упражнения поне 3 пъти седмично в сравнение с физическа активност 
средно 1 час на седмица. [35] Упражнения за 8 и повече часа седмично намаляват 
риска от смърт от рак на гърдата. 

Консумацията на алкохол повишава риска от рак на гърдата с 10-20%, като 
ефектът е дозо-зависим и е свързан с ендогенните нива на естроген. Жени, които 
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са на хормонозаместителна терапия през менопаузата и употребяват 20 г. и повече 
алкохол на ден имат 2 пъти по-висок риск от рак на гърдата в сравнение с тези, 
които не приемат хормони и не употребяват алкохол. Един от механизмите, по 
които алкохолът увеличава риска от рак на гърдата е чрез повишаване нивата на 
естроген и андроген. Употребата на алкохол увеличава повече риска за естроген-
положителни, отколкото за естроген-отрицателни тумори на млечната жлеза. [36] 

Ролята на активното и пасивното тютюнопушене като рисков фактор за рак 
на гърдата е изучавана подробно в редица проучвания. През 2009 г. Международ-
ната агенция за проучване на рака (IARC) заключава, че има ограничени доказа-IARC) заключава, че има ограничени доказа-заключава, че има ограничени доказа-
телства за това, че тютюнопушенето причинява рак на гърдата. Резултатите от раз-
лични проучвания показват от 15% до 40% увеличение на риска в зависимост от 
статуса (бивши, настоящи пушачи или никога не пушили), времето на започване 
(в младежка възраст, пре- или пост-менопаузално) и броя пакето-години. [37]

Фактори от околната среда
Връзката между йонизиращата радиация и рака на гърдата е изучавана в 

проучвания, включващи жени, оцелели след атомни бомбардировки или такива, 
получили допълнително облъчване при флуороскопия (за скрининг на тубер-
кулоза) или лъчелечение на болестта на Ходжкин. Увеличението на риска е в за-
висимост от дозата, възрастта на експозиция, фамилната анамнеза, анамнеза за 
доброкачествено заболяване на млечната жлеза и др. [38] Рискът е най-висок за 
жените, които са били облъчвани между 10 и 30 годишна възраст, около 8 години 
след облъчването и продължава да е висок за повече от 25 години след това.

Експозицията на диетилстилбестрол (лекарство, предписвано на бремен-
ни жени през 60-те години на 20-ти век като профилактика на спонтанни абор-
ти) увеличава риска от рак на гърдата с около 30% за жените, които са примали 
лекарството и в по-малка степен за жените, чиито майки са го приемали през 
бременността си. [39]

Токсини от околната среда, които са изследвани като рискови фактори за 
рак на гърдата, са диоксини, пестициди с органичен хлор (ДДТ), линдан, хек-
сахлорбензен и др., без да е установена връзка между тези елементи и рака на 
гърдата. 

Други предполагаеми рискови фактори, обсъждани в научната литерату-
ра, са: аборт (спонтанен или индуциран), импланти в млечната жлеза, замърси-
тели от околната среда (пестициди), професионални вредности (етилен оксид), 
работа на нощни смени и др. �а повечето от тях няма солидни епидемиологич-
ни доказателства, че повишават риска от рак на млечната жлеза, но през 2007 
г. Международната агенция за проучване на рака (IARC) включва работата на 
смени (особено нощни) като вероятен канцероген. [40] Някои изследователи 
предполагат, че увеличеният риск от рак на гърдата при работещите на нощни 
смени може да се дължи на понижени нива на мелатонин, което се наблюдава 
при дълъг престой на изкуствено осветление, тъй като мелатонинът вероятно 
повлиява нивата на естрогена и действа като туморен супресор. 

Факторите с доказан протективен ефект са: физическа активност, прием 
на нестероидни противовъзпалителни средства, диета, богата на калций (> 1250 
мг на ден), фолати (> 600 мкг на ден), витамин Д (> 800 единици) и соя.

Особености в действието на рисковите фактори 
Някои от рисковите фактори директно увеличават експозицията на естро-

ген – ранно менархе, късна менопауза, прием на хормони, затлъстяване, докато 
други влияят индиректно – социално-икономически статус, който корелира с 
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репродуктивните фактори – възраст на първо раждане, брой раждания и др. Ня-
кои от рисковите фактори са неизменяеми – възраст, фамилна анамнеза, ранно 
менархе, късна менопауза. Други са изменяеми (подлежат на промяна) – затлъс-
тяване през менопаузата, прием на хормони, начин на хранене и двигателна ак-
тивност. В табл. 2 са представени основните рискови фактори и тяхното влияние 
върху заболяемостта и смъртността от рак на гърдата. [34] При намаляване на 
действието на изменяемите рискови фактори може да се очаква и понижение на 
заболяемостта и/или смъртността.

Табл. 2 Обобщени резултати за влиянието на рисковите фактори върху 
заболяемостта и смъртността от рак на гърдата

Фактор Влияние върху 
заболяемостта

Влияние 
върху смърт-
ността

Тенденция в  
разпространението 
на рисковия фактор 
в Европа през 2000-
2010 г.

Напредване на възрастта Увеличава ++ Увеличава ++ �астаряване на  
населението

Репродуктивни фактори
•	 По-ранна възраст на ме-

нархе
Увеличава ++ Несигурно Без промяна

•	 Късна възраст на първо 
раждане

Увеличава +++ Несигурно Нараства 

•	 По-голям брой раждания Намалява ++ Несигурно Намалява или е без 
промяна

•	 По-голяма продължител-
ност на кърмене

Намалява + Несигурно Нараства

•	 По-късна възраст на ме-
нопауза

Увеличава + Несигурно Без промяна

•	 Късна възраст на раждане Несигурно Увеличава + Нараства
Прием на хормони
•	 Орални контрацептиви Увеличава + Несигурно Без промяна
•	 Хормонозаместителна 

терапия
Увеличава ++ Несигурно Намалява

Начин на живот и хранене
•	 Повишена консумация на 

алкохол
Увеличава + Несигурно Без промяна  

или нараства
•	 Наднормено тегло и зат-

лъстяване
Увеличава + Увеличава + Нараства

•	 Диабет Увеличава + Увеличава + Нараства
•	 Физическа активност Намалява + Намалява + Променлива
Мамографски скрининг Увеличава? Намалява ? Без промяна  

или нараства
Диагностика и лечение
•	 Късна диагностика Не е приложи-

мо
Увеличава + Неизвестна

•	 �абавяне на лечението Не е приложи-
мо

Спорни  
резултати

Полагат се усилия  
за намаляване

•	 Проведено лечение Не е приложи-
мо

Намалява 
+++

Променлива

Някои от рисковите фактори са свързани не само с повишена заболяе-
мост, но и с развитие на по-агресивни форми на рак (тройно негативен – с от-
рицателни естроген-прогестерон и HER2 рецептори, по-често диагностициран 
в напреднал стадий), както и с по-лоша прогноза, независимо от фенотипа на 
карцинома и проведеното лечение. Пример за такива рискови фактори, които 
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увеличават риска едновременно на няколко нива (заболяемост, смъртност, 
неблагоприятен фенотип�, са затлъстяване [31], диабет [41] и много ниска 
физическа активност. [34, 42]

Ракът на гърдата, асоцииран с бременност (диагностициран по време на 
бременността или до 1 година след нея), е също по-агресивен – с увеличен риск 
от неблагоприятен фенотип (естроген-отрицателен, недиференциран, открит в 
напреднал стадий) и с по-неблагоприятна прогноза, която вероятно се дължи 
и на модифицираните терапевтични режими с цел запазване здравето на плода, 
както и на променената фармакокинетика на химиотерапевтиците през бремен-
ността. [43, 44] Повишеният риск от рак на гърдата по време на бременност се 
обуславя от високите нива на естроген, прогестерон и инсулино-подобен расте-
жен фактор 1, а след раждането – от ремоделирането на тъканите на гърдата по 
механизъм, подобен на зарастването на рана и на възпалителен процес (масивно 
освобождаване на цитокини и ангиогенни фактори), което има про-онкогенен 
ефект. Поради това, ракът на гърдата след раждането е с по-лоша прогноза. Ре-
зултатите от проучване на Amant F. et al, публикувани през 2013 г. [45], показват, 
че няма съществена разлика в преживяемостта на жените, диагностицирани с 
рак на гърдата през бременността, в сравнение с небременните жени с рак на 
гърдата. Бременните жени в проучването са провели химиотерапия през втория 
или третия триместър в същите дози, както небременните жени, изчислени спо-
ред телесната повърхност, което не е довело до разлика в прогнозата за двете гру-
пи. Доказателствата от различни проучвания, че стандартното лечение на рака 
на гърдата по време на бременността, включително химиотерапия, е безопасно 
за майката и плода, дават увереност на лекарите и пациентите при провеждането 
му, което осигурява оптимална прогноза за майката. [46] 

Резултатите от няколко проучвания показват, че младите жени до 40 г. с 
рак на гърдата имат по-висок риск от диагностицирането му в напреднал/метас-
татичен стадий, което е в допълнение на това, че младата възраст на заболяване е 
сама по себе си неблагоприятен фактор. [47] Увеличаването на заболяемостта от 
рак на гърдата в напреднал стадий при жените до 40 г. не може да бъде обяснено 
еднозначно от изследователите, които подчертават необходимостта от разширя-
ване на проучванията в тази област. 

Изследователите обсъждат главно два пътя, по които рисковите факто-
ри действат – хормонални и метаболитни. 

Хормоналните пътища са добре проучени – в тях основна роля играят 
естрогените и по този механизъм действат предимно репродуктивните фактори. 
На тях се основава и лечението (и профилактиката) с тамоксифен, която има 
добър ефект при естроген/прогестерон-положителните тумори на гърдата. 

Метаболитните пътища се основават на нискостепенно хронично възпа-
ление, което е един от механизмите на действие на няколко рискови фактора: 
затлъстяването, диабета, обездвижването и бременността. Allin et al. [48] уста-уста-
новяват, че пациентите с инвазивен карцином на млечната жлеза и с повишени 
нива на С-реактивен протеин (> 3mg/l) към момента на диагнозата имат 1.7 пъти 
по-висок риск от смърт в сравнение с пациентите със стойности на С-реактив-
ния протеин < 1 mg/l. Goodwin P et al. [49] изследват прогностичната роля на 
вит. Д при пациенти с рак на млечната жлеза и установяват, че тези от тях, които 
са имали дефицит на вит. Д (< 50 nmol/l) са с повишен риск от поява на далечни 
метастази (HR = 1.94, 95% CI: 1.16, 3.25) и с повишен риск от смърт (HR = 1.73, 
95% CI: 1.05, 2.86) в сравнение с пациентите без недостиг на вит. Д (> 72 nmol/l). 
Peppone LJ et al. [50] сравняват нивата на вит. Д при пациенти с рак на млечната 
жлеза с контроли (жени без това заболяване) и установяват, че пациентите имат 
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статистически значимо по-ниски нива на вит. Д от контролите – 32.7 ng/ml и 37.4 
ng/ml, съответно. Пациентите с нива на вит. Д < 32 ng/ml са били с по-висок риск 
от естроген-отрицателни и тройно негативни тумори в сравнение с пациентите 
с оптимални нива на вит. Д. Пациентите с базалоиден фенотип (по-неблагоприя-
тен) на тумора са имали по-ниски нива на вит. Д, отколкото тези с луминален А. 
Изследователите подчертават необходимостта от по-задълбочени проучвания 
на биологичната връзка между вит. Д и рака на млечната жлеза, който е с по-
агресивен молекулярен фенотип (базалоиден) и с по-неблагоприятни прогно-
стични фактори (естроген-отрицателен и тройно негативен) при по-ниски нива 
на вит. Д. Autier P et al. [51] представят доказателства за причинно-следствената 
връзка между възпалението и ниските нива на вит. Д, които се наблюдават както 
при редица хронични заболявания (затлъстяване, диабет тип II, болести на сър-II, болести на сър-болести на сър-
дечно-съдовата система), така и при рак на млечната жлеза. 

От проучванията до момента се установява, че рисковите фактори, 
действащи по метаболитните пътища, са свързани с развитие на по-агресив-
ни форми рак на гърдата и с по-лоша прогноза, независимо от фенотипа и 
проведеното лечение. 

Информацията за разпространението и рисковите фактори за рак на млеч-
ната жлеза може да се използва за организиране на дейности за ограничаване на 
това заболяване – провеждане на скрининг за ранно откриване на изменения в 
гърдата, поддържане на оптимално тегло, редовна физическа активност, мини-
мална употреба на алкохол, продължително (година и повече) кърмене, внима-
телна употреба на хормонални препарати и приложение на химиопрофилактика 
с тамоксифен при съответните показания за редуциране на риска при фамилна 
обремененост. По-специално внимание трябва да се обърне на изменяемите 
рискови фактори, на тези, които действат на повече от едно ниво (заболяе-
мост, смъртност, агресивен фенотип на тумора� и по метаболитен път. 
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ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ И АНГИОГЕНЕЗА

Н. Митева-Йовчева, М. Таушанова, С. Вълев, Т. Караниколова, К. Тимчева 
МБАЛ „Надежда“, Клиника по Медицинска Онкология

Резюме
Овариалният карцином е един от най-честите гинекологични тумори. 

Отсъствието на ранни симптоми води до диагностика в авансирал стадий на 
заболяването. Терапевтичните опции при този вид тумори включват хирургич-
но лечение, интраперитонеална и системна химиотерапия. Въпреки високата 
лекарствена чувствителност на овариалния карцином, лечението често е свър-
зано с частичен отговор на постоперативната химиотерапия и ранна прогре-
сия на заболяването или с развитие на лекарствена резистентност. Всички тези 
фактори определят лошата прогноза на овариалния карцином. Ангиогенезата и 
съдовият ендотелен растежен фактор (VEGF) играят ключова роля в растежа и 
метастазирането на солидните тумори. Потискането на неоангиогенезата опре-
деля и новите терапевтични възможности в лечението на това заболяване.

Ключови думи: Овариален карцином, ангиогенеза, VEGF, инхибитори на 
ангиогенезата

Abstract
Ovarian cancer is one of the most common gynecological malignancies. The 

absence of symptoms in early disease leads to diagnosis in an advance stage in nearly 
all of the cases. Therapeutic options for ovarian cancer include surgery, intraperitoneal 
and systemic chemotherapy. Despite the high sensibility for medical treatment initially, 
the clinical course of ovarian cancer often characterizes with partial response, short 
time to progression and the development of drug resistance. All of these factors lead 
to poor prognosis. Angiogenesis and the vascular endothelial growth factor (VEGF) 
play an important role in the growth and development of solid tumors. Angiogenesis 
inhibition is a novel and promising therapeutic opportunity in this disease. 

Key words: ovarian cancer, angiogenesis, VEGF, angiogenic inhibitors
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Увод:
Овариалният карцином е пети по честота сред онкологичните заболявания 

при жени в Европа и водеща причина за смърт сред гинекологичните тумори. 
Рискът от развитие на овариален карцином при жените е 18/100 000, като нара-
ства с възрастта и достига своя пик около 63-годишна възраст. Поради отсъстви-
ето на ранни симптоми около 2/3 от пациентките са диагностицирани в стадий 
на разпространение извън яйчниците, което затруднява радикалната оперативна 
интервенция. Стандартното лечение при авансирал овариален карцином включ-
ва хирургично лечение и платина –базирана химиотерапия. Въпреки високата 
лекарствена чувствителност на овариалния карцином, лечението често е свърза-
но с частичен отговор на постоперативната химиотерапия и ранна прогресия на 
заболяването или с развитие на лекарствена резистентност. Всички тези фактори 
определят лошата прогноза на овариалния карцином. В последното десетилетие 
опитите за добавяне на трети цитотоксичен агент в лекарствените схеми за лече-
ние остават неуспешни поради липса на достатъчен ефект спрямо свободния от 
заболяване период и общата преживяемост или поради неприемлива токсичност. 
Въпреки че интраперитонеалната химиотерапия показва повишаване на общата 
преживяемост от 12 на 17 месеца, тя влиза в съображение само за определени 
пациентки с авансирал карцином на яйчника и малък резидуален тумор след 
хирургична интервенция, като не е често използвана.

Терапевтични опции:
Хирургичното лечение е ефективно в повечето случаи на ранен овариален 

карцином (FIGO I-IIA) с 5 –годишна преживяемост около 90% [1]. Клиничните 
проучвания показват полза от провеждането на адювантна химиотерапия при 
правилно стадиран ранен карцином на яйчника [3]. Клиничните ръководства 
препоръчват 6 цикъла адювантна химиотерапия с карбоплатина при пациенти 
с ранен овариален карцином и междинен или висок риск от прогресия на забо-
ляването [2].

При пациенти с авансирал епителиален овариален (FIGO IIB-IIIC) карци-
ном след проведена максимална циторедуктивна операция лечението включ-
ва платина базирана химиотерапия-6 цикъла карбоплатина плюс Паклитаксел 
през 3 седмици  [2]. Наскоро публикувани данни за седмично приложение на 
Паклитаксел показват по-добър дългосрочен отговор спрямо приложение на 21 
дни при жени с авансирал овариален карцином. Тези резултати бяха публику-
вани във фаза III клинично проучване, извършено върху японска популация 
пациентки [4] и в Европейско мултицентрично фаза III клинично проучване 
MITO-7 [5]. Седмичният режим на приложение на Паклитаксел е включен като 
терапевтична опция в препоръките на NCCN [6]. Въпреки добрата химио-
чувствителност на епителиалния овариален карцином, повече от 70% от паци-
ентите с авансирал карцином прогресират в следващите 5 години и развиват 
лекарствена резистентност [7,8]. 

При рекурентно заболяване поведението е базирано на времето до про-
гресия и отговора на предходна химиотерапия. При платина-чувствително 
заболяване с време до прогресия > 24 месеца и добър пърформанс статус на 
пациента, може да се обсъжда хирургична резекция [2].Болни с добър отго-
вор на платина базирана химиотерапия най-вероятно ще отговорят отново на 
режим, съдържащ платина при по-висок риск от развитие на невротоксичност 
при повторение на схемата в рамките на 12 месеца. При платина-резистентно 
заболяване приложението на платина базирана химиотерапия може да доведе 
до отговор в едва 10 % от случаите [2].
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 Ангиогенеза и овариален карцином
Ангиогенезата и съдовият ендотелен растежен фактор( VEGF) играят 

ключова роля в растежа и метастазирането на солидните тумори. VEGF – ме-
диираната ангиогенеза играе важна роля в нормалната яйчникова функция, 
контролирайки цикличния растеж на овариалните фоликули и формирането на 
жълто тяло [9,10]. Епителиалният карцином на яйчника се характеризира със 
свръхекспресия на VEGF, което се асоциира с повишена туморна васкулариза-
ция и намалена обща преживяемост. Няколко клинични проучвания доказват 
значението на серумните нива на VEGF като независим прогностичен фактор. 
Установена е статистически сигнификантна връзка между нивата на VEGF, ста-
дия на заболяването, степента на диференциация, засягането на лимфни възли 
и наличието на асцит [11].

Ангиогенезата е процес на формиране на нови съдове, характерен както 
за здравите, така и за злокачествените тъкани. Този процес се регулира от ак-
тиватори и инхибитори на ангиогенезата, като в нормални условия инхибици-
ята е доминираща. При повишени нужди от хранителни вещества и кислород, 
активаторите на ангиогенезата значително нарастват, като това води до растеж 
и миграция на васкуларни ендотелни клетки и формиране на нови съдове. По 
време на туморния растеж в резултат на повишени кислородни нужди клетките 
секретират растежни фактори, стимулиращи образуването на нови съдове. VEGF 
е главен регулатор на физиологичната ангиогенеза и ключов медиатор на пато-
логичната ангиогенеза при солидните тумори, като стимулира формирането на 
нови капиляри, доставянето на нутриенти и кислород, необходими за туморния 
растеж, и същевременно улеснява хематогенната дисеминация на заболяването. 
Ендотелните клетки се характеризират с по-нисък потенциал за мутации спря-
мо туморните клетки, които често и бързо мутират и развиват лекарствена ре-
зистентност. Това определя и възможностите за прилагане на антиангиогенезна 
терапия. Използването на хуманизирани моноклонални антитела при лечение на 
злокачествените заболявания се основава на потискане формирането на нови съ-
дове чрез инхибиция на VEGFR лигандното свързване. VEGF се произвежда от 
туморните клетки и впоследствие се секретира в околните тъкани. При среща с 
ендотелните клетки VEGF се свързва със специфичен белтъчен рецептор, разпо-
ложен на повърхността им. Свързването на VEGF към VEGFR довежда до акти-
виране на тирозинкиназна вътреклетъчна каскада и стимулиране на ендотелен 
растеж. Активираните ендотелни клетки произвеждат специфичен деградитивен 
ензим – матрикс металопротеиназа (MMPs), който разрушава екстрацелуларния 
матрикс и създава възможност за миграция на активирани ендотелни клетки с 
последващото им организиране в зрели кръвоносни съдове.

Бевацизумаб при авансирал оавариален карцином
Бевацизумаб е моноклонално антитяло, което се свързва с VEGF и сигни-

фикантно повишава времето до прогресия на заболяването и общата преживя-
емост при жени с овариален карцином в съчетание със стандартна първа линия 
химиотерапия и последващо самостоятелно приложение. Понастоящем прило-
жението на Бевацизумаб е одобрено в комбинация с Паклитаксел и Карбопла-
тина като стандартна първа линия терапия при жени с авансирал епителиален 
овариален карцином и в комбинация с Карбоплатина и Гемцитабин при първи 
рецидив на чувствителен на лечение с Платина овариален карцином.

Фаза II клинични проучвания
Клиничното проучване STAC изследва ефективността на първа линия Бе-

вацизумаб в комбинация с Ерлотиниб-консолидираща терапия след Паклитак-
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повишава времето 
до прогресия на 
заболяването и 
общата преживяемост 
при жени с овариален 
карцином в съчетание 
със стандартна първа 
линия химиотерапия 
и последващо 
самостоятелно 
приложение. 

“
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сел+ Карбоплатина+ Бевацизумаб индукционна терапия при пациенти с епите-
лен овариален карцином /ЕОК/, карцином на фалопиевите тръби или първичен 
перитонеален карцином [12]. От 60 включени пациенти, 12 са изключени от про-
учването преди рандомизация. От останалите пациенти 23 са рандомизирани в 
групата с Бевацизумаб и 25 са рандомизирани в рамото с Бевацизумаб и Ерло-
тиниб. При 6 пациентки е отчетена пълна ремисия, при 26 – частична ремисия и 
при 20 стабилно заболяване. Все още липсват данни за PFS.

Фаза III клинични проучвания

GOG-0218
GOG-0218 (двойно сляпо плацебоконтролирано фаза 3 проучване) показ-

ва увеличаване на свободния от заболяване период (PFS) с 4 месеца при жени 
с авансирал овариален карцином, лекувани с Бевацизумаб по време на и до 10 
месеца след стандартна химиотерапия с Паклитаксел и Карбоплатина. В проуч-
ването са включени 1873 нелекувани с химиотерапия пациентки, нерадикално 
оперирани стадий III по FIGO или IV стадий епителиален овариален карцином, 
първичен перитонеален или карцином на фалопиевите тръби. Пациентките са 
рандомизирани в три рамена: контролно рамо (6 триседмични цикъла Пакли-
таксел 175мг/м2 и Карбоплатина 6 AUC + плацебо от цикъл 2 до 22), рамо II (6 
триседмични цикъла Паклитаксел 175мг/м2 и Карбоплатина 6 AUC + Бевацизу-
маб 15мг/кг от цикъл 2 до 6, последван от плацебо от цикъл 7 до 22) и рамо III 
(6 триседмични цикъла Паклитаксел 175мг/м2 и Карбоплатина 6 AUC + Беваци-
зумаб 15мг/кг от цикъл 2 до 22). 

�ечението с Бевацизумаб или плацебо стартира от цикъл 2, за да бъде на-
мален рискът от кървене, и продължава до прогресия на заболяването, непри-
емлива токсичност или завършване на 22 терапевтични цикъла. Проследяване-
то на пациентките по време на лечението се извършва с образни изследвания 
КТ или ЯМР, туморен маркер СА 125 и физикален преглед. Средният PFS e 10.3, 
11.2 и 14.1 месеца, съответно при контролно рамо, рамо с начално лечение с 
Бевацизумаб, последвано от плацебо и рамо с успоредно и последващо прило-
жение на Бевацизумаб. В сравнение с контролното рамо съотношението на про-
гресия на заболяването или смърт е сигнификантно по-ниско в рамо III (0.625 
спрямо 0.824, Р<0.001), като максимална разлика в рамената се отчита на 15-тия 
месец от лечението [13]. Артериална хипертония ≥ 2 степен показва сигнифи-
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кантно по-висока честота при пациенти, лекувани с Бевацизумаб в сравнение с 
контролното рамо, като довежда до прекратяване на лечението с Бевацизумаб 
само в 2.4 % от лекуваните пациенти. Не са отчетени сигнификантни разлики 
между трите рамена по отношение на други странични ефекти, вкл. гастроин-
тестинална перфорация и фистула, неутропения ≥ 4-та степен, протеинурия ≥3 
степен, артериална и венозна тромбоза.

GOG-0218 показва сигнификантно повишаване на PFS от 4 месеца при 
пациентки с авансирал овариален карцином, лекувани с Бевацизумаб, успоред-
но със стандартна химиотерапия с Паклитаксел и Карбоплатина с последваща 
монотерапия с Бевацизумаб. Сигнификантно увеличаване на общата преживя-
емост между трите рамена не е отчетено. 

�ипсата на сигнификантна разлика в PFS между контролното рамо и рамо 
II показва необходимостта от приложение на Бевацизумаб по време на и след 
приключване на химиотерапия. Данни от преклинични проучвания показват 
ползата от съчетаването на цитотоксичната и анти-VEGF терапията. Предпола-
га се,че успоредното приложение на химиотерапия и инхибитори на ангиогене-
зата води до преходно повишаване на туморната перфузия и по-добър отговор 
на химиотерапия. Този механизъм на действие не може да бъде категорично 
потвърден или изключен при липса на изследвания върху лечение с Пакли-
таксел, Карбоплатина и плацебо, последвано от монотерапия с Бевацизумаб. 
Продължителността на лечение с Бевацизумаб – около 15 месеца, е избрана на 
базата на PFS, надвишаващ очаквания при високо рискови пациентки с овари-
ален карцином.

ICON7
В ICON7 (рандомизирано, мултицентрово, фаза 3 клинично проучване) 

са включени 1528 жени с хистологично потвърден високо рисков овариален 
карцином, не провеждали химиотерапия, провели максимална циторедуктивна 
хирургична интервенция в ранен стадий (светлоклетъчен карцином стадий I 
или IIА или епителиален карцином G3), или жени с авансирал епителиален 
овариален карцином в стадий IIB – IV по FIGO, първичен перитонеален карци-
ном или карцином на фалопиевите тръби след хирургична интервенция. Паци-
ентките са рандомизирани 1:1 в две рамена: рамо I (Карбоплатина AUC 5 или 
6 + Паклитаксел 175мг/м2 за шест 21 дневни цикъла) и рамо II (Карбоплатина 
AUC 5 или 6 + Паклитаксел 175мг/м2 + Бевацизумаб 7.5 мг/кг за 5 до 6 цикъла 
с последваща монотерапия с Бевацизумаб от 12 цикъла или до прогресия на 
заболяването).
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Пациентките са били проследявани с клиничен преглед , CA 125 и об-
разни изследвания – КТ или ЯМР. Странични ефекти степен 3 или по-висо-
ка са били докладвани в 56% от жените в рамо 1 и в 66% от жените в рамо 
2. �ечението с Бевацизумаб се асоциира с артериална хипертония ≥2 степен 
(18% спрямо 2% при стандатна химиоптерапия), тромбемболия (7% спрямо3%) 
и гастроинтестинална перфорация (10 пациента спрямо 3 на стандартна хими-
отерапия). Средният отчетен PFS e 17.3 месеца в рамо 1 спрямо 19.0 месеца в 
рамото, получавало Бевацизумаб (р=0.004), като максималната отчетена разли-
ка между двете рамена е на 12-ия месец от рандомизацията [14]. В подгрупата 
пациенти с висок риск от прогресия на заболяването- стадий III FIGO с оста-
тъчен тумор и стадий IV FIGO, средният PFS e 10.5 месеца в стандартното рамо 
спрямо 15.9 месеца в рамото, получило Бевацизумаб (р<0.001). ICON 7 показва 
сигнификантно повишение на PFS при добавяне на Бевацизумаб към стандарт-
ната химиотерапия и е второто положително фаза 3 клинично проучване върху 
приложение на Бевацизумаб при жени с овариален карцином. Приложението 
на Бевацизумаб успоредно с платина базирана химиотерапия и последващото 
му самостоятелно приложение за 12 цикъла показва подобрение в PFS с около 2 
месеца и повишен RR с около 20% [14]. Ползата от проведеното лечение е много 
по-голяма при пациентки с висок риск от прогресия на заболяването в сравне-
ние с пациентките с нисък риск за такава. 

�а разлика от GOG-0218, в ICON7 са включени и пациентки в авансирал 
стадий на заболяването с оптимална хирургична интервенция, както и паци-
ентки с висок риск от прогресия и ранен стадий. Дозата и продължителността 
на лечение с Бевацизумаб в двете проучвания се различава, като в ICON7 e 
7.5мг/кг за 12 цикъла в сравнение с 15 мг/кг за 16 цикъла в GOG-0218. Въпреки 
тези разлики, резултатите спрямо PFS както и честотата на страничните ефекти 
са подобни. И при двете проучвания е наблюдавана конвергенция на кривите 
на PFS при контролните и експерименталните рамена която е максимална на 
36-ия месец от рандомизацията. Такава конвергенция не е отчетена във фаза 3 
проучвания за приложение на Бевацизумаб като втора линия на лечение при 
платина чувствителен карцином, при които лечението продължава до прогре-
сия на заболяването. Тези резултати потвърждават хипотезата за пряка връзка 
между продължителността на лечение и максималната полза от анти-VEGF те-
рапия. Предклинични модели показват намаление на туморния обем и потис-
кане на туморния растеж при приложение на анти-VEGF терапия и последвала 
прогресия на заболяването след прекратяването и.

OCEANS
Проучването OCEANS изследва ефикасността и безопасността на комби-

нация Гемзар и Карбоплатина със или без Бевацизумаб при пациенти, чувст-
вителни на лечение с платина и с рекурентен епителиален овариален карци-
ном, карцином на фалопиевите тръби или първичен перитонеален карцином. В 
проучването са включени 484 пациента с прогресия на заболяването минимум 
6 месеца след първа линия платина базирана химиотерапия. Болните са рандо-
мизирани 1:1 в две рамена, като получават лечение с Гемцитабин и Карбопла-
тина в съчетание с Бевацизумаб или Плацебо. Добавянето на Бевацизумаб към 
терапията сигнификантно повишава свободния от прогресия период (р<0.0001) 
[15]. Статистически сигнификантна разлика е отчетена и по отношение на ту-
морния отговор в рамото с Бевацизумаб в сравнение с рамо с плацебо, като 
най-често е отчетен частичен отговор 61.2% спрямо 48.3%. Продължителността 
на отговора също е по-дълга в рамото с Бевацизумаб 10.4 месеца спрямо 7.4 

Проучването 
OCEANS изследва 
ефикасността и 
безопасността на 
комбинация Гемзар 
и Карбоплатина със 
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лечение с платина 
и с рекурентен 
епителиален овариален 
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месеца. Не са отчетени разлики в общата преживяемост между двете групи до 
момента след 42 – месечно проследяване.

AURELIA
Проучването AURELIA изследва ефикасността на комбинацията от бева-

цизумаб и химиотерапия при платина резистентен рекурентен овариален кар-
цином. Общо 361 пациента с овариален карцином с прогресия на заболяването 
след максимум 6 месеца от края на платина базирана химиотерапия са рандо-
мизирани в рамена със самостоятелна химиотерапия или в съчетание с Беваци-
зумаб [16]. Първата група, 126 пациентки са получавали пегилиран липозома-
лен доксорубицин, 120 –топотекан и 115 паклитаксел. Статистически значимо 
повишение в свободния от прогресия период (р<0.001) и в степента на общия 
туморен отговор (р=0.001) е наблюдавано в групата с добавен бевацизумаб към 
лечението спрямо групата със самостоятелна химиотерапия. Не е отчетена раз-
лика по отношение на общата преживяемост между двете групи [17]. 

Бевацизумаб е предмет на множество продължаващи до момента фаза 
III клинични проучвания. GOG-0241 сравнява първа линия CP със или без бе-
вацизумаб спрямо оксалиплатин и капецитабин със или без бевацизумаб при 
пациенти с муцинозен епителиален овариален карцином или карцином на фа-
лопиевите тръби [18]. GOG-0213 включва пациентки с чувствителен на лечение 
платина рекурентен овариален карцином и циторедуктивна операция, на лече-
ние с CP със или без Бевацизумаб, последвано от монотерапия с Бевацизумаб 
и вторична циторедуктивна операция [19]. GOG-0262 сравнява стандартния 
триседмичен режим на приложение CP със седмично приложение на пакли-
таксел в съчетание с Карбоплатина със или без добявяне на Бевацизумаб [20]. 
Резултатите от фаза II клинично проучване OCTAVIA, изследващо първа линия 
лечение със седмичен паклитаксел и триседмично приложение на Карбоплати-
на в съчетание с бевацизумаб и последваща монотерапия, са обещаващи [21].

Друга антиангиогенна терапия:
Няколко медикамента, потискащи ангиогенезата се изследват във фаза 2 и 

3 клинични проучвания за лечение на рекурентен овариален карцином.

Требананиб
Един от сигналните пътища, регулиращи процеса на ангиогенеза е ангио-

поетиновата ос, независим сигнален път от VEGF [22]. Ангиопоетиновата ос се 
състои от лигандите Ангиопоетин- 1 , Ангиопоетин- 2 и техния рецептор Tie2. 
Тези молекули контролират туморната ангиогенеза посредством регулация на 
ендотелната пролиферация и миграция [23]. Ангиопоетин-1 и Ангиопоетин-2 
имат различна функция в регулацията на туморната ангиогенеза. Сигналният 
път се активира от свързване на Tie2, експресиран основно върху ендотелните 
клетки и ангиопоетин-1, което води до стабилизация и поддържане на съдо-
вия интегритет. Ангиопоетин-2 от друга страна е антагонист на Ангиопоетин 
-1 /Tie2 взаимодействието. Поради противоположната роля на Ангиопоетин-1 
и Ангиопоетин-2 в туморната ангиогенеза, този сигнален път може да пред-
ставлява терапевтична опция в опитите за оптимизиране на лечението. Tie2, 
експресиран основно на повърхността на ендотелните клетки, се активира чрез 
свързване с ангиопоетин-1, секретиран основно от гладкомускулните клетки и 
перицитите. Tie2 може да бъде активиран и свързан и с Ангиопоетин-2 , който 

Статистически 
значимо повишение 
в свободния от 
прогресия период 
(р<0.001) и в степента 
на общия туморен 
отговор (р=0.001) е 
наблюдавано в групата 
с добавен бевацизумаб 
към лечението 
спрямо групата със 
самостоятелна 
химиотерапия.

“

Един от сигналните 
пътища, регулиращи 
процеса на ангиогенеза 
е ангиопоетиновата 
ос, независим сигнален 
път от VEGF

“

Ангиопоетин-1 и 
Ангиопоетин-2 имат 
различна функция 
в регулацията 
на туморната 
ангиогенеза. 

“



31

2

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ И АНГИОГЕНЕЗА

СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

се секретира основно от съдовия ендотел. Активирането на Tie 2 води до авто-
фосфолириране на рецептора и вътреклетъчна сигнална трансдукция . В резул-
тат на това настъпва ендотелна клетъчна пролиферация. По-високите нива на 
Ангиопоетин-2 спрямо Ангиопоетин -1 в туморната тъкан резултира в пови-
шен съдов пермеабилитет и бързо образуване на нови, абнормни кръвоносни 
съдове. Ангиопоетиновата ос участва и в регулацията на лифангиогенезата. В 
миши модели с делеция на Ангиопоетин-2 е установен повишен съдов перме-
абилитет и по-висока честота на метастазиране [24]. 

Требананиб /AMG 386/ е насочен срещу ангиопоетиновия пептид медика-
мент, който блокира взаимодействието на ангиопоетин-1 и -2 с Tie2 рецептора 
[25]. В рандомизирано двойно сляпо фаза 2 проучване са рандомизирани 161 
пациент с рекурентен овариален карцином, получаващи седмичен паклитаксел 
в три рамена Требананиб 10 мг/кг, Требананиб 3мг/кг или плацебо до прогресия, 
неприемлива токсичност или оттегляне на съгласие за участие. Комбинираният 
режим показва доказателства за антитуморна активност, по-висока в рамото с 
доза 10мг/кг [25]. Степен ≥3 АЕ са съобщени по-често в Требананиб съдържа-
щите рамена в сравнение с плацебо рамото. Най-честите АЕ са хипокалиемия, 
периферна невропатия и диспнея. В момента се провеждат няколко рандоми-
зирани, двойно слепи фаза 3 проучвания с Требананиб. TRINOVA-1 сравнява 
ефективността на седмичен Паклитаксел с Требананиб или плацебо при овари-
ален карцином, резистентен или с частична чувствителност към лечение с Пла-
тина [26]. В рамото с Требананиб се наблюдава свободен от прогресия период 
от 7,2 месеца спрямо 5,4 месеца в рамото с плацебо (HR 0.66, p<0.001). В рамото 
с Требананиб са отчетени по-голям брой нежелани събития, довели до преуста-
новяване на лечението. Важно е да се подчертае обаче, че рапортуваните АЕ не 
са специфични за класа антиангиогенезни медикаменти. В клинично проучване 
TRINOVA-2 се сравнява ефективността на комбинацията от пегилиран доксо-
рубицин с требананиб или плацебо [27]. TRINOVA-3 сравнява ефективността 
на първа линия CP в комбинация с Требананиб или плацебо при пациенти с 
ЕОК, КФТ или ППК в стадий FIGO III-IV [28] .

Афлиберсепт
Съдовият ендотелиален растежен фактор играе основна роля в регулаци-

ята на ангиогенезата. Един от най-ефективните начини за блокиране на VEGF 
сигналния път е възпрепятстването на свързването на VEGF с неговия рецеп-
тор. Най-висок афинитет към VEGF, описан до този момент притежават трап 
молекулите. Те потискат ефективно туморния растеж и васкуларизация. Афли-
берсепт свързва и неутрализира всички форми на VEGF-A , VEGF-B и инхи-
бира PlGF активацията. Фаза II клинично проучване разглежда ефективността 
на комбинацията от Афлиберсепт и Доцетаксел при пациенти с рекурентен 
овариален карцином [29,30]. В проучването участват 46 пациента, като в 54% от 
случаите е отчетен отговор към терапията. Средният свободен от заболяване 
период и общата преживяемост, докладвани в проучването са подобни на тези 
при други антиангиогенни медикаменти в етап на изследване в този стадий 
на заболяването. Най-често съобщаваната високостепенна токсичност включва 
неутропения/72%/, обща отпадналост/50%/, диспнея/22%/ и стоматит/7%/ [31]. 

Ефективността на монотерапия с Афлиберсепт при пациенти с аванси-
рал резистентен на лечение с Платина овариален карцином и симптоматичен 
асцит е изследвана в две фаза II клинични проучвания. В малко, еднорамово 
клинично проучване са включени 16 пациентки на лечение с Афлиберсепт, като 
времето до повторна парацентеза е било средно 76 дни, а времето до прогресия 
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на заболяването – 59,5 дни [32]. При две пациентки е отчетена високостепенна 
токсичност-артериална хипертония, загуба на тегло, перфорация на тънко чер-
во. В двойно сляпо плацебо-контролирано проучване, включващо 55 пациента, 
Афлиберсепт сигнификантно удължава средното време до повторна параценте-
за спрямо плацебо (55.1 спрямо 23.3 дни, р=0.0019) [33], не е отечетена сигнифи-
кантно значима разлика в преживяемостта между двете рамена. Докладваните 
нежелани събития сочат по-висок риск от фатални гатроинтестинални перфо-
рации при лечение с Афлиберсепт (10% спрямо 4% при лечение с плацебо) [33].

Нинтеданиб
Нинтеданиб е малка молекула, която инхибира няколко рецепторни и не-

рецепторни тирозинкинази. Нинтеданиб блокира следните рецепторни тиро-
зинкинази: PDGFR, FGFR, VEGFR и FLT3. Нинтеданиб свързва компетитивно 
аденозинтрифосфатния край на тези рецептори и блокира интрацелуларните 
сигнални пътища, ключови за пролиферацията, миграцията и ангиогенезата на 
туморните клетки. Тирозинкиназният инхибитор Нинтеданиб показва обеща-
ващи резултати по отношение на свободния от прогресия период в рандомизи-
рано, плацебо контролирано фаза II клинично проучване, включващо 83 жени с 
рекурентен овариален карцином с отговор към химиотерапия и с повишен риск 
от ранна прогресия на заболяването [34]. Всички пациентки са получавали лече-
ние с Нинтеданиб или плацебо за 9 цикъла или до прогресия на заболяването. В 
двете рамена са докладвани сроден брой случаи на високостепенна токсичност, 
като в рамото с Нинтеданиб е наблюдавана сигнификатно по-висока честота на 
диария, гадене и повръщане (р<0.001 спрямо плацебо). Сигнификантно по-ви-
сок % от болните на рамо с Нинтеданиб показват Gr3/4 хепатотоксичност спря-
мо рамото с плацебо (51.2% спрямо 7.5%; р<0.001). Рандомизираното, двойно 
сляпо, фаза III AGO-OVAR12 клинично проучване изследва ефективността на 
първа линия химиотерапия CP в съчетание с Нинтеданиб спрямо Нинтеданиб 
в съчетание с плацебо при пациентки с авансирал овариален карцином [35]. 
Свободният от прогресия на заболяването период е сигнификатно по-висок 
в рамото с химиотерапия (17.3 месеца) спрямо рамото с плацебо (16.6 месеца)
( HR 0.84, p=0.0239). Предстои докладване на резултати от фаза II клинично 
проучване с Нинтеданиб при Бевацизумаб резистентен, рекурентен или перси-
стиращ овариален карцином [36].

Цедираниб
Тирозинкиназният инхибитор Цедираниб таргетира VEGFR 1, 2 и 3. Ме-

дикаментът показва ефективност във фаза II клинично проучване, включва-
що 46 пациентки с рекурентен овариален карцином [37]. Поради данни за ток-
сичност, свързана с приема на Цедираниб при първите 11 пациента дозата е 
редуцирана от 45мг/ден на 30 мг/ден. Повече от 20% от пациентите развиват 
високостепенна токсичност, в това число хипертония (46%), обща отпадналост 
(24%) и диария(13%). Нежелани събития 4-та степен са докладвани в 8.7% от па-
циентите. Ефективността и безопасността на платина базирана химиотерапия в 
комбинация с цедираниб е изследвана в рандомизирано, плацебо-контролира-
но фаза III клинично проучване ICON6. В проучването са включени пациентки 
с чувствителен на лечение с платина овариален карцином. Рандомизацията на 
пациентите е извършена в 3 рамена: Рамо А с 6 цикъла платина базирана хи-
миотерапия в съчетание с плацебо, Рамо В с 6 цикъла платина базирана хими-
отерапия в съчетание с Цедираниб и последваща монотерапия с плацебо за 18 
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месеца и Рамо С с 6 цикъла платина базирана химиотерапия в съчетание с цеди-
раниб  и последваща монотерапия с Цедираниб. Най-дълго време до прогресия 
на заболяването е докладвано в рамо С спрямо рамо с плацебо (12.6 спрямо 9.4 
месеца, р=0.0022) при обща преживяемост 20.3 спрямо 17.6 месеца, р=0.049 [38]. 
Използваната в ICON6 доза Цедираниб е 20мг/ден поради докладвана токсич-
ност и лоша поносимост към по-висока дозировка. Това е първият ТКИ, който 
демонстрира полза по отношение на общата преживяемост средно с 2.7 месеца 
в съчетание с химиотерапия при рекурентен овариален карцином. 

Иматиниб
Иматиниб е ТКИ, който възпрепятства свързването на PDGF с неговия 

рецептор PDGFR и потиска нисходящите сигнални пътища [39]. Eфективност 
по отношение на ORR от 33% е докладвана като резултат от фаза II клинично 
проучване, включващо 12 жени с рекурентен овариален карцином, получили 
не повече от две предходни линии химиотерапия. В рамките на проучването е 
прилагано лечение с паклитаксел седмични вливания в съчетание с Иматиниб, 
като няма докладвани случаи на степен 4 токсичност [40].

Пазопаниб
Пазопаниб е малка молекула, инхибираща VEGFR, PDGFR и c-kit тиро-

зин- кинази [41].Резултатите от рандомизирано, двойно сляпо, фаза III клинич-
но проучване, включващо 940 жени с авансирал овариален карцином без про-
гресия на заболяването след 1-ва линия химиотерапия, показва сигнификатно 
повишен свободен от прогресия на заболяването период при болни, получава-
щи пазопаниб спрямо плацебо (HR 0.766, p=0.0021) [44]. �ечението с Пазопаниб 
се асоциира с по-висока честота на нежелани събития спрямо плацебо (26% 
спрямо 11%). При три пациентки, получаващи Пазопаниб, са докладвани фа-
тални нежелани събития.

Сорафениб
Мултикиназният инхибитор Сорафениб потиска рецепторни тирозинки-

нази като VEGFR и PDGFR, както и Raf кинази. Сорафениб също така инхибира 
някои интрацелуларни серин/треонин кинази. Стимулирането на ангиогенеза-
та чрез RAF/MEK каскадата играе важна роля в процеса на туморния растеж 
[42]. Фаза II клинично проучване, включващо 71 жени с овариален карцином 
и прогресия на заболяването до 12 месеца от предходната платина базирана 
химиотерапия, демонстрира ползите от лечение със Сорафениб [43]. �ечението 
в рамките на проучването включва 400мг Сорафениб два пъти дневно. 83 % от 
пациентките, включени в проучването, са били с меримо заболяване. �начи-
телна степен 3 или 4 токсичност включва обрив (n=7), синдром ръка – крак( 
n=9), метаболитни нарушения (n=10), гастроинтестинални разстройства(n=3). 
Само пациенти с меримо заболяване са включени в оценка на ефективността. 
Без прогресия на заболяването за 6 месеца са били 14 пациентки(24%), при две 
пациентки е отчетена частична ремисия(3.4), при 20 е отчетено стабилно забо-
ляване и при 30 пациентки прогресия. В рандомизирано двойно сляпо, фаза II 
клинично проучване, включващо 249 жени с епителиален овариален карцином 
или карцином на фалопиевите тръби с пълна ремисия след платина базирана 
химиотерапия, е изследвана ефективността на поддържащо лечение със сора-
фениб спрямо плацебо [44]. Резултатите от проучването не показват сигнифи-
катна разлика по отношение на свободния от прогресия период между двете 
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рамена [44]. Редукция на дозата е приложена по-често в рамото със Сорафениб 
в сравнение с рамото с плацебо (67.5% спрямо 30.1%). Продължителността на 
лечение в рамото със сорафениб е била по-кратка (средно 17.6 седмици) спрямо 
сравнителното рамо (51.9 седмици). Рандомизирано фаза II клинично проучва-
не, включващо пациентки в стадий III/IV с добавяне на Сорафениб към първа 
линия химиотерапия, не показва полза по отношение на свободния от прогре-
сия период, както и по отношение на общата преживяемост, като е отчетена 
значително по-висока токсичност в комбинираното рамо [45]. В момента текат 
проучвания на комбинация от бевацизумаб и сорафениб при авансирал овари-
ален карцином [46].

Сунитиниб
Сунитиниб е друг мултикиназен инхибитор, който таргетира VEGF, 

PDGF, KIT и FTL3 [47]. Резултатите от фаза II клинично проучване демонстри-
рат активността на монотерапия със Сунитиниб при жени с рекурентен или 
рефрактерен овариален карцином [48]. Най-често наблюдаваната токсичност 
е високо артериално налягане и гастроинтестинални симптоми. Пациентките 
са получавали изследван медикамент в доза 37.5мг/ден за 28 дневен цикъл до 
клинична или радиологична прогресия. Оценката на заболяването и туморния 
отговор са изследвани радиологично, като са използвани RESIST 1.0 критерии. 
Първичната цел на проучването е оценка степента на обективен отговор, а 
вторичните цели са време до прогресия и безопасност. Степента на обекти-
вен отговор, отчетена в проучването е 8.3%, а средният свободен от прогресия 
период е 9.9 седмици. Ниска активност е наблюдавана във фаза II клинично 
проучване, включващо 30 пациентки с рекурентен, чувствителен към лечение 
с платина овариален карцином, получаващи интермитентно Сунитиниб в доза 
50мг/ден за 4 до 6 седмици [49]. Фаза II проучване сравнява непрекъснатия и 
интермитентния прием прием на Сунитиниб при 73 пациентки с резистентен 
към лечение с платина овариален карцином, получавали предходно лечение, 
като интермитентното рамо показва по-висока активност при сходна честота 
на нежелани събития [50].

Заключение 

Бевацизумаб показва сигнификантна полза в 4-ри рандомизирани, двой-
но-слепи, фаза III клинични проучвания в съчетание със стандартна химио-
терапия при авансирал овариален карцином, както при първа линия терапия, 
така и при рекурентно заболяване. Обещаващи резултати от клинични проуч-
вания на нови антиангиогенни молекули дават надежда за нови терапевтични 
възможности при това заболяване.
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Абстракт
Ракът на простатата е второто по честота онкологично заболяване сред мъжете. 

Въпреки напредъка в науката и медицината той се нарежда и на второ място по смърт-
ност поради рак в света. Свързани със заболяването рискови фактори са възрастта, ет-възрастта, ет-
носа и фамилната история.

До този момент не съществуват достатъчно надежни дигностични, прогности чни 
и предиктивни биомаркери, които да са неивазивни и да позволят по-ранно диагности-
циране, разграничаване на агресивните от неагресивните тумори, проследяване на паци-
ентите и определяне отговора към терапия. Откриването на такива надежни биомаркери 
е трудна задача, защото ракът на простатата е хетерогенно, мултифакторно заболяване, 
което се дължи на генетични, геномни и епигенетични промени.

С развитието на новите технологии като новогенерационното секвениране и 
микрочиповия анализ стана възможно разкриването на молекулярните механизми за 
възникването на туморите на простатата, както и генетичното им класифициране. От-
крити са 78 хромозомни локуса асоциирани с рака на простатата, които обаче обясняват 
само около 30% от генетичната предразположеност. Финото картиране установява ня-
колко редки варианта в средно пенетрантни гени като BRCA1, BRCA2, HOXB3. Намерени 
са също специфични соматични мутации и епигенетични промени.

Усилията на изследователите доведоха до откриването на обещаващи биомаркери 
за рака на простатата, част от които вече навлязоха в клиничната практика. 

Ключови думи: рак на простатата, биомаркери, генетични, геномни и епигене-
тични промени

Abstract
Prostate cancer is the second most common cancer among men. Despite advances in sci- cancer is the second most common cancer among men. Despite advances in sci-cancer is the second most common cancer among men. Despite advances in sci- is the second most common cancer among men. Despite advances in sci-is the second most common cancer among men. Despite advances in sci- the second most common cancer among men. Despite advances in sci-the second most common cancer among men. Despite advances in sci- second most common cancer among men. Despite advances in sci-second most common cancer among men. Despite advances in sci- most common cancer among men. Despite advances in sci-most common cancer among men. Despite advances in sci- common cancer among men. Despite advances in sci-common cancer among men. Despite advances in sci- cancer among men. Despite advances in sci-cancer among men. Despite advances in sci- among men. Despite advances in sci-among men. Despite advances in sci- men. Despite advances in sci-men. Despite advances in sci-. Despite advances in sci- Despite advances in sci- advances in sci-advances in sci- in sci-in sci- sci-sci-

ence and medicine it is also the second reason for mortality due to cancer worldwide. Disease 
associated risk factors are age, ethnicity and family history.

So far there are not enough reliable diagnostic, prognostic and predictive biomarkers, 
which are non-invasive and could allow early diagnosis, discrimination of aggressive from non-
aggressive tumors, as well as monitoring of patients and determining the response to therapy. 
Finding such biomarkers is difficult task because prostate cancer is heterogeneous and multifac-
torial disease which is characterized with genetic, genomic and epigenomic alterations.

With the development of new technologies such as next generation sequencing and 
microarray analysis it becomes possible to reveal the molecular mechanisms for the prostate 
cancer initiation and development as well as the establishment of genetic classification of the 
tumours. Seventy eight chromosome loci associated with prostate cancer have been identified 
which explain only around 30% of the genetic susceptibility. Fine mapping has revealed rare 
variants in moderate penetrance genes like BRCA1, BRCA2, HOXB3. Specific somatic muta-
tions and epigenetic changes have been also identified. 

Researchers’ efforts have led to the discovery of promising biomarkers some of which 
have been already implicated in clinical practice.

Key words: prostate cancer, biomarkers, genetic, genomic and epigenomic alterations
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За мъжете в 
развитите страни 
той представлява 
най-често 
диагностицираното 
малигнено заболяване 
и се нарежда на второ 
място по смъртност 
поради рак при 
мъжете

“
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Ракът на простатата (РП) се развива в простатната жлеза. За мъжете в 
развитите страни той представлява най-често диагностицираното малигнено 
заболяване и се нарежда на второ място по смъртност поради рак при мъже-
те2. РП е хетерогенно заболяване, което може да протече асимптоматично или да 
се развие бързо и агресивно 3. В Европа неговата честотата е 214 случая на 1000 
мъже. Засяга по-често възрастни мъже и по тази причина е основен здравен 
проблем в развитите страни. Установено е, че приблизително 15% от онколо-
гичните заболявания при мъжете в развитите страни и около 4% в развиващите 
се страни се дължат на РП  4. Съществуват етнически различия в честотата на 
този тип рак: най-висока честота e наблюдавана при афроамериканците в САЩ, 
най-ниска честота в Азия (Фиг. 1) 5. Прогнозираната смъртност в Европа поради 
РП при мъжете за 2014 г. е 10.2/100000 или общо 70 000 смъртни случая от всич-
ки малигнени заболявания 6.

Фигура 1. Заболеваемост от рак на простатата в света.

.

В България новите случаи на РП за 2011 година са 2637 (73.7 на 100 000) и 
това представлява 16.1% от всички малигнени заболявания (Фиг. 2). На него се 
дължи 9.3% (25.2 на 100 000) от смъртността поради рак. Това нарежда заболява-
нето на второ място по честота и по смъртност сред мъжете (Фиг. 3). Очаквани-
ят брой нови случаи на РП за 2014г. е 2292 1.

Фигура 3. Процентно разпределение 
на най-честите причини за смърт 

от злокачествени заболявания (без 
немеланомни кожни тумори) при 

мъжете в България за 2011г 1. 

Фигура 2. Процентно разпределение 
на най-честитите злокачествени 

заболявания (без немеланомни кожни 
тумори) при мъжете в България за 2011г 1

Засяга по-често 
възрастни мъже и 
по тази причина 
е основен здравен 
проблем в развитите 
страни.

“
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АНАТОМИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
Простатата подпомага продукцията и съхранението на семенната теч-

ност. Намира се в пелвиса под пикочния мехур и пред ректума, обгражда част 
от уретрата (Фиг. 4) (Е1). Тя е свързана със семенните торбички. Те произвеждат 
течност, която се слива с простатния секрет и така се формира сперма, в която се 
пренасят сперматозоидите (Е2). Простатата съдържа много малки жлези (Фиг. 
5) и клетките й синтезират простатно специфичен антиген (PSA)- протеаза, коя-
то втечнява спермата. (Е3). 

Фигура 4. Разположение на простатата.

Три са най-честите простатни промени: доброкачествена простатна хи-
перплазия (не малигнено уголемяване на простатата, част от нормалния процес 
на остаряване при мъжете), простатитис (възпаление на простатата, понякога 
предизвикано от инфекция) и рак (Е4,Е5).

Развитата простатна жлеза се състои от луминални и базални епителни 
клетки заобиколени от строма (Фиг. 5). �уминалните епителни клетки са поля-
ризирани, обграждащи простатния лумен, а базалните клетки са удължени и 
разделят лумена от стромата. Тези клетки се разграничават въз основа на разно-
образни клетъчни маркери. �уминалните епителни клетки експресират високи 
нива на AR (андроген рецептор) и са позитивни за цитокератини 8 и 18, CD57 
и NKX3.1. Базалните епителни клетки експресират ниски нива на AR и са пози-. Базалните епителни клетки експресират ниски нива на AR и са пози-AR и са пози- и са пози-
тивни за цитокератини 5 и 14, p63, CD44 и GSTP1. Срещат се и невроендокринни 
клетки, които са AR-негативни, пост-митотични и секретират невропептиди и 
растежни фактори, необходими на луминалните клетки. Стромата има потенци-
ална роля в поддържането на хомеостаза на епителните клетки и в прогресията 
на РП 7. 

Фигура 5. Структура на простатната жлеза.
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Диагнозата РП 
се поставя след 
измерване на 
серумните нива на 
маркера PSA, след 
извършването на 
дигитален рекатален 
преглед (Digital Rectal 
Examination - DRE) и 
хистопатологично 
изследване на 
ултразвукова 
насочвана (Transrectal 
Ultrasound TRUS) 
простатна биопсия.

“

Повече от 95% от 
простатните тумори 
са аденокарциноми.  
От тях 70% 
се появяват в 
периферната зона,  
15-20% в 
централната 
зона, и 10-15% в 
транзиционната зона 
(Е6).

“

Повече от 95% от простатните тумори са аденокарциноми. От тях 70% 
се появяват в периферната зона, 15-20% в централната зона, и 10-15% в тран-
зиционната зона (Е6).

Фигура 6. Зони на простатната жлеза.

ДИАГНОЗА
Диагнозата РП се поставя след измерване на серумните нива на мар-

кера PSA, след извършването на дигитален рекатален преглед (Digital �ectal 
Examination - D�E� и хистопатологично изследване на ултразвукова насоч-D�E� и хистопатологично изследване на ултразвукова насоч-� и хистопатологично изследване на ултразвукова насоч-
вана (Transrectal Ultrasound T�US� простатна биопсия. Колкото по-високи са 
нивата на PSA, толкова по-вероятно е да има развит простатен аденокарцином 4. 
Много мъже могат да имат РП при нормални стойности на PSA и това е показано 
в едно проучване за превенция на РП на Th omson и съавтори. Таблица 1 показ-Thomson и съавтори. Таблица 1 показ- и съавтори. Таблица 1 показ-и съавтори. Таблица 1 показ-. Таблица 1 показ-
ва риска за развитие на РП според стойности на PSA при 2950 мъже от плацебо 
рамото в това проучване 8. 

Таблица 1. Риск за развитие на РП в зависимост от ниски серумни стойности на PSA 
8. 

PSA стойност, ng/ml Риск за развитие на РП, %
0 - 0.5 6.6
0.6-1 10.1
1.1-2 17.0

2.1-3 23.9
3.1-4 26.9

PSA- простатно специфичен антиген; РП- рак на простатата

PSA е ензим, част от семейството на каликреините, известен още като ка- е ензим, част от семейството на каликреините, известен още като ка-е ензим, част от семейството на каликреините, известен още като ка-
ликреин свързана пептидаза 3 (KLK3) 9. Синтезира се във високи нива от нор-
мални и малигнени простатни епителни клетки и при патологични състояния 
като значително се секретира в извънклетъчните компартменти. По тази при-
чина той е основният биомаркер, който се използва при диагностицирането на 
РП. Одобрен е от FDA (US Food and Drug Administration) през 1986 10. Серумните 
стойности на PSA също се използват за откриване на рецидиви и за проследя-PSA също се използват за откриване на рецидиви и за проследя- също се използват за откриване на рецидиви и за проследя-
ване на отговор към терапия при неоперативни и метастатични тумори 11, но не 
могат да бъдат използвани за разграничаване на агресивните от неагресивните 
карциноми тъй като и напредналите простатни карциноми могат да бъдат асо-
циирани с много ниски или нормални PSA нива 12. 

Съществуват редица ограничения в използването на PSA теста за скри-PSA теста за скри- теста за скри-теста за скри-
ниране на РП. Основният недостатък е, че тестът може да даде фалшиво поло-

Съществуват 
редица ограничения в 
използването на PSA 
теста за скриниране 
на РП.

“
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PSA е простатно 
специфичен биомаркер, 
но не е раково 
специфичен.

“

жителни резултати. Голяма част от мъжете с повишени стойности на PSA (над 
4.0 ng/mL) нямат РП и само 25% от пациентите, подложени на простатна биоп-
сия поради повишени стойности на PSA, имат карцином (Е7). Надеждността на 
PSA теста за скрининиране на РП варира. В зависимост от избраните гранични 
стойности на биомаркера, специфичността и чувствителността се менят от 20 до 
40% и от 70 до 90%, съответно. Площта под кривата (AUC - area under the curve) 
при ROC curve анализа (receiver operating characteristic) варира от 0.55 до 0.70 и 
показва способността на PSA да идентифицира пациентите с РП 13. Стойности на 
AUC близки до 1 са на биомаркери, които са перфектни дискриминатори. Поради 
високия процент на фалшиво положителни резултати, PSA скринингът показва 
само 25-40% положиелна предиктивна стойност 14. Една от основните причини 
за ниската специфичност е, че PSA може да се повиши в резултат на различни не-
канцерогенни състояния като инфекции, травми и ДПХ 15. Някои медикаменти 
(например финастерид), еякулацията и простатните манипулации (като катетъ-те манипулации (като катетъ- манипулации (като катетъ-
ризация, цистоскопия, простатен масаж) могат да повлияят PSA стойностите 10. 
PSA е простатно специфичен биомаркер, но не е раково специфичен. Проуч-
ването PLCO - Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial (Скри-
ниращо проучване на рака на простатата, рака на белия дроб, на колоректалания 
и овариален карцином) показва че PSA скринингът не води до понижаване на 
смъртността поради РП 16, но други две проучвания 17 показват, че скринирането 
редуцира смъртността. 

КЛАСИФИКАЦИЯ
Важна част в оценяването на РП е определянето на стадия или до колко 

ракът се е разпрострял. Определянето на стадия улеснява прогнозата и е полез-
но за избирането на терапия (Е8).

TNM (Tumor/Nodes/Metastases) системата за класификация е възприета за 
всички видове рак и е основна. Нейните компоненти включват размера на ту-
мора, броя на засегнатите лимфни възли и наличието на метастази 18. Система 
за класификация, възприета само за РП, е Gleason score - той се определя от 
патофизиолозите при наблюдение на микроскопски срези след биопсия (Фиг. 
7). Gleason score варира между 2-10 и е показател за степента на различие меж-
ду  раковите и нормалните клетки, както и за вероятността за метастазиране 

(Е9). Според сегашната международна 
конвенция Gleason score на открити-Gleason score на открити- score на открити-score на открити- на открити-
тите тумори в простатните биопсии е 
модифициран и представлява сбор от 
Gleason grade (стадий) на доминантния 
(най-често срещания, най-разпрос-
транен) карцином и най-високия на-
блюдаван Gleason стадий, независимо 
от неговото разпространение - не се 
използва правилото за 5%. При опре-
деляне на Gleason score на радикални 
простатектомии се използват двата 
най-разпространени туморни стадия, 
но ако съществува и трети стадий, е 
необходимо той също да се докладва 4. 

Фигура 7. Gleason grade системата 
при РП 19

Система за 
класификация, 
възприета само за 
РП, е Gleason score - 
той се определя от 
патофизиолозите 
при наблюдение на 
микроскопски срези 
след биопсия

“
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На генетичните 
фактори се дължат 
42% от риска за 
развитие на РП

“

Единствените 
установени 
рискови фактори са 
възрастта, етноса и 
фамилната история

“

РП е заболяване, 
което се повлиява не 
само от генетични 
фактори, но и от 
фактори на средата

“

Простатните тумори могат да се класифицират на ниско- средно- и ви-
соко- рискови. Това групиране първоначално е било предложено от D’Amico и 
негови колеги и е одобрено от National Comprehensive Cancer Network (NCCN) и 
American Urologic Association (AUA) 20 . Ниско рисковите простатни тумори имат 
Gleason score 6 при простатна биопсия, клинични стадии T1a, T1c, или T2a и PSA 
< 10 ng/mL. Простатните тумори с междинен риск могат да имат Gleason score 7, 
или PSA между 10-20 ng/mL, или клиничен стадий T2b или T2c. Високо рисковите 
локализирани карциноми притежават една от следните характеристики:Gleason 
score между 8 и 10, PSA стойности >20 ng/mL или клиничен стадий T3a. Пациен-
тите с T3b или T4 се класифицират като локално авансирали тумори 20. 

РИСКОВИ ФАКТОРИ
Простатният карцином представлява голям проблем за здравната система 

и въпреки напредъка в науката, етилогията на това заболяване все още не е напъ-
лно изяснена. Единствените установени рискови фактори са възрастта, етно-
са и фамилната история 21. Рискът за развитие на РП се повишава значително 
след 50 годишна възраст. Само 1 на 10 000 мъже под 40 години се диагностицира 
с РП, но честотата се повишава на 1 на 38 при възраст от 40 до 59, и 1 на 14 при 
възраст 60-69 години. Повече от 65% от всички случаи на РП се диагностицират 
при мъже над 65 годишна възраст. В САЩ средната възраст, при която се диаг-
ностицира РП е 69. След тази възраст рискът за развитие на РП става по-висок 
от всички видове онкологични заболявания при мъжете или жените (Е10,Е11). 

На генетичните фактори се дължат 42% от риска за развитие на РП 22. 
Ако един родственик от първа линия има РП, то рискът за развитие на това забо-
ляване е поне двоен. Ако са засегнати двама или повече роднини от първа линия, 
то рискът се увеличава с 5-11 пъти 23. При приблизително 9% от пациентите, РП 
е наследствен, което се дефинира като наличие на трима или повече засегнати 
роднини или поне двама родственика с ранно начало (преди 55 годишна въз-
раст) на заболяването 24. 

Честотата на откритите простатни тумори при аутопсия е приблизително 
еднаква за различните части на света 25. Това откритие е в рязък контраст с на-
блюдаваната честота на клиничния РП, която варира за различните географски 
области, като е най-висока в САЩ и Северна Европа и най-ниска в Югоизточна 
Азия 26. Въпреки това е установено, че ако мъже от Япония мигрират в Хаваите, 
то техният риск за развитие на РП се увеличава. Ако се преместят в Калифорния, 
техният риск се увеличава дори повече, доближавайки се до този на американ-
ските мъже 26. Тези открития показват, че екзогенни фактори повлияват риска 
за прогресия на латентен към клиничен РП. Фактори като диетата, сексуалното 
поведение, консумацията на алкохол, излагането на ултравиолетова радиация, 
хроничните възпаления 27,28 и професионалната среда са важни за етиологията 
на заболяването 28. РП е заболяване, което се повлиява не само от генетични 
фактори, но и от фактори на средата. 

Генетични рискови фактори - герминативни и соматични генетични 
и геномни промени при рака на простатата

Хромозомни локуси и гени, открити при анализите на скаченост
Съществуват различни генетични модели, обясняващи предразположе-

ността към развитие на РП. В някои от тези модели се включват редки варианти 
във високо пенетрантни гени, а в други чести варианти, асоциирани със слабо 
увеличаване на риска (въпреки че кумулативният риск може да бъде значителен 
при използването на много варианти, чийто ефект е мултипликативен). Ранните 
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доказателства за генетичната предразположеност за развитие на РП са от из-
следванията за скачеността (linkage analyses). Скачеността е ко-сегрегация (ко-
унаследяване) на генетичен маркер със заболяване 29. Отеделните проучвания 
предлагат различни модели за унаследяване на асоциираните с РП генетични 
варианти: доминантни, рецесивни, X-свързани, във вариращи съотношения в 
зависимост от изследваната популация и полигенния компонент. Сегрегацион-
ните анализи нямат достатъчно сила да напряват диференциация между отдел-
ните генетични модели. 30. 

Доказатества за скаченост за различни хромозоми (1-6, 8, 11, 15, 17, 19, 
20, 22 и X� са докладвани в няколко проучвания на РП 31. Те обаче не са по-
твърдени в други изследвания 32. Международният консорциум за генетиката на 
рака на простатата (International Consortium for Prostate Cancer Genetics- ICPCG) 
провежда най-голямото проучване за скаченост, обединяващо над 1000 семейства 
от 10 международни групи. Те отриват хромозомен локус 22q, силно скачен със за-
боляването в семейства с повече от 5 родственика с ранно начало на РП 33. До този 
момент не е открит генът, отговорен за генетичната предразположеност за раз-
витие на РП в този регион. Изследванията за скачеността идентифицират и друг 
важен хромозоемен локус, асоцииран с РП - 8q24 34, а така също и няколко гена: 
ELAC2 (17p12 ), RNASEL (1q25) и MSR1 (8p22) 35. Секвенирането на показалия ска-Секвенирането на показалия ска-
ченост хромозомен регион 17q21 доведе до идентифицирането на замяната G84E 
в HOXB13 36. Някои открития не са валидирани в следващи проучвания и това 
поставя под съмнение тяхната асоциация с риска за развитие на РП. Липсата на 
възпроизведими резултати и надеждни и категорични открития в голяма част 
от изследванията за скаченост показват, че РП е комплексно заболяване 30. Ана-
лизите за скаченост са най-подходящи за изучаване на редки варианти с висока пе-
нетрантност. Сега се предполага, че голяма част от генетичната основа на РП се 
дължи на многобройни гени и полиморфизми с ниска пенетрантност (Фиг. 8) 37.

Откритието на редки мутации с висока пенетрантност става възможно с 
използването на нови технологии като новогенерационното секвениране. Раз-
витието на микрочиповия анализ дава възможност да се изследват едновремен-
но милиони еднонуклеотидни полиморфизми (SNPs) и да се провеждат големи 
геномни асоциативни проучвания (Genome Wide Association Studies - GWAS), 
които водят до откритието на множество асоциирани с РП варианти, с алелни 
честоти на редките алели поне 1% и нисък до среден ефект върху развитието на 
заболяването 29.

Фигура 8. Генетична 
архитектура на 

РП- показва че 
предразположеността 

към това заболяване 
най-вероятно да се 

дължи на смесен модел 
от чести и редки 

генетични варианти 
(Фигурата е адаптирана 

от Eeles et al, 2014 30).

Ранните 
доказателства 
за генетичната 
предразположеност 
за развитие на РП са 
от изследванията за 
скачеността

“

Доказатества за 
скаченост за различни 
хромозоми (1-6, 8, 11, 
15, 17, 19, 20, 22 и X) са 
докладвани в няколко 
проучвания на РП 31. Те 
обаче не са потвърдени 
в други изследвания

“

Липсата на 
възпроизведими 
резултати и надеждни 
и категорични 
открития в 
голяма част от 
изследванията за 
скаченост показват, 
че РП е комплексно 
заболяване

“

Сега се предполага, 
че голяма част от 
генетичната основа 
на РП се дължи на 
многобройни гени и 
полиморфизми с ниска 
пенетрантност

“
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Генетични варианти открити в големи геномни асоциативни проучвания 
(GWAS)

От 2006 година са публикувани 29 GWAS за РП (Е12). Идентифицирани 
са общо 78 локуса, асоциирани със заболяването. Провеждат се  допълнител-, асоциирани със заболяването. Провеждат се  допълнител- асоциирани със заболяването. Провеждат се  допълнител- заболяването. Провеждат се  допълнител-заболяването. Провеждат се  допълнител-
ни анализи за откриването на предразполагащите гени и функционалните 
промени в тях 22. 

Сред първите открити SNPs асоциирани с РП са тези, разположени на хро-
мозомния локус 8q24 34,38. Този локус е беден на гени и е разположен в близост 
до MYC прото-онкогена, асоцииран с много видове онкологични заболявания. 
Предполага се, че 8q24 регионът повлиява експресията на MYC 39. Друг потен-
циално клинично значим полиморфизъм е rs10993994 в MSMB гена на хромозо-
ма 10 40. Този ген кодира микросеминопротеин-β, секретиращ се от епителните 
клетки на простатата и регулиращ растежа 41. Експресията му е висока в нор-
мални и доброкачествени простатни тъкани и ниска при РП. Рисковият алел на 
rs10993994 е локализиран в близост до транскрипционното стартово място на 
MSMB и се асоциира с редукция в експресията 42. В допълнение рисковият алел 
се асоциира с ниски белтъчни нива на MSMB и в урина, и кръв, и това прави екс-и в урина, и кръв, и това прави екс-в урина, и кръв, и това прави екс-
пресията на този ген потенциален биомаркер, по-добър от PSA 42,43. 

Еднонуклеотидни полиморфизми, асоциирани с РП, са открити също на 
хромозома 19, където се намират гени, кодиращи каликреини, събгрупа от сери-
нови протеази като KLK2 и KLK3 (PSA) 44. Финното картиране на 19q13 региона 
доведе до идентифицирането на кодиращ вариант в KLK3, който показва по-сил-
на асоциация с РП в сравнение с първоначално открития полиморфизъм при 
GWAS и води до потенциални промени в PSA 45. 

Други полиморфни варианти са идентифицирани в интронните области 
на LMTK2 гена, който кодира cdk5; SLC22A3 гена, който кодира органичен кати-
онен транспортер; RAD51B гена, който е важен за ДНК поправката и NUDT10, 
който регулира ДНК фосфорилирането 40,46. 

В близост до TERT гена на 5p15 е идентифициран полиморфизмът 
rs2242652, който показва асоциация с високи нива на PSA, а така също с пови-
шен риск за развитие на РП 45. Известно е, че теломеразата е важна в регулира-
нето на теломер-зависимото репликативно остаряване и SNPs в този регион са 
асоциирани с различни видове рак  47. Финото картиране идентифицира общо 4 
независимо асоциирани с риска за развитие на РП локуса в TERT региона, като 
един от тях се асоциира и с промени в генната експресия 46. Друг полиморфизъм 
rs2121875 също е разположен в късото рамо на хромозома 5 в рамките на FGF10 
локуса, асоцииран с повишен риск за развитие на РП 45.

Две проучвания установяват връзка между РП и еднонуклетидни полимор-
физми, разположени в хромозомен регион 11q13.2 (rs79313429 и rs1089644910) 
40,48. Полиморфизмът rs7931342 е локализиран в регион без известни гени 40, а 
полиморфизмът rs10896449 се намира на разстояние 67 kb от гена MYEOV 48. 
Асоциация на хромозомен регион 11q13 с РП е намерена и при други GWAS 49. 
Важността му за заболяването, по-нататък, е потвърдена и от финното картира-
не, при което два независими локуса (rs10896449 и rs12418451) на 11q13 са асоци-rs10896449 и rs12418451) на 11q13 са асоци-10896449 и rs12418451) на 11q13 са асоци-rs12418451) на 11q13 са асоци-12418451) на 11q13 са асоци-q13 са асоци-13 са асоци-
ирани с риска за развитие на РП 50. В допълнение към асоциацията на еднонук-
леотидните полиморфизми са наблюдавани и промени в броя копийни варианти  
в региона 11q13–11q14 51.

Друг полиморфен вариант (rs11568818) с потенциална прогностична стой-rs11568818) с потенциална прогностична стой-11568818) с потенциална прогностична стой-
ност в 11q22 се намира в рамките на региона, съдържащ гена MMP7. Този ген 
кодира матриксна металопротеиназа, която е важна за туморното метастазира-

От 2006 година 
са публикувани 29 
GWAS за РП (Е12). 
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не и MMP7 е потенциален прогностичен биомаркер за развитието на агресивен 
карцином и метастази  52.

При наскоро проведено GWAS на консорциума PRACTICAL, в което 
участват и български пациенти от ДНК банката на ЦММ, се открива значима 
асоциация с РП на полиморфизма rs7127900, локализиран върху късото рамо на 
хромозома 11 - локус 11р15 53. Полиморфизмът rs7127900 е разположен в близост 
до гените IGF, IGF2, INS, и TH, за които има данни, че участват в молекулярната 
патология на РП 54.

През 2013 Eeles и съавтори докладват 23 нови алели свързани с повишен 
риск за развитие на РП, от които 16 са асоциирани с агресивните форми на забо-
ляването. В тяхното проучване полиморфизмът rs4245739 разположен на 1q32 в 
близост до MDM4 гена, показал потенциална клинична значимост. MDM4 ин-
хибира стопирането на клетъчния цикъл и апоптозата чрез понижаване нивата 
на p53 46. 

Въпреки осъществените многобройните геномни изследвания (анали-
зи на скаченост и GWAS�, все още не са идентифицирани главните рискови 
гени, свързани с патогенезата на РП. Това вероятно се дължи на редки регу-
латорни дефекти, които трудно се откриват и потвърждават. Поради хетеро-
генната природа на РП един единствен полиморфизъм няма да бъде достатъ-
чно надежден за диагностицирането и разграничаването на различните ти-
пове РП, а по-вероятно, диагнозата и прогнозата би могла да се базира на об-
щия ефект на многобройни рискови фактори. 

Голяма част от откритите полиморфни варианти са некодиращи, и са 
разположени в интрони или междугенни региони. Те вероятно оказват своето 
влияние чрез промотори или енхансерни елементи, участващи в регулацията на 
генната експресия от далечни разстояния. Други възможни механизми включ-
ват структурни пренареждания, промени в ДНК структурата или в микроРНК 
свързващите места 55.

Редки варианти в средно пенетрантни гени
Таргетният мутационен анализ на кандидат гени доведе до откритието, че 

част от случаите на РП се дължат на герминативни мутации в гени със средна пе-
нетрантност. Сред тях водеща роля имат BRCA гените, които участват в поправ-, които участват в поправ-
ката на двойноверижните скъсвания в ДНК чрез хомоложна рекомбинация, как-
то и в други важни процеси, свързани с поддържане на геномната стабилност. 
Мутациите в тези гени са асоциирани с фамилния рак на гърдата и яйчниците 56.

BRCA2
Герминативни мутации в BRCA2 гена присъстват в 2% от пациентите с РП, 

диагностицирани преди 55 годишна възраст 56. Мъже с мутации в този ген имат 
5 пъти по-висок риск за развитие на РП в сравнение с мъжете без мутация. 
Рискът се повишава до над 7 пъти в семейства с ранно начало на заболяването 57. 
Различни изследователски групи установяват, че носителите на BRCA2 мутации 
имат по-агресивен простатен карцином и по-лоша прогноза в сравнение в  паци- по-лоша прогноза в сравнение в  паци-по-лоша прогноза в сравнение в  паци-
енти без мутации в този ген 58.

BRCA1
Носителите на мутации в BRCA1 гена също имат повишен риск (прибли-

зително 3.8 пъти) за развитие на РП до 65 годишна възраст в сравнение с обща-
та популация. Според Breast Cancer Linkage Consortium за мъжете носители 
на BRCA1 мутации относителният риск за развитие на РП преди 65 годишна 
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“

Мъже с мутации в този 
ген имат 5 пъти по-
висок риск за развитие 
на РП в сравнение с 
мъжете без мутация. 

“
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Grindedal и съавтори 
установяват, че 
кумулативният 
риск за развитие 
на РП на 70 годишна 
възраст при мъжете 
носители на мутации 
в MMR гените е 30% 
в сравнение с 9% за 
общата популация

“

Според Breast Cancer 
Linkage Consortium 
за мъжете носители 
на BRCA1 мутации 
относителният 
риск за развитие на 
РП преди 65 годишна 
възраст е 1.82, а при 
тези над 65 годишна 
възраст рискът 
е както този за 
общата популация.

“
възраст е 1.82, а при тези над 65 годишна възраст рискът е както този за об-
щата популация. Към настоящия момент значението на BRCA1 мутациите като 
прогностичен фактор за РП е все още неизяснено 59.

Други гени, участващи в ДНК поправката
Освен BRCA гените, изследвана е ролята и на други гени, участващи в ДНК 

поправката като PALB2, BRIP1, CHEK2 и NBS1 за предразположеност към РП. 
Тъй като асоциация на мутации в тези гени със заболяването е намерена само в 
някои популуции и няма възпроизведими резултати, към настоящия момент те 
не могат категорично да бъдат асоциирани  с повишен риск за развитие на РП 60.

Lynch синдром
Известно е, че мъжете с Lynch синдром имат повишен риск за развитие на 

РП. Lynch синдромът се дължи на герминативни мутации в MMR гените - MLH1, 
MSH2, MSH6 и PMS2, кодиращи белтъчни фактори от репарационната система 
за поправка на несъответствията (Mismatch Repair). При носителство на мута-Mismatch Repair). При носителство на мута-. При носителство на мута-
ции в тези гени колоректалните карциноми са преобладаващият фенотип със 
70% вероятност за развитие на заболяването на 70 годишна възраст, но същест-
вува повишен риск и за развитие на тумори извън дебелото черво. като ендоме-
триум, яйчници, стомах, уринарен тракт, простата и др. Рискът за развитие на 
простатни карциноми при мъже със синдром на Lynch е наблюдаван в няколко 
скрошни проучвания 60. Grindedal и съавтори установяват, че кумулативният 
риск за развитие на РП на 70 годишна възраст при мъжете носители на мута-
ции в MMR гените е 30% в сравнение с 9% за общата популация 61. 

HOXB13
HOX гените играят важна роля в органогеназата на гръбначните и мута-

ции в тях са наблюдавани при различни конгенитални (вродени) малформации 
62. HOXB13 е ген, кодиращ транскрипционен фактор, който е жизнено важен за 
ембрионалното развитие на простатата, но запазва високи нива на експресия 
в нормални простатни жлези на възрастни 63. HOXB13 взаимодейства с ДНК 
свързващия домен на андрогеновия рецептор и понижава неговата експресия 64. 
След финно картиране на хромозомен локус 17q21Ewing и съавтори откриват, че 
герминативната мутация G84E (rs138213197) в HOXB13 води до повишен риск 
за развитие на наследствен РП 36. Асоциацията на HOXB13 G84E мутацията с 
РП е валидирана и в други проучвания 65,66. Приблизително 5% от семействата 
с РП, главно с европейски произход, са носители на този вариант 65. Няколко 
проучвания предполагат, че G48E мутацията произлиза от скандинавските по-G48E мутацията произлиза от скандинавските по-48E мутацията произлиза от скандинавските по-E мутацията произлиза от скандинавските по- мутацията произлиза от скандинавските по-
пулации 67,68. Честотата на тази мутация е значително по-висока при пациентите 
с РП в сравнение с незасегнатите мъже в общата популация и относителният 
риск за развитие на РП при носителите на мутацията варира между 3.3 и 20.1 
в различните проучвания 36,65,67,69. В допълнение е установено, че мутиралият 
HOXB13 увеличава риска за развитие на РП и в Китайската популация 70. В тази 
популация е открита друга мутация G135E, която се среща 5 пъти по-често при 
пациенти с РП в сравнение със здрави контроли.

Соматични мутации при рака на простатата
Различни генетични събития могат да съпровождат туморогенезата. Гер-

минативните варианти присъстват във всички клетки на тялото. �а разлика то 
тях соматичните мутации възникват в простатните клетки и включват мутации, 
водещи до активация на онкогени и загуба на функции на тумор супресорни 
гени. Разнообразни механизми водят до соматични промени. Структурните ле-
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зии са чести при РП и водят до геномни пренареждания, включително ампли-
фикации, делеции или транслокации на сегменти от хромозоми. Хромозомните 
пренареждания могат да доведат до генни фузии. Точковите мутации възникват 
по-рядко при РП 71.

Промени в онкогенни пътища, срещащи се и при други видове рак

Фосфоинозитид- 3- киназния (PI3K) път
Този път е сред най-често засегнати сигнални пътища в онкогенезата. Акти-

вира се от промени в няколко различни сигнални компонента и засяга клетъчната 
пролиферация, оцеляване и инвазия. Мутации в PI3K пътя се срещат в прибли-
зително 25-70% от простатните тумори като при метастази честотата е по-висо-
ка 71. Делеции в туморсупресорния ген PTEN (фосфатаза и тенсин хомолог� се 
срещат в около 40% от първичните тумори, а инактивиращи мутации в около 
5-10% от тях 72,73. Функционални изследвания в моделни системи многократно 
потвърждават ролята на PTEN като важен туморсупресор при РП 74,75. Амплифи-
кации и точкови мутации в PIK3CA гена, кодиращ каталитичната субединица на 
PI3K също водят до свръх активация на сигналния път. Амплификациите в този 
ген се срещат в около 25% от простатните тумори, а активиращите точкови мута-
ции - в около 5% от тях 72,75. По-рядко са наблюдавани мутации и в други гени от 
PI3K сигналния път като: PHLPP1, MAGI2, CDKN1B, GSK3B 72,75-77.

Ras/Raf/MAPK сигнален път 
Свръхактивиране на компонентите на MAPK сигналния път се среща чес-

то при метастази на РП, но соматични мутации са наблюдавани рядко 78. При РП 
се откриват редки фузионни гени, включващи KRAS, RAF1, и BRAF 79,80.

p53
Туморсупресорът p53 (TP53) е най-често мутиралия ген при рак 81. Деле-

ции в този локус са наблюдавани в приблизително 25-40% от простатните тумо-
ри, а точкови мутации в 5-40% тях 71. 

Rb
RB1 генът, кодиращ ретинобластомния белтък Rb, рядко е делетирал в ло-Rb, рядко е делетирал в ло-, рядко е делетирал в ло-

кализираните простатни тумори, но е инактивиран в повече от 45% от кастра-
ционно резистентните простатни тумори 80. Скорошни данни показват, че Rb 
модулира андроген рецепторното сигнализиране и инхибира прогресията към 
кастрационна резистентност 82.

MYC
MYC генът кодира транскрипционния фактор c-Myc с множество таргетни 

гени, който води до прогресия на клетъчния цикъл, клетъчно оцеляване и тумо-
рогенеза. Намира се в хромозомен локус 8q24 и често е амплифициран при РП 71.

Мутации в гени, участващи в хроматиновата регулация
Дисрегулацията на протеини, участващи в хроматиновата регулация, може 

да има широкообхватни клетъчни последствия, засягащи геномния контрол на 
генната експресия, ДНК поправката и поддържането на геномната стабилност. 
В простатните тумори са идентифицирани мутации в гени като KDM6A/UTX, 
MLL2, MLL3 и EZH2, които участват в модификацията на хистоните 81.

Промени, специфични за РП

Лезии, засягащи андроген - сигнализацията
Наблюдаваната регресия на РП при пациенти след проведена кастрация 

доведе до заключението, че андрогеновата сигнализация играе важна роля в па-

Делеции в 
туморсупресорния 
ген PTEN (фосфатаза 
и тенсин хомолог) се 
срещат в около 40% от 
първичните тумори, 
а инактивиращи 
мутации в около 5-10% 
от тях

“
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Най-често срещаната 
фузия в простатните 
тумори е между 
гените TMPRSS2 
(21q22.3) и ERG 
(21q22.2), с честота 
около 50%

“

Амплификации 
на AR се срещат 
в 46%, а точкови 
мутации в около 10% 
от третираните 
метастатични 
тумори, но тези 
лезии отсъстват 
в локализираните 
простатни тумори

“

тогенезата на РП. В AR гена са наблюдавани точкови мутации, амплификации и 
промени в сплайсинга, водещи до конститутивна активност на рецептора, пре-
димно при метастатичен кастрационно резистентен РП 83. Амплификации на 
AR се срещат в 46%, а точкови мутации в около 10% от третираните метас-
татични тумори, но тези лезии отсъстват в локализираните простатни тумо-
ри78. Това показва, че AR няма роля в патогенезата на РП и мутации в този ген 
възникват по време на лечението като механизъм, водещ до резистентност към 
терапевтици, действащи върху андрогеновата ос 71. Наблюдавани са и мутации 
в гените NCOA2, EP300, NCOR2, чиито продукти взаимодействат и модулират 
активността на AR 72,77,78,84. �а разлика от AR, дерегулация или мутации в тези 
гени се наблюдават както в първичните простатни тумори, така и в метастазите. 

ETS генни фузии
Първоначално хромозомните аберации са се считали за основна характе-

ристика само на левкемиите, лимфомите и саркомите. Днес е известно, че по-
малко от 1% от хромозомните пренареждания, водещи до заболявания, се сре-
щат в епителните тумори (карциномите), които са най-честите човешки тумори, 
допринасящи за голяма част от заболеваемостта и смъртността, асоциирани с 
рака 85. Драстично се променят възгледите за биологията на туморите след от-
критието на фузионните ETS транскрипционни фактори в простатните тумори 
от Tomlins и колеги 86. 

Най-често срещаната фузия в простатните тумори е между гените 
TMPRSS2 (21q22.3� и ERG (21q22.2�, с честота около 50% 87. Функциите на тази 
фузия за развитието на РП са представени във Фиг. 9. Над 10 андроген регулира-
ни гени като TMPRSS2 са идентифицирани като 5’ фузионни пратньори на ETS 
гените като: ERG, ETV1, ETV4, ETV5, FLI1 88,89. Пренарежданията, включващи 
ETS гените са с честота от 27 до 79% в радикални простатектомии и биопсии 88.

 

Фигура 9. Функции на ETS фузиите при РП. 
Когато фузия се случи между TMPRSS2 и ETS ген, TMPRSS2- 5’ промотора активира 

транскрипцията при наличие на андрогени и в някои случаи, на естрогени. 
Химерният транскрипт кодира скъсена версия на ETS транскрипционния фактор. 

Свръхекспресията на ETS гените в простатната жлеза води до повишаване на 
клетъчната пролиферация, инвазия и инхибиране на апоптозата. Смята се, че 

кооперативни молекулярни събития също са важни за прогресията на РП 85.

При РП се наблюдават и фузии, които не засягат ETS гените. Rubin и съавто-
ри разработват система за класификация на откритите фузии, представена на Фиг. 
10. Тяхната класификационна система се състои от следните категории: 1) фузии, 
засягащи членовете на ETS транскрипционните фактори (ERG, ETV1, ETV4, ETV5 
и ELK4); 2) фузии, засягащи RAF киназното семейство; и молекулярни събития, 
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SPOP мутациите не 
се срещат в тумори 
с TMPRSS-ERG фузия, 
а така също и в 
тумори с промени в 
PI3K сигналния път и 
с мутации/ делеции в 
TP53. SPOP мутациите 
обаче се срещат често 
в тумори с делеции на 
CHD1 (5q21) и 6q21 

“

Мутации в SPOP гена 
представляват най-
честите точкови 
мутации в първичните 
простатни тумори 
с честота от 6-15%, 
наблюдавана в 
множество независими 
кохорти

“
взаимоизключващите се с ETS пренарежданията при простатни тумори като 3) 
мутации, водещи до свърхекспресия на SPINK1 и 4) SPOP мутации 85.

SPOP мутации и CHD1 делеции 
Мутации в SPOP гена представляват най-честите точкови мутации в 

първичните простатни тумори с честота от 6-15%, наблюдавана в множество 
независими кохорти 72,75,84. SPOP кодира субстрат, разпознаващ компонент на Ци-
клин-3- базирана Е3-убиквитин лигаза и мутациите в него са открити главно в 
субстрат-свързващата цепнатина 81. Един важен субстрат на SPOP е коактивато-
рът  на AR SRC-3. Дивият тип SPOP се свързва към SRC-3 и го разгражда, а му-
тантният SPOP губи тази способност и това води до увеличаване на андрогеновата 
сигнализация 90. SPOP мутациите не се срещат в тумори с TMP�SS-E�G фузия, 
а така също и в тумори с промени в PI3K сигналния път и с мутации/ делеции 
в TP53 72,84. SPOP мутациите обаче се срещат често в тумори с делеции на CHD1 
(5q21� и 6q21 72. CHD1 кодира хромодомен хеликаза-ДНК свързващ белтък, който 
ремоделира хроматина и участва в регулацията на транскрипцията. Този ген е де-
летирал в около 10-15% от първичните и метастатични тумори без ETS пренареж-
дания 72,91 и води до повишаване на геномните пренареждания 92.

Фигура 10. Класификация на 
фузионните гени при РП.   
От класификацията са 

изключени фузиите с честота 
по-малка от 1%. Включени са и 
два допълнителни нефузионни 
класа молекулярно генетични 

промени, срещани при тумори без 
ETS пренареждания: SPINK1 и SPOP 

мутации. 85. 

SPINK1
Сериновият пептидазен ихибитор Kazal type 1 (SPINK1) е секреторен бел-

тък, свръкекспресиран в ETS-негативни тумори 93. Свръхекспресията му е асо-
циирана с намаляване на периода на преживяемост без развитието на биохими-
чен рецидив 94.

Вариации в броя копия - чести геномни високо хетерогенни промени 
при РП. Хромотрипсис

Аберациите, които водят до промяна в броя копия са чести, но изключи-
телно хетерогенни при РП 95. 
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При цялостен преглед 
на публикуваните 
aCGH данни за 17 
различни онкологични 
заболявания се 
установява, че РП 
има най-високата 
честота на 
хромотрипсис

“

Едно скорошно 
поучване, 
обединяващо 
372 простатни 
туморни генома 
от публикувани 
данни, използващо 
системен метод за 
идентифициране на 
таргети при рак, 
открива 90 региона, 
които често са 
засегнати при РП (73 
амплификации и 17 
делеции)

“

Най-честите амплификации са следните: 1q, 2p, 7p, 8q, 9p/q, 14q, 16p, 17q, 
20q и Xq, а най-честите делеции са наблюдавани в следните хромозомни регио-q и Xq, а най-честите делеции са наблюдавани в следните хромозомни регио- и Xq, а най-честите делеции са наблюдавани в следните хромозомни регио-Xq, а най-честите делеции са наблюдавани в следните хромозомни регио-, а най-честите делеции са наблюдавани в следните хромозомни регио-
ни: 2q, 4p/q, 5q, 6q, 8p, 10q, 12p, 13q, 16q, 17p/q, 18q, 21q и 22q (Е13,Е14).

Едно скорошно поучване, обединяващо 372 простатни туморни гено- простатни туморни гено-
ма от публикувани данни, използващо системен метод за идентифициране на 
таргети при рак, открива 90 региона, които често са засегнати при РП (73 ам-
плификации и 17 делеции� – Фиг. 11 96. 

При цялостен преглед на публикуваните aCGH данни за 17 различни 
онкологични заболявания се установява, че РП има най-високата честота 
на хромотрипсис (5.6%�. Хромотрипсисът се характеризира с комплексни не-
балансирани геномни пренареждания, възникващи в единична клетка (Фиг. 12) 
и може да инициира туморогенеза чрез едновременното делетиране на тумор-
супресори и създаването на онкогенни пренареждания (засягащи например 
MYCN или EGFR). Въпреки че съществуват проучвания, показващи връзката 
между хромотрипсиса при някои онкологични заболявания с неблагоприятната 
прогноза (множествена миеолома, остра миелоидна левкемия, невробластома), 
клиничните последствия на хромотрипсиса при РП все още не са изяснени 95.

  

Фигура 11. Често срещащи се молекулярни промени при РП.  
Кръгова диаграма, показваща 90 хромозомни аберации от анализа на 372 простатни 

тумора (със зелено са обозначени делециите, а с червено- амплификациите). 
Мутиралите гени, открити в изследвания на големи туморни кохорти са 

представни като черни точки като размерът на точките е пропорционален 
на честота на докладваните мутации. Откритите фузии са представени във 

вътрешността на кръговата диаграма 95.
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Фигура 12. Хромотрипсисът създава комплексни геномни пренареждания, които 
могат да бъдат онкогенни.   

По време на хромотрипсис десетки до стотици разкъсвания могат да се формират 
в единично хромозомно рамо, създавайки фрагменти ДНК. Тези фрагменти след това 

неправилно се поправят чрез нехомоложно свързване на краищата (NHEJ) и това води 
до фузия на множество гени и до делеция на други, включително туморсупресорни. 

Двойни малки хромозоми, съдържащи онкогени могат да бъдат формирани и 
впоследсвие амплифицирани. Транскрипцията от реконструираните фрагменти от 

гени може да доведе до получаването на полигенни фузионни транскрипти 95.

Фигура 13.  
Молекулярна класификация на РП.  

 
А) Голяма част от първичните тумори 

притежават ETS пренареждания, от които 
с най-висока честота е фузията TMPRSS2-

ERG. Туморсупресорите PTEN и TP53 са 
делетирали или мутирали в 20-40% от 
първичните тумори, като промените 
в тях значително се припокриват едни 
с други, както и с ETS пренарежданията. 
SPOP мутациите, които се появяват в 
приблизително 10% от простатните 
тумори, са взаимноизключващи се с ETS 

пренарежданията и често  - с делециите в 
PTEN, но са асоциирани с CHD1 делециите.  

 
В) Метастатичните тумори имат 

значително повишение на лезиите в PTEN  
и в други участници на PI3K сигналния път,  

а така също имат и увеличение на геномните 
пренареждания. Появат се мутации и 

амплификации на AR, главно при пациенти, 
подложени на андроген изчерпваща  

терапия (168).
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Диагностицирането 
на РП в 
хистопатологичните 
проби се базира 
основно на 
комбинация от 
промени в клетките 
и архитектурата 
на тъканите. 
Морфологията в 
повечето случаи 
не е достатъчна 
за поставянето на 
сигурна диагноза. 
Диагностичната 
точност може да 
бъде подобрена 
чрез включване на 
имунохистохимични 
биомаркери

“

Установяването на 
последователността 
на геномните 
събитията при РП 
може да спомогне за 
идентифицирането 
на промените, 
асоциирани с 
инициирането на 
туморогенезата и с 
прогресията. 

“

Въз основа на познанията за мутационните събития може да се разработи 
класификация на простатните тумори, представена във Фиг. 13. Установяване-
то на последователността на геномните събитията при РП може да спомогне 
за идентифицирането на промените, асоциирани с инициирането на туморо-
генезата и с прогресията. ERG пренарежданията например са били наблюдава-ERG пренарежданията например са били наблюдава- пренарежданията например са били наблюдава-
ни в HGPIN (High Grade Prostate Intraephitelial Neoplasia), често намиращa се в 
съседство с инвазивни простатни тумори 92. SPOP мутациите също са открити в 
HGPIN и са наблюдавани само в ETS негативни тумори 72. �а разлика от тези от-
крития, лезии в PTEN, RB1, TP53 и AR са по-често срещани при тумори в напред-
нал стадий. Baca и съавтори установяват, че ERG пренарежданията, делециите в 
NKX3-1 (туморсупресорен ген, кодиращ простатно специфичен транскрипцио-(туморсупресорен ген, кодиращ простатно специфичен транскрипцио-
нен фактор) и мутациите в SPOP и FOXA1 са най-ранните събития в простатната 
туморогенеза, последвани от лезии в CDKN1B, CHD1 и TP53 98. В крайните ста-
дии на туморогенезата се наблюдава инактивиране на PTEN 97.

БИОМАРКЕРИ ПРИ РАКА НА ПРОСТАТАТА
Въвеждането на PSA скрининга доведе до значително подобряване диаг-

ностиката  на РП, както и до намаляване на смъртността поради това заболяване 
98. Въпреки значителните усилия за откриването на по-надеждни биомаркери, 
които да изместят PSA, той все още е първа линия биомаркер за детекция на РП 
99. Провеждат се проучвания, които целят да подобрят PSA теста чрез измерване 
на свободен PSA или скъсени негови форми 100.

Имунохистохимични и експресионни биомаркери
Диагностицирането на РП в хистопатологичните проби се базира 

основно на комбинация от промени в клетките и архитектурата на тъканите. 
Морфологията в повечето случаи не е достатъчна за поставянето на сигур-
на диагноза. Диагностичната точност може да бъде подобрена чрез включ-
ване на имунохистохимични биомаркери101. Такива биомаркери са високомо-
лукулните цитокератини, p63, AMACR и др. В допълнение имунохистохимич-p63, AMACR и др. В допълнение имунохистохимич-63, AMACR и др. В допълнение имунохистохимич-AMACR и др. В допълнение имунохистохимич- и др. В допълнение имунохистохимич-
ните биомаркери, като например ki67, могат да бъдат използвани за прогноза и 
предикция. Все повече проучвания обаче насочват своите усилия в търсенето 
на неинвазивни диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери, кои-
то могат да бъдат изследвани в урина, кръв, еякулати с цел редуциране броя на 
ненужните биопсии, за ранно разграничаване на агресивните от неагресивните 
карциноми и по-бързо и надеждно проследяване на отговора към терапия.

Високомолекулни цитокератини и p63
Инвазивните простатни карциноми нямат базална мембрана и тази тяхна 

характеристика може да се използва за диагностицирането им. Съществуват ан-
титела срещу високомолекулните цитокератини или цитокератин 5, а така също 
и срещу p63, които бележат слоя от базални клетки. Тези антитела се използват 
самостоятелно или в коктейл. Освен карциномите, понякога и доброкачествени-
те лезии, като частичната атрофия, могат да са негативни за високомолекулните 
цитокератини и p63 102. По тази причина имунохистохимичните резултати тряб-
ва да се корелират с конвенционалната морфология 101.

AMACR
Алфа-метилацил-CoA-рацемаза (AMACR) е ензим, който играе важна 

роля в пероксизомното β-окисление на разклонените мастни киселини и техни 
деривати от млечните продукти и говеждото 103. Той е участник в процесите на 
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Наблюдавано е 
деветократно 
повишение на 
експресията на mRNA 
за AMACR в туморни, в 
сравнение с нормални 
простатни тъкани. 

“

Високата експресия 
на AMACR и високата 
му специфичност 
в детекцията 
на простатни 
малигнени клетки, 
го прави кандидат 
за използването му 
като неинвазивен 
диагностичен 
биомаркер в урина.

“

Установено е, че 
експресията на 
PSMA корелира с 
туморния стадий, 
анеуплоидността 
на туморите и 
биохимичния рецидив

“

генериране на свободни радикали и по тази причина е заподозрян като един от 
участниците в патогенезата на простатния карцином – известно е, че оксида-
тивния стрес е основен фактор на канцерогенезата при простатната жлеза 104. 
Наблюдавано е деветократно повишение на експресията на m�NA за AMAC� 
в туморни, в сравнение с нормални простатни тъкани. Повишената експресия 
на AMACR е доказана и на белтъчно ниво чрез имунохистохимични изследва-
ния и Western blot анализи 105. Имунохистохимичните изследвания показват, че 
чувствителността на AMACR като биомаркер варира между 80 и 100% при ана-
лиз на тънкоиглени биопсии 106. AMACR показва позитивно оцветяване и при 
PIN, и в много редки случаи, в доброкачествени лезии като атрофия и аденозис. 
По тази причина имунохистохимичните резултати трябва да бъдат внимателно 
интерпретирани като се сравняват с хематоксилин и еозин оцветените биопсич-
ни срези101. Комбинирането на имунохистохимични биомаркери p63 и AMACR 
значиелно подпомага идентифицирането на малигнените простатни клетки107. 
Високата експресия на AMAC� и високата му специфичност в детекцията на 
простатни малигнени клетки, го прави кандидат за използването му като не-
инвазивен диагностичен биомаркер в урина. Zielie и съавтори демонстрират, 
че експресията на AMACR, нормализирана към PSA в урина може да се използва 
за отдиференциране на пациентите с клинично незначим простатен карцином 
108. В последствие Оuyang и съавтори откриват, че позитивната и негативната 
предиктивна стойност на експресията на AMACR в урина са 0.68 и 0.73, съответ-
но. Те правят заключението, че AMACR е по-добър биомаркер при откриването 
на пациентите с РП, в сравнение със серумните нива на PSA. В допълнение,  ком-
бинирането на AMACR и PCA3 score повишават чувствителността и специфич-
ността на теста до 81% и до 84%, съответно109.

Простатноспецифичен мембранен антиген (PSMA)
PSMA е трансмембранен гликопротеин, който се експресира на повърх-

ността на простатните епителни клетки. Неговите нива са повишени в туморни, 
в сравнение с доброкачествени простатни тъкани, което го прави обещаващ ди-
агностичен биоамаркер 110. Установено е, че експресията на PSMA корелира с 
туморния стадий, анеуплоидността на туморите и биохимичния рецидив111. 
При мъже със серумни PSA нива между 4 и 10 ng/ml, без предишни биопсии, 
е установено, че експресията на PSMA, измерена в урина, взета след дигитален 
ректален преглед, по-надеждно предсказва наличието на рак в сравнение с PCA3 
и PSGR. Комбинирането на трите биомаркери води до повишаване чувствител-води до повишаване чувствител- до повишаване чувствител-
ността на теста112.

Ki-67
Протеинът Ki-67 широко се използва за определяне пролиферативния 

потенциал на туморните клетки. В множество изследвания е показано, че той 
е прогностичен биомаркер при пациенти с РП, лекувани чрез радикална про-
статектомия, радиотерапия или андроген изчерпваща терапия113. Имунохисто-
химичният биомаркер Ki-67 дава и допълнителна прогностична информация, 
освен тази от Gleason score, PSA нивата и туморното разпространение113.

GOLPH2 (GOLM1)
GOLM1 (Голджи мембранен протеин 1, известен още като GOLPH2) е ре-1 (Голджи мембранен протеин 1, известен още като GOLPH2) е ре-GOLPH2) е ре-2) е ре-

зидентен цис-Голджи мембранен протеин с неизвестна функция. Повишена ек-
спресия на този протеин е открита в простатни ракови тъкани 114. В редица про-
учвания се докладва, че повишената експресия на GOLM1 транскрипта може 
да се използва като надежден диагностичен маркер 115-117. Varamblly и съавтори 
откриват, че в урина експресията на GOLM1 е по-надежден биомаркер от серум-GOLM1 е по-надежден биомаркер от серум-1 е по-надежден биомаркер от серум-

В редица проучвания 
се докладва, че 
повишената експресия 
на GOLM1 транскрипта 
може да се използва 
като надежден 
диагностичен маркер

“
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Въпреки че не са 
напълно изяснени 
точните механизми 
за въникването 
на епигенетичние 
промени при РП, 
фактът че те се 
появяват с много 
по-висока честота 
от мутациите 
и са обичайни за 
премалигнените 
етапи на 
заболяването, 
ги прави много 
атрактивни 
биомаркери за 
диагноза, прогноза и 
отговор към терапия

“

ните нива на PSA (AUC-0.622 спрямо 0.495) за детекция на РП (чувстивителност 
на теста - 59% и специфичност - 71%)116. В друго проучване на Laxman и съавто-Laxman и съавто- и съавто-и съавто-
ри се установява, че експресията на мултиплексния панел от маркери GOLM1, 
SPINK1, PCA3 и фузията TMPRSS2–ETS е по-значим предиктивен фактор за РП, 
в сравнение с PCA3 score сам по себе си (AUC - 0.758 срещу 0.662), при чувстви-PCA3 score сам по себе си (AUC - 0.758 срещу 0.662), при чувстви-3 score сам по себе си (AUC - 0.758 срещу 0.662), при чувстви-score сам по себе си (AUC - 0.758 срещу 0.662), при чувстви- сам по себе си (AUC - 0.758 срещу 0.662), при чувстви-AUC - 0.758 срещу 0.662), при чувстви- - 0.758 срещу 0.662), при чувстви- 0.758 срещу 0.662), при чувстви-
телност и специфичност на теста 65.9% и 76%, съответно 115.

Епигенетичните промени като биомаркери при РП
Епигенетичните промени са много чести при РП и се смята, че те допри-

насят както за развитието на заболяването, така и за неговата прогресия 118. 
Въпреки че не са напълно изяснени точните механизми за въникването на 
епигенетичние промени при РП, фактът че те се появяват с много по-висока 
честота от мутациите и са обичайни за премалигнените етапи на заболяване-
то, ги прави много атрактивни биомаркери за диагноза, прогноза и отговор 
към терапия 119. На Фиг. 14 са представени различните епигенетични механизми 
и взаимодействието между тях.

Фигура 14. Различните лица на епигенетиката. Съществува кооперативно 
взаимодействие между ДНК метилирането, хистоновите модификации, 

нуклеозомното ремоделиране и некодиращите РНК-и като микроРНК-ите (miRNAs). 
miRNAs могат да инактивират транскрипционно ключови епигенетични ензими. 

Дългите некодиращи РНК-и (lncRNA) могат да служат като молекулен гръбнак, 
координиращ хистоновите модификации. От своя страна трнаскрипцията 

на некодиращите РНК-и може да се регулира чрез ДНК метилиране. Dicer и 
Drosha са ензими, участващи в зреенето на miRNAs. Промотор насочвани малки 

интерфериращи РНК-и могат да индуцират секвенционно зависимо промоторно 
метилиране и да доведат до генно инактивиране в клетките на бозайниците. 

Използвани съкращения: DNMT- ДНК метилтрансфераза, HAT- хистонова ацетил 
трансфераза, HDAC- хистонова деацетилаза, HMT- хистон метилтрансфераза, 

MBD- белтъци с метил- CpG-свързващи домени, miRNA- микроРНК, NURF- нуклеозомен 
ремоделиращ фактор, PTGS- постранскрипционно генно замлъкване. Фигурата е 

адаптирана от Perry et al 120. 
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Промоторно 
хиперметилиране на 
GSTP1 се среща в около 
90% от простатните 
тумори, в около 2/3 
от HGPIN и не се среща 
или е изключително 
рядко в простатни 
тъкани от пациенти 
с доброкачествена 
простатна 
хиперплазия.

“

GSTP1 е най-широко 
изследвания 
епигенетичен 
биомаркер при РП.

“

ДНК метилирането 
представлява 
най-изучаваната 
епигенитична 
модификация при РП.

“

За да се подобри 
диагностичната 
точност GSTP1 като 
биомаркер, той е 
включван в панели с 
други промоторно 
хиперметилрани гени в 
тъкан и урина. 

“

Промоторно хиперметилирани гени при РП
Метилирането на цитозиновите остатъци в CpG динуклеотидите е честа 

биохимична модификация в еукариотната ДНК. CpG динуклеотидиете не са слу-CpG динуклеотидиете не са слу- динуклеотидиете не са слу-
чайно разпределени, а около 1% от тях се струпват в къси ДНК последователно-и ДНК последователно- ДНК последователно-
сти, формирайки така наречените CpG острови. Промоторно асоциираните CpG 
острови нормално не са метилирани, с изключение на импринтираните гени и 
гените, разположени в инактивираната Х хромозома при жените 120. Промотор-
ното хиперметилиране инхибира инициацията на транскрипцията директно 
(пречи на свързването на транскрипционни факори) и индиректно (чрез при-
вличане на метил- CpG свързващи белтъци, които взаимодействат с хистонови- CpG свързващи белтъци, които взаимодействат с хистонови-CpG свързващи белтъци, които взаимодействат с хистонови- свързващи белтъци, които взаимодействат с хистонови-
те деацетилази и хроматин ремоделиращите фактори, водещи до кондензация на 
хроматина). Нуклеозомното позициониране вероятно също играе роля в дири-
жирането на глобалното ДНК метилиране 120. 

ДНК метилирането представлява най-изучаваната епигенитична мо-
дификация при РП. �а разлика от РНК и белтъците, ДНК метилирането е от-
носително стабилно дори и в телесни течности, и се среща в добре определени 
региони, за разлика от ДНК мутациите 121. Глобалното хипометилиране, което 
представлява намаляване на нивото на ДНК метилирането, често се свързва с 
активацията на прото- онкогени и хромозомна нестабилност. Имунохистохи-
мично изследване на простатни туморни тъкани показва значително пониже-
ние в глобалните нива на 5-метилцитозин при пациенти с рецидиви в сравнение 
с пациенти без рецидиви 122. Ретротранспозонните елементи като LINE-1 и Alu 
(повторени ДНК елементи), метилирани в нормални тъкани, също са хипоме-
тилирани при РП 123. Едновременно с глобалното геномно хипометилиране при 
рак е открито и специфично промоторно хиперметилиране на гени, участващи 
в ДНК поправката, регулацията на клетъчния цикъл, апоптозата и туморната 
супресия 124.

GSTP1 е най-широко изследвания епигенетичен биомаркер при РП. Той 
е част от семейството на глутатион-S трансферазните мултифункционални ен-S трансферазните мултифункционални ен- трансферазните мултифункционални ен-
зими, които конюгират реактивни субтрати с редуциран глутатион и участват в 
детоксикацията и предпазването на ДНК от оксиданти 125. Промоторно хипер-
метилиране на GSTP1 се среща в около 90% от простатните тумори, в около 
2/3 от HGPIN и не се среща или е изключително рядко в простатни тъкани от 
пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия. Това го прави потенциа-
лен биомаркер за РП 126,127. Според едно проучване ДНК метилирането на GSTP1 
може да се детектира и в 50% от еякулатите, в 82% от серума и в 36% от урината 
на пациенти с РП 128. Като цяло метилирането на GSTP1 варира в отделните из-
следвания: между 70 и 100% в биопсии 127,129, и между 18.8% и 83.2% в урина 130,131 
на пациенти с РП.

За да се подобри диагностичната точност GSTP1 като биомаркер, той е 
включван в панели с други промоторно хиперметилирани гени в тъкан и ури-
на. Комбинирането на GSTP1 с APC, RASSF1a, PTGS2 и MDR1 в тъкан може да раз-
граничи пациентите с РП от тези с ДПХ, с чувствителност от  97.3-100% и специ-
фичност от 92-100%, съответно 132. При изследване на метилационнен панел от 10 
хиперметилирани гени, включващ GSTP1, RASSF1A, CDH1, APC, DAPK, MGMT, 
p14, p16INK4a, RARb2 и TIMP3 се установявя, че тези гени са значително промо-
торно хиперметилирани в урина при наличие на простатен карцином, с изклю-
чение на p14 и p16INK4a 131. Наблюдавана е корелация на хиперметилирането на 
APC, RASSF1α и RUNX3 с PSA стойностите и Gleason score 122,123,133.
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Глобалните нива 
на специфични 
хистонови 
модификации като 
H3K9Ac, H3K18Ac, 
H4K12Ac, H3K4Me2 и 
H4R3Me2 в първични 
простатни тумори 
са анализирани 
имунохистохимично 
и е установена 
корелация между 
всички хистонови 
модификации, с 
изключение на 
H3K9Ac, ипростатния 
туморен стадий 
137. Нивата на 
H3K27Me3 значимо се 
различават между 
метастатични 
простатни тумори 
и не-малигнени 
простатни тъкани
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Хистонови модификации, асоциирани с РП
Хроматинът е най-високата степен на организация на ядрената ДНК и не-

гова основна единица е нуклеозомата. Нуклеозомата се състои от белтъчно ядро 
(осем хистона), около което се усуква нишка от ДНК с дължина 147 bp 134. Хисто-
ните са динамични биомолекули, които участват в регулацията на транскрипция-
та, поправката и репликацията на ДНК 135. Структурно хистоните притежават 
подвижна „опашка”, която се подлага на пост-транслационни биохимични мо-
дификации като ацетилиране, метилиране, фосфорилиране и др. 136. Ацетилира-
нето на определени аминокиселини в хистоновите опашки намалява афинитета 
на хистоните към ДНК, което води до формирането на „отворена” хроматинова 
конформация, позволяваща осъществяването на транскрипция. Метилирането 
на хистоните се асоциира едновременно с транскрипционна активация и репре-
сия. Метилрането на лизиновите остатъци в позиции 4, 36 и 79 на хистон H3 
(H3K4me3, H3K36me и H3K79me) е характерно за активно транскрибиращите 
се гени, докато метилирането на лизиновите остатъци на 9-та и 27-ма позиция 
на хистон H3 (H3K9 и H3K27) и лизин 20 на хистон H4 (H4K20) е характерно 
за неактивния хетерохроматин 134. Глобалните нива на специфични хистонови 
модификации като H3K9Ac, H3K18Ac, H4K12Ac, H3K4Me2 и H4�3Me2 в пър-
вични простатни тумори са анализирани имунохистохимично и е установена 
корелация между всички хистонови модификации, с изключение на H3K9Ac, 
ипростатния туморен стадий 137. Нивата на H3K27Me3 значимо се различават 
между метастатични простатни тумори и не-малигнени простатни тъкани 138. 
Съществуват противоречия в изследванията за хистоновите модификаици като 
биомаркери при РП, които вероятно се дължат на ограниченията на имунохис-
тохимията, на различните използвани антитела, както и на различните методи 
за извличане на антигена 119. Хистоновите модификации могат да бъдат изслед-
вани в ДНК, изолирана от плазма, серум или в циркулираща ДНК чрез ELISA 
метода. Установено е, че плазмените нива на H3K27Me3 значително са понижени 
при пациенти с метастази, в сравнение с пациенти с органно локализиран про-
статен карцином 139.

Експресионни промени на miRNAs при РП
Микро РНК-ите (miRNAs) са обширен клас ендогенни малки некодиращи 

РНК-и, дълги около 19-23 нуклеотида 140. Те могат да регулират генната експре-
сия 141 като се свързват за 3’-нетранслиращите се региони (3’UTR) на матрични 
РНК-и (инфромационни РНК-и, mRNA) и индуцират тяхното разграждане или 
инхибират транслацията 142. miRNAs са част са от глобалния регулаторен път, 
наречен РНК интерференция 143. При човек са описани над 1424 miRNAs (Е15) 
и се предполага, че те са отговорни за контрола на експресията на около 1/3 от 
човешките гени 144. Те предлагат бърз фино настройващ и енергийно икономи-
чен механизъм за пост- транскрипционен контрол на белтъчната експресия 145. 
Поради неперфектната природа на взаимодействията между 3’ UTR на mRNA 
и miRNA, всяка miRNA може да има няколко различни mRNA мишени и всяка 
mRNA може да бъде мишена на многобройни miRNAs. Така се създава сложна 
мрежа за контрол на генната експресия 146. 

Показано е, че mi�NAs  регулират основни комплексни биологични 
процеси като диференциацията, клетъчния цикъл, сигналната трансдукция, 
апоптозата, имунния отговор и метаболизма. Промяната в тяхната експресия 
може да доведе до развитието, инвазията и метастазирането на различни ви-
дове рак, включително и РП 146,147.

Първоначално miRNAs са изследвани в нормална и туморна тъкан (от 
биопсии или радикални простатектомии) 147-152, в метастази 153,154 и в клетъчни 
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Всички проучвания на 
асоциацията на miRNAs 
с РП показват, че те 
имат потенциала да 
влязат в клиничната 
практика като 
диагностични и 
прогностични 
биомаркери.

“

линии на РП 143,149,155,156. Идентифицирани са диагностични и прогностични пане-
ли, които напълно се различават или само частично се припокриват в отделни-
те проучвания. Вероятните причини за това са хетерогенността на първичните 
тумори по отношение на генетичните им характеристики и метастатичния по-
тенциал, контаминиране с нежелани клетъчни типове или малката изследвана 
група в някои проучвания. Използването на лазерна микродисекция спомога за 
по-точно и контролирано сравнение на туморна спрямо нормална тъкан и полу-
чаването на по-коректни резултати157.

�а да се преодолеят недостатъците при използването на първичните ту-
мори, много от изследователите започват да анализират miRNAs експресията 
в кръвни проби (плазма, серум) 21,141,158-166 и дори и в урина 159,167,168. Това става 
възможно, поради необичайната стабилност на miRNAs в телесни течности и 
лесната им детекция160.

В Таблица 2 са представени част от най-важните изследвания, свързани 
с анализа на miRNAs в тъкани или телесни течности като биомаркери при РП. 

Всички проучвания на асоциацията на mi�NAs с РП показват, че те 
имат потенциала да влязат в клиничната практика като диагностични и про-
гностични биомаркери. Те са показали своята роля като онкогени или тумор 
супресори в зависимост от гена мишена, който регулират. miRNA експресията 
е динамична и се променя в зависимост от фазата на простатната карциноге-
неза. Това позволява те да бъдат използвани в бъдеще при персонализираната 
медицина. Детайлното разбиране на функциите на специфични miRNAs при РП 
и точното идентифициране на техните ключови мишени, ще бъде изключител-
но важно за развитието на miRNA-базирана терапия. Тъй като miRNAs могат 
да модулират група от генни мрежи, те могат да се прилагат като терапевтични 
лекарства, които действат на принципа „с един удар, множество мишени”. Необ-
ходимо е провеждането на допълнителни валидиращи проучвания преди навли-
зането им в клиничната практика. �а да се подобри клиничната им стойност те 
биха могли да се комбинират с други биомаркери, асоциирани с РП.

Таблица 2. miRNAs като потенциални биомаркери при РП
Дизайн на проучването Биологичен  

материал
Диференциално  
експресирани miRNAs

Биб-
лио-
гра-
фия

Пациенти с метастатичен РП 
спрямо здрави контроли

Плазма/ серум miR-141 158

Корелация на броя на ЦТК  
(циркулиращи туморни клетки), 
PSA, LDH (лактат дехидрогена-
за) и miRNA плазмени нива

Плазма miR-141 169

Пациенти с РП спрямо здрави 
контроли

Плазма 12 miRNA профил 159

Пациенти с РП спрямо здрави 
контроли

Плазма miR-21 и miR-221 160

Пациенти с метастатичен  
спрямо пациенти с локализиран 
РП

Серум miRNA-375, miRNA-9*, 
miRNA- 141, miRNA-200b 
и miRNA-516a-3p

161

Пациенти в трети и четвърти 
туморен стадий спрямо здрави 
контроли

Серум 15 miRNA профил 170

Пациенти с РП спрямо здрави 
контроли

Серум 10 miRNA профил 163

Пациенти с РП спрямо здрави 
контроли и пациенти с ДПХ

Плазма let-7e, let-7c, miR-30c, 
miR-622 и miR-1285

164
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CellSearch System 
(Veridex LLC) е система 
за детекция на ЦТК, 
получила одобрение 
от FDA (Food and 
Drug Administration, 
USA) за определяне 
прогнозата на 
РП при пациенти 
с кастрационно 
резистентен 
простатен карцином.

“

Пациенти с РП спрямо пациенти 
с ДПХ и здрави контроли

Серум miR-26a, miR-32, miR-195 
и let-7i но само при  
сравнение на пациенти с 
рак спрямо ДПХ 

165

Пациенти с локализиран рак, с 
андроген зависим рак, с хормон 
нечувствителен рак и пациенти 
с ДПХ

Серум miR-21 в пациенти с  
хормон резистентен рак

141

Пациенти с агресивен и  
неагресивен рак

Плазма miR-20a, miR-21, miR-145, 
и miR-221

166

Пациетни с метастатичен  
спрямо локализиран карцином

Серум miR-375, miR-378*,
miR-141

171

Пациенти с метастатичен РП 
спрямо здрави контроли

Серум miR-141, miR-375 172

Туморна спрямо нормална  
простатна тъкан 

Радикални 
простатектомии

miR-125b, miR-145 и let-7c 150

Туморна спрямо нормална  
простатна тъкан

Макродисекти-
рани простатни 
туморни тъкани

miR-520h, miR-494,  
miR-490, miR-1(-2),   
miR-133a(-1), miR-145 и 
miR-221

156

PIN тумори спрямо тумори без 
PIN

Простатектомии 19 miRNA профил 151

Туморна спрямо нормална 
простатна тъкан след лазерна 
микродисекция

Простатектомии miR-23b, miR-145,  
miR-221 и miR-222

157

Туморна спрямо нормална  
простатна тъкан

Простатектомии miR-96, miR-149, miR-
181b, miR-182, miR-205, 
miR-375 и др.

152

Туморна спрямо нормална  
простатна тъкан

Формалин фик-
сирани и вклю-
чени в парафин 
тъкани

9 miRNA профил 173

Туморна спрямо нормална  
простатна тъкан

Простатектомии miR-375, miR-143 и  
miR-145

147

Първични тумори спрямо  
костни метастази

Тъкан miR-508-5p, miR-145, 
miR-143, miR-33a и  
miR-100

153

Пациенти с РП спрямо здрави 
контроли

Урина miR-107 и miR-574-3p 159

Пациенти с РП спрямо пациенти 
с ДПХ

Урина miR-1825, miR-484 167

Пациенти с РП спрямо здрави 
контроли

Урина miR-205 и miR-214 168

Клиничнo подобрени лабораторно разработени тестове при РП

Циркулиращи туморни клетки
Циркулиращите туморни клетки (ЦТК) се отриват в кръвообращението 

и техния брой може да бъде биомакер, служещ за детекция на рак. Самите клет-
ки също могат да бъдат източник на молекулярна информация, като например 
наличието и експресията на TMPRSS2-ERG фузията, AR и PTEN 174. Повишени-
ят брой ЦТК в кръвта на пациенти с кастрационно резистентен простатен кар-
цином е индикатор за лоша обща преживяемост 175. CellSearch System (Veridex 
LLC� е система за детекция на ЦТК, получила одобрение от FDA (Food and 
Drug Administration, USA� за определяне прогнозата на РП при пациенти с 
кастрационно резистентен простатен карцином. Няколко проучвания показ-
ват ползата от този тест в клинични изпитвания 176.
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ProPSA и Prostate Heath index (Простатен здравен индекс)
proPSA е про-ензим, съдържащ лидерна последователност от 7 аминикисе-

лини (АК), която се разпознава от ензими и се изрязва, за да се формира активен 
PSA. Той е форма на свободен PSA (fPSA). От proPSA могат да бъдат изрязани 
различен брой АК, така че той може да съдържа 5, 4 или 2 АК повече от активния 
PSA. p2PSA формата е идентифицирана като най-честата форма в туморни 
екстракти и това предполага, че може да се използва за ранна детекция на РП 
и за идентифициране на неагресивните форми на РП 177,178. 

Простатният здравен индекс (phi) е разработен от Beckman Coulter, Inc в 
сътрудничество с NCI Early Detection Research Network и еодобрен от FDA през 
2012 г. Представлява математическа формула, включваща три биомаркера: p2P-p2P-2P-P-
SA, fPSA и тоталния PSA (tPSA). Phi се използва за разграничаване на пациен-
ти с рак от тези с доброкачествени простатни изменения при възраст ≥50 го-
дини, тотални серумни PSA нива между 4 и 10 ng/ml, и при нормална находка 
след дигитален ректален преглед 179. Използването на proPSA и phi значително 
подобрява предиктивната точност при диагностицирането на РП 178.

Prostate Cancer Antigen 3 (PCA3) и Progensa
PCA3 е простатно специфичен ген. Представлява дълга некодираща ин-

формационна РНК, чиято експресия е повишена 66 пъти в над 90% от простат-
ните тумори, в сравнение с нормални простатни тъкани 180. PCA3 представлява 
обещаващ неинвазивен диагностичен биоамаркер, тъй като може да се изследва 
в урина 181. Разработен е Progensa PCA3 тест, който измерва концентрацията 
на РНК молекулите на PCA3 и PSA в урина, взета след дигитален ректален 
преглед и изчислява съотношението между двете РНК молекули. Gen-Probe, 
Inc получава одобрение от FDA за прилагането на този тест през 2012 г. Тестът е 
подходящ за мъже, за които се предполага че имат рак въз основа на PSA нивата 
и/или резултатите от дигиталния ректален преглед и/или имат една или повече 
биопсии с негативен резултат 182. Stephan и съавтори обобщават резултатите от 
проучвания, включващи поне 200 пациенти с потвърдена диагноза след биопсия, 
при които е използван Progensa PCA3 теста и установяват, че AUC стойностите 
са около 0.7, с изключение на две изследвания 185, 186. Чувствителността на теста 
варира между 44% до 88%, а специфичността между 40% и 81% 183. 

Oncotype Dx
Genomic Health Inc предлага Oncotype DX Prostate Cancer Assay, който е 

разработен за тестване на малки 1 мм формалин фиксирани и включени в па-
рафин тъкани, получени от провеждането на тънкоиглена биопсия. Измерват се 
нивата на експресия на 12 асоциирани с рака гени, които са представители на 4 
различни групи, свързани с: андроген сигналния път (AZGP1, KLK2, SRD5A2 и 
RAM13C), клетъчната организация (FLNC, GSN, TPM2 и GSTM2), пролифера-
цията (TPX2) и процесите в стромата (BGN, COL1A1 и SFRP4). Определя се и 
експресията на 5 референтни гена (ARF1, ATP5E, CLTC, GPS1, PGK1), служещи 
за нормализация и контрол на преаналитичната и аналитичната вариабилност. 
Получените резултати се комбинират алгоритмично и се калкулира Genomic 
Prostate Score (GPS) 184. Тестът подпомага разделянето на пациентите с РП на гру-Тестът подпомага разделянето на пациентите с РП на гру-подпомага разделянето на пациентите с РП на гру-
пи според техния риск и избора на правилна терапия.

Prolaris score
Myriad Genetics, Inc предлага молекулярен тест, който директно измерва 

растежните характеристики на туморните клетки с цел определяне на риска от 
прогресия. Тестват се формалин фиксирани и включени в парафин тъкани от 

 p2PSA формата е 
идентифицирана като 
най-честата форма в 
туморни екстракти 
и това предполага, че 
може да се използва за 
ранна детекция на РП и 
за идентифициране на 
неагресивните форми 
на РП

“

Phi се използва за 
разграничаване 
на пациенти с 
рак от тези с 
доброкачествени 
простатни изменения 
при възраст ≥50 
години, тотални 
серумни PSA нива между 
4 и 10 ng/ml, и при 
нормална находка след 
дигитален ректален 
преглед

“

Разработен е 
Progensa PCA3 тест, 
който измерва 
концентрацията 
на РНК молекулите 
на PCA3 и PSA в 
урина, взета след 
дигитален ректален 
преглед и изчислява 
съотношението между 
двете РНК молекули.

“



РАКЪТ НА ПРОСТАТАТА – ГЕНЕТИЧНО, ГЕНОМНО И ЕПИГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ. БИОАМАРКЕРИ

63

3 СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

биопсии или радикални простатектомии. В теста са включени 46 различни гени, 
от които 31 са свързани с прогресията на клетъчния цикъл (CCP) и 15 са рефе-
рентни 185. Проучване на Myriad Genetics открива, че понижената експресия се 
асоциира с нисък риск от прогресия на заболяването, докато повишената екс-
пресия е показателна за висок риск от прогресия 188.

Prostarix
Prostarix е тест, извършващ се в CLIA сертифицирани лаборатории на 

Metabolon, Inc и се предлага чрез лабораториите Boswick. Разработен е за подпо-
магане на клиницистите при вземането на решение за провеждане на повторна 
биопсия при пациенти с нормална находка след дигитален ректален преглед и 
средно увеличени нива на PSA. Prostarix използва урина, отделена след провеж-PSA. Prostarix използва урина, отделена след провеж-. Prostarix използва урина, отделена след провеж-x използва урина, отделена след провеж- използва урина, отделена след провеж-
дане на дигитален ректален преглед и се базира на патентована метаболитна ха-
рактеристика на 4 метаболита, определени чрез течна хроматография-мас спек-
трометрия (LC-MS) 186.

TMPRSS2:ERG и Mi-prostate score
TMPRSS2:ERG (на кратко T2-ERG) фузията в урина има ниска чувствител-T2-ERG) фузията в урина има ниска чувствител-2-ERG) фузията в урина има ниска чувствител-ERG) фузията в урина има ниска чувствител-) фузията в урина има ниска чувствител-

ност (37%), но висока специфичност (93%), което дава положителна предиктив-
на стойност от 94% след провеждане на дигитален ректален преглед. Въпреки 
че специфичността е висока, повечето простатни тумори са мултифокални и 
хетерогенни по отношение на фузията. �а да се преодолее хетерогенността е не-
обходимо включването на други биомаркери. Университетът на Мичиганската 
система за здравеопазване разработва Mi-Prostate Score теста, който комбинира 
три биомаркера: PCA3 от Progensa, T2:ERG фузията и серумните PSA нива, за да 
се оцени риска за развитие на агресивен РП. Тестът е валидиран в приблизител-
но 2000 проби от урина 187,188 Изучавана е и прогностичната стойност на T2:ERG 
фузията, но съществуват противоречия за асоциацията на фузията с развити-
ето на биохимични рецидиви, с преживяемостта 189-191 и високия Gleason score 
188,190,192. T2:ERG фузията обаче показва силна корелация с риска за развитие на 
висок туморен стадий 189,190,192.

ConfirmMDx
ConfirmMDx се предлага от MDxHealth, Inc. и представлява епигенети-MDxHealth, Inc. и представлява епигенети-, Inc. и представлява епигенети-Inc. и представлява епигенети-. и представлява епигенети-

чен тест, в който се изследва промоторното хиперметилиране на GSTP1, APC 
и RASSF1 с цел разграничаване на пациентите с истински негативни биопсии 
от тези, които може да имат скрит, недоказан рак с 90% негативна предиктив-
на стойност. Използва формалин фиксирани и включени в парафин биопсии. 
�а осъществяването на теста е необходимо да е проведена 12 точкова биопсия. 
ConfirmMDx се основава на факта, че настъпват молекулярни промени в ДНК на 
клетките, които сав близост до тумора, така наречения ‘halo effect’ 193.

Prostate Core Mitomic test
The Prostate Core Mitomic тестът се базира в откриването на делеции в мито- Prostate Core Mitomic тестът се базира в откриването на делеции в мито-Prostate Core Mitomic тестът се базира в откриването на делеции в мито- Core Mitomic тестът се базира в откриването на делеции в мито-Core Mitomic тестът се базира в откриването на делеции в мито- Mitomic тестът се базира в откриването на делеции в мито-Mitomic тестът се базира в откриването на делеции в мито- тестът се базира в откриването на делеции в мито-

хондриалната ДНК (mtDNA) в простатни биопсии. Тестът цели да установи моле-mtDNA) в простатни биопсии. Тестът цели да установи моле-) в простатни биопсии. Тестът цели да установи моле-
кулярни промени в mtDNA в доброкачествена простатна тъкан, която е в близост 
до неоткрита туморна тъкан. Prostate Core Mitomic тестът класифицира истински 
негативните биопсии с висока негативна предиктивна стойност от 91% и открива 
пациентите с неоткрит карцином при биопсия с 84% чувствителност 194.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установените рискови фактори при РП като възрастта, фамилната история 

и етноса, както и биомаркерите в кръв и урина, подпомагат и допълват PSA теста 
в скрининга и диагностиката като преодоляват неговата ниска специфичност. 
Някои от откритите панели от биомаркери могат да бъдат полезни и в разграни-
чаването на агресивните от неагресивните форми на РП. Предстои откриването 
и на нови биомаркери, които трябва да бъдат оценени според тяхното клинично 
приложение. Те трябва да спомогнат за редуциране броя на ненужните биопсии/
простатектомии; за диференциране на латентните бавноразвиващи се тумори, 
подходящи за операбилно лечение; за проследяване прогресията на заболяване-
то и пациентите, които са само на наблюдение; за откриването на микрометас-
тази, неразграничими с образните методи за диагностика; за разработването на 
таргетна терапия, и за прогнозиране на изхода от проведено лечение. Като цяло 
новите биомаркери трябва да доведат до намаляване на смъртността и подобря-
ване качеството на живот на пациентите с РП. 

Откриването и валидирането на нови биомаркери при РП е трудна задача 
тъй като, както и други видове тумори, той е силно хетерогенен и мултифокален. 
В допълнение инициацията и прогресията на РП зависи от множество фактори 
като: възпаленията и имунната система, генетичните, геномните и епигенетич-
ните промени, теломерното скъсяване, диетата, начина на живот и други, чието 
взаимодействие е все още неизяснено.

Използвана литература
1 Bulgarian National Cancer Registry,  Tom XXII (Volume XXII) (2013).
2 P. Boyle and J. Ferlay, Ann Oncol 16 (3), 481 (2005).
3 C. Hughes, A. Murphy, C. Martin et al., Journal of clinical pathology 58 (7), 673 (2005).
4 A. Heidenreich, P. J. Bastian, J. Bellmunt et al., European urology 65 (1), 124 (2014).
5 C. Giwercman, A. Giwercman, H. S. Pedersen et al., International journal of andrology 31 (1), 25 

(2008).
6 M. Malvezzi, P. Bertuccio, F. Levi et al., Ann Oncol 25 (8), 1650 (2014).
7 R. Schrecengost and K. E. Knudsen, Seminars in oncology 40 (3), 244 (2013).
8 I. M. Thompson, D. K. Pauler, P. J. Goodman et al., The New England journal of medicine 350 (22), 

2239 (2004).
9 H. Lilja, The Journal of clinical investigation 76 (5), 1899 (1985).
10 S. Loeb and W. J. Catalona, The oncologist 13 (3), 299 (2008).
11 D. Ilic, D. O'Connor, S. Green et al., BJU international 107 (6), 882 (2011).
12 D. V. Makarov, S. Loeb, R. H. Getzenberg et al., Annual review of medicine 60, 139 (2009).
13 J. R. Prensner, M. A. Rubin, J. T. Wei et al., Science translational medicine 4 (127), 127rv3 (2012).
14 F. H. Schroder, H. B. Carter, T. Wolters et al., European urology 53 (3), 468 (2008).
15 M. J. Barry, The New England journal of medicine 344 (18), 1373 (2001); H. Lilja, D. Ulmert, and A. 

J. Vickers, Nature reviews 8 (4), 268 (2008).
16 G. L. Andriole, E. D. Crawford, R. L. Grubb, 3rd et al., The New England journal of medicine 360 

(13), 1310 (2009).
17 E. D. Crawford, R. Grubb, 3rd, A. Black et al., J Clin Oncol 29 (4), 355 (2011); F. H. Schroder, J. 

Hugosson, M. J. Roobol et al., The New England journal of medicine 366 (11), 981 (2012).
18 A. Fisseler-Eckhoff, Der Pathologe 30 Suppl 2, 193 (2009).
19 P. A. Humphrey, Mod Pathol 17 (3), 292 (2004).
20 Pal SK  Silberstein JL, Lewis B, Sartor O, Transl Androl Urol 2 (3), 122 (2013).
21 Jason Cadaoas Gonzales, University of Nevada, Las Vegas, 2010.
22 M. M. Pomerantz and M. L. Freedman, The Mount Sinai journal of medicine, New York 77 (6), 643 

(2010).
23 K. F. Jansson, O. Akre, H. Garmo et al., European urology 62 (4), 656 (2012).



РАКЪТ НА ПРОСТАТАТА – ГЕНЕТИЧНО, ГЕНОМНО И ЕПИГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ. БИОАМАРКЕРИ

65

3 СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

24 K. Hemminki, World journal of urology 30 (2), 143 (2012).
25 N. Breslow, C. W. Chan, G. Dhom et al., International journal of cancer 20 (5), 680 (1977).
26 P. Kheirandish and F. Chinegwundoh, British journal of cancer 105 (4), 481 (2011).
27 W. G. Nelson, A. M. De Marzo, and W. B. Isaacs, The New England journal of medicine 349 (4), 366 

(2003).
28 M. F. Leitzmann and S. Rohrmann, Clinical epidemiology 4, 1 (2012).
29 C. Mikropoulos, C. Goh, D. Leongamornlert et al., Future oncology (London, England) 10 (9), 

1679 (2014).
30 R. Eeles, C. Goh, E. Castro et al., Nat Rev Urol 11 (1), 18 (2014).
31 L. M. Fitzgerald, S. K. McDonnell, E. E. Carlson et al., Eur J Hum Genet 18 (10), 1141 (2010); L. M. 

FitzGerald, B. Patterson, R. Thomson et al., Eur J Hum Genet 17 (3), 368 (2009); G. B. Christensen, 
A. B. Baffoe-Bonnie, A. George et al., The Prostate 70 (7), 735 (2010); N. J. Camp, L. A. Cannon-
Albright, J. M. Farnham et al., Human molecular genetics 16 (11), 1271 (2007); D. J. Schaid, J. L. 
Stanford, S. K. McDonnell et al., Human genetics 121 (6), 729 (2007); A. B. Baffoe-Bonnie, R. A. 
Kittles, E. Gillanders et al., The Prostate 67 (1), 22 (2007); D. J. Schaid, S. K. McDonnell, K. E. Zarfas 
et al., Human genetics 120 (4), 471 (2006); F. Wiklund, E. M. Gillanders, J. A. Albertus et al., The 
Prostate 57 (4), 290 (2003); E. M. Lange, C. M. Robbins, E. M. Gillanders et al., Human genetics 121 
(1), 49 (2007); K. A. Goddard, J. S. Witte, B. K. Suarez et al., American journal of human genetics 
68 (5), 1197 (2001); S. V. Tavtigian, J. Simard, D. H. Teng et al., Nature genetics 27 (2), 172 (2001); J. 
Schleutker, A. B. Baffoe-Bonnie, E. Gillanders et al., The Prostate 57 (4), 280 (2003); J. Schleutker, 
M. Matikainen, J. Smith et al., Clin Cancer Res 6 (12), 4810 (2000); J. Xu, S. L. Zheng, G. A. Hawkins 
et al., American journal of human genetics 69 (2), 341 (2001); M. Badzioch, R. Eeles, G. Leblanc 
et al., Journal of medical genetics 37 (12), 947 (2000); J. Xu, E. M. Gillanders, S. D. Isaacs et al., The 
Prostate 57 (4), 320 (2003); J. Xu, D. Meyers, D. Freije et al., Nature genetics 20 (2), 175 (1998); J. Xu, 
American journal of human genetics 66 (3), 945 (2000); P. Berthon, A. Valeri, A. Cohen-Akenine et 
al., American journal of human genetics 62 (6), 1416 (1998); M. Gibbs, J. L. Stanford, R. A. McIndoe 
et al., American journal of human genetics 64 (3), 776 (1999); J. R. Smith, D. Freije, J. D. Carpten 
et al., Science (New York, N.Y 274 (5291), 1371 (1996); R. Berry, J. J. Schroeder, A. J. French et al., 
American journal of human genetics 67 (1), 82 (2000); J. E. Bailey-Wilson, E. J. Childs, C. D. Cropp 
et al., BMC medical genetics 13, 46 (2012); L. Lu, G. Cancel-Tassin, A. Valeri et al., The Prostate 72 
(4), 410 (2012); G. Jin, L. Lu, K. A. Cooney et al., Human genetics 131 (7), 1095 (2012); D. F. Easton, 
D. J. Schaid, A. S. Whittemore et al., The Prostate 57 (4), 261 (2003).

32 S. L. Slager, K. E. Zarfas, W. M. Brown et al., The Prostate 66 (2), 173 (2006); D. J. Schaid and B. 
L. Chang, The Prostate 63 (3), 276 (2005); M. Janer, D. M. Friedrichsen, J. L. Stanford et al., The 
Prostate 57 (4), 309 (2003); J. M. Cunningham, S. K. McDonnell, A. Marks et al., The Prostate 57 (4), 
335 (2003); S. Edwards, J. Meitz, R. Eles et al., The Prostate 57 (4), 270 (2003); G. Cancel-Tassin, A. 
Latil, A. Valeri et al., International journal of cancer 93 (3), 455 (2001); C. L. Hsieh, I. Oakley-Girvan, 
R. R. Balise et al., American journal of human genetics 69 (1), 148 (2001); R. Singh, British journal 
of cancer 83 (12), 1654 (2000); R. A. Eeles, F. Durocher, S. Edwards et al., American journal of 
human genetics 62 (3), 653 (1998); R. A. McIndoe, J. L. Stanford, M. Gibbs et al., American journal 
of human genetics 61 (2), 347 (1997).

33 J. Xu, L. Dimitrov, B. L. Chang et al., American journal of human genetics 77 (2), 219 (2005).
34 L. T. Amundadottir, P. Sulem, J. Gudmundsson et al., Nature genetics 38 (6), 652 (2006).
35 J. C. Meitz, S. M. Edwards, D. F. Easton et al., British journal of cancer 87 (8), 905 (2002); F. Wiklund, 

B. A. Jonsson, A. J. Brookes et al., Clin Cancer Res 10 (21), 7150 (2004); C. Maier, J. Haeusler, K. 
Herkommer et al., British journal of cancer 92 (6), 1159 (2005); Q. Hope, S. Bullock, C. Evans et al., 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14 (2), 397 (2005).

36 C. M. Ewing, A. M. Ray, E. M. Lange et al., The New England journal of medicine 366 (2), 141 
(2012).

37 J. S. Witte, Nat Rev Genet 10 (2), 77 (2009).
38 A. A. Al Olama, Z. Kote-Jarai, G. G. Giles et al., Nature genetics 41 (10), 1058 (2009).
39 N. Ahmadiyeh, M. M. Pomerantz, C. Grisanzio et al., Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 107 (21), 9742 (2010).
40 R. A. Eeles, Z. Kote-Jarai, G. G. Giles et al., Nature genetics 40 (3), 316 (2008).
41 Z. Kote-Jarai, D. Leongamornlert, M. Tymrakiewicz et al., British journal of cancer 102 (2), 414 

(2010).
42 H. C. Whitaker, Z. Kote-Jarai, H. Ross-Adams et al., PloS one 5 (10), e13363 (2010); H. C. Whitaker, 

A. Y. Warren, R. Eeles et al., The Prostate 70 (3), 333 (2010).
43 R. A. Eeles, A. A. Olama, S. Benlloch et al., Nature genetics 45 (4), 385 (2013).
44 S. D. Cramer, B. L. Chang, A. Rao et al., Journal of the National Cancer Institute 95 (14), 1044 

(2003).



Дарина Качакова, Атанаска Миткова, Радка Кънева, Ваньо Митев

66

3СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

45 Z. Kote-Jarai, A. A. Olama, G. G. Giles et al., Nature genetics 43 (8), 785 (2011).
46 Z. Kote-Jarai, E. J. Saunders, D. A. Leongamornlert et al., Human molecular genetics 22 (12), 2520 

(2013).
47 T. Rafnar, P. Sulem, S. N. Stacey et al., Nature genetics 41 (2), 221 (2009).
48 G. Thomas, K. B. Jacobs, M. Yeager et al., Nature genetics 40 (3), 310 (2008).
49 Z. Kote-Jarai, D. F. Easton, J. L. Stanford et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 17 (8), 2052 

(2008); J. P. Breyer, K. M. McReynolds, B. L. Yaspan et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 18 (7), 
2137 (2009); K. M. Waters, L. Le Marchand, L. N. Kolonel et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
18 (4), 1285 (2009); J. Gudmundsson, P. Sulem, D. F. Gudbjartsson et al., Nature genetics 41 (10), 
1122 (2009).

50 S. L. Zheng, V. L. Stevens, F. Wiklund et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 18 (6), 1815 (2009).
51 A. Rokman, P. A. Koivisto, M. P. Matikainen et al., The Prostate 46 (3), 233 (2001); K. Das, W. Lau, 

C. Sivaswaren et al., Clinical genetics 68 (1), 40 (2005); K. Kasahara, T. Taguchi, I. Yamasaki et al., 
Cancer genetics and cytogenetics 159 (1), 84 (2005); M. Jiang, M. Li, X. Fu et al., The Prostate 68 
(14), 1496 (2008).

52 T. Szarvas, M. Becker, F. Vom Dorp et al., International journal of cancer 128 (6), 1486 (2011).
53 R. A. Eeles, Z. Kote-Jarai, A. A. Al Olama et al., Nature genetics 41 (10), 1116 (2009).
54 J. M. Chan, M. J. Stampfer, E. Giovannucci et al., Science (New York, N.Y 279 (5350), 563 (1998); P. 

Stattin, A. Bylund, S. Rinaldi et al., Journal of the National Cancer Institute 92 (23), 1910 (2000); G. 
Y. Ho, A. Melman, S. M. Liu et al., British journal of cancer 88 (2), 263 (2003).

55 M. L. Freedman, A. N. Monteiro, S. A. Gayther et al., Nature genetics 43 (6), 513 (2011).
56 S. M. Edwards, Z. Kote-Jarai, J. Meitz et al., American journal of human genetics 72 (1), 1 (2003).
57 D. Thompson and D. Easton, American journal of human genetics 68 (2), 410 (2001); The Breast 

Cancer Linkage Consortium, Journal of the National Cancer Institute 91 (15), 1310 (1999).
58 D. J. Gallagher, J. Vijai, A. M. Cronin et al., Clin Cancer Res 16 (10), 2819 (2010); S. A. Narod, S. 

Neuhausen, G. Vichodez et al., British journal of cancer 99 (2), 371 (2008); A. Mitra, C. Fisher, C. 
S. Foster et al., British journal of cancer 98 (2), 502 (2008); E. Castro, C. Goh, D. Olmos et al., J Clin 
Oncol 31 (14), 1748 (2013).

59 D. Leongamornlert, N. Mahmud, M. Tymrakiewicz et al., British journal of cancer 106 (10), 1697 
(2012).

60 P. Watson and B. Riley, Familial cancer 4 (3), 245 (2005); C. Engel, M. Loeffler, V. Steinke et al., J Clin 
Oncol 30 (35), 4409 (2012).

61 E. M. Grindedal, P. Moller, R. Eeles et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 18 (9), 2460 (2009).
62 F. R. Goodman and P. J. Scambler, Clinical genetics 59 (1), 1 (2001).
63 K. D. Economides and M. R. Capecchi, Development (Cambridge, England) 130 (10), 2061 (2003).
64 C. Jung, R. S. Kim, H. J. Zhang et al., Cancer research 64 (24), 9185 (2004).
65 J. Xu, E. M. Lange, L. Lu et al., Human genetics 132 (1), 5 (2013).
66 Z. Shang, S. Zhu, H. Zhang et al., European urology 64 (1), 173 (2013); H. Huang and B. Cai, 

Tumour Biol 35 (2), 1177 (2013).
67 R. Karlsson, M. Aly, M. Clements et al., European urology 65 (1), 169 (2012); Z. Chen, C. Greenwood, 

W. B. Isaacs et al., Carcinogenesis 34 (6), 1260 (2013).
68 V. H. Laitinen, T. Wahlfors, L. Saaristo et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 22 (3), 452 (2013).
69 J. P. Breyer, T. G. Avritt, K. M. McReynolds et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 21 (8), 1348 

(2012); M. R. Akbari, J. Trachtenberg, J. Lee et al., Journal of the National Cancer Institute 104 
(16), 1260 (2012); F. R. Schroeck, K. A. Zuhlke, J. Siddiqui et al., The Journal of urology 189 (3), 849 
(2013); M. Stott-Miller, D. M. Karyadi, T. Smith et al., The Prostate 73 (6), 634 (2012).

70 X. Lin, L. Qu, Z. Chen et al., The Prostate 73 (2), 169 (2013).
71 C. E. Barbieri, C. H. Bangma, A. Bjartell et al., European urology 64 (4), 567 (2013).
72 C. E. Barbieri, S. C. Baca, M. S. Lawrence et al., Nature genetics 44 (6), 685 (2012).
73 C. S. Grasso, Y. M. Wu, D. R. Robinson et al., Nature 487 (7406), 239 (2013); J. Weischenfeldt, R. 

Simon, L. Feuerbach et al., Cancer cell 23 (2), 159 (2013); P. Cairns, K. Okami, S. Halachmi et al., 
Cancer research 57 (22), 4997 (1997).

74 B. S. Carver, J. Tran, A. Gopalan et al., Nature genetics 41 (5), 619 (2009); L. C. Trotman, M. Niki, Z. 
A. Dotan et al., PLoS biology 1 (3), E59 (2003).

75 M. F. Berger, M. S. Lawrence, F. Demichelis et al., Nature 470 (7333), 214 (2011).
76 X. Sun, J. Huang, T. Homma et al., Anticancer research 29 (5), 1739 (2009); J. Lapointe, C. Li, C. P. 

Giacomini et al., Cancer research 67 (18), 8504 (2007).
77 B. S. Taylor, N. Schultz, H. Hieronymus et al., Cancer cell 18 (1), 11 (2010).



РАКЪТ НА ПРОСТАТАТА – ГЕНЕТИЧНО, ГЕНОМНО И ЕПИГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ. БИОАМАРКЕРИ

67

3 СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

78 C. S. Grasso, Y. M. Wu, D. R. Robinson et al., Nature 487 (7406), 239 (2012).
79 N. Palanisamy, B. Ateeq, S. Kalyana-Sundaram et al., Nature medicine 16 (7), 793 (2010); X. S. 

Wang, S. Shankar, S. M. Dhanasekaran et al., Cancer discovery 1 (1), 35 (2011).
80 H. Beltran, R. Yelensky, G. M. Frampton et al., European urology 63 (5), 920 (2012).
81 C. E. Barbieri and S. A. Tomlins, Urologic oncology 32 (1), 53 e15 (2014).
82 A. Aparicio, R. B. Den, and K. E. Knudsen, Nat Rev Urol 8 (10), 562 (2011).
83 M. J. Linja and T. Visakorpi, The Journal of steroid biochemistry and molecular biology 92 (4), 255 

(2004); T. Visakorpi, E. Hyytinen, P. Koivisto et al., Nature genetics 9 (4), 401 (1995); R. Hu, C. Lu, E. 
A. Mostaghel et al., Cancer research 72 (14), 3457 (2012); R. Hu, T. A. Dunn, S. Wei et al., Cancer 
research 69 (1), 16 (2009).

84 J. Lindberg, D. Klevebring, W. Liu et al., European urology 63 (2), 347 (2013).
85 M. A. Rubin, Asian journal of andrology 14 (3), 393 (2012).
86 S. A. Tomlins, D. R. Rhodes, S. Perner et al., Science (New York, N.Y 310 (5748), 644 (2005).
87 A. C. Mackinnon, B. C. Yan, L. J. Joseph et al., Archives of pathology & laboratory medicine 133 (7), 

1033 (2009).
88 S. A. Tomlins, A. Bjartell, A. M. Chinnaiyan et al., European urology 56 (2), 275 (2009).
89 P. Paulo, J. D. Barros-Silva, F. R. Ribeiro et al., Genes, chromosomes & cancer 51 (3), 240 (2012).
90 C. Geng, B. He, L. Xu et al., Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America 110 (17), 6997 (2013).
91 L. Burkhardt, S. Fuchs, A. Krohn et al., Cancer research 73 (9), 2795 (2013).
92 W. Liu, J. Lindberg, G. Sui et al., Oncogene 31 (35), 3939 (2012).
93 S. A. Tomlins, D. R. Rhodes, J. Yu et al., Cancer cell 13 (6), 519 (2008).
94 B. Ateeq, S. A. Tomlins, B. Laxman et al., Science translational medicine 3 (72), 72ra17 (2011).
95 A. W. Wyatt, F. Mo, Y. Wang et al., Asian journal of andrology 15 (3), 301 (2013).
96 T. M. Kim, R. Xi, L. J. Luquette et al., Genome research 23 (2), 217 (2013).
97 S. C. Baca, D. Prandi, M. S. Lawrence et al., Cell 153 (3), 666 (2013).
98 G. N. Marta, S. A. Hanna, J. L. Fernandes da Silva et al., Expert review of anticancer therapy 13 (1), 

101 (2013).
99 D. A. Sartori and D. W. Chan, Current opinion in oncology 26 (3), 259 (2014).
100 F. H. Jansen, M. Roobol, G. Jenster et al., European urology 55 (3), 563 (2009).
101 A. Bjartell, R. Montironi, D. M. Berney et al., Acta oncologica (Stockholm, Sweden) 50 Suppl 1, 76 

(2011).
102 W. Wang, X. Sun, and J. I. Epstein, The American journal of surgical pathology 32 (6), 851 (2008).
103 C. Kumar-Sinha, R. B. Shah, B. Laxman et al., The American journal of pathology 164 (3), 787 

(2004).
104 A. M. De Marzo, A. K. Meeker, S. Zha et al., Urology 62 (5 Suppl 1), 55 (2003).
105 D. Hessels and J. A. Schalken, Asian journal of andrology 15 (3), 333 (2013).
106 C. Magi-Galluzzi, J. Luo, W. B. Isaacs et al., The American journal of surgical pathology 27 (8), 1128 

(2003).
107 R. L. Fleshman and G. T. MacLennan, The Journal of urology 173 (5), 1759 (2005); Z. Jiang, C. Li, A. 

Fischer et al., American journal of clinical pathology 123 (2), 231 (2005).
108 P. J. Zielie, J. A. Mobley, R. G. Ebb et al., The Journal of urology 172 (3), 1130 (2004).
109 B. Ouyang, B. Bracken, B. Burke et al., The Journal of urology 181 (6), 2508 (2009).
110 M. J. Burger, M. A. Tebay, P. A. Keith et al., International journal of cancer 100 (2), 228 (2002).
111 J. S. Ross, C. E. Sheehan, H. A. Fisher et al., Clin Cancer Res 9 (17), 6357 (2003).
112 M. Rigau, I. Ortega, M. C. Mir et al., The Prostate 71 (16), 1736 (2011).
113 D. M. Berney, A. Gopalan, S. Kudahetti et al., British journal of cancer 100 (6), 888 (2009).
114 S. M. Dhanasekaran, T. R. Barrette, D. Ghosh et al., Nature 412 (6849), 822 (2001).
115 B. Laxman, D. S. Morris, J. Yu et al., Cancer research 68 (3), 645 (2008).
116 S. Varambally, B. Laxman, R. Mehra et al., Neoplasia (New York, N.Y 10 (11), 1285 (2008).
117 G. Kristiansen, F. R. Fritzsche, K. Wassermann et al., British journal of cancer 99 (6), 939 (2008).
118 W. A. Schulz and J. Hatina, Journal of cellular and molecular medicine 10 (1), 100 (2006); C. 

Jeronimo, P. J. Bastian, A. Bjartell et al., European urology 60 (4), 753 (2011).
119 K. Chiam, C. Ricciardelli, and T. Bianco-Miotto, Cancer letters 342 (2), 248 (2014).
120 A. S. Perry, R. W. Watson, M. Lawler et al., Nat Rev Urol 7 (12), 668 (2010).



Дарина Качакова, Атанаска Миткова, Радка Кънева, Ваньо Митев

68

3СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

121 D. F. Ransohoff, Science (New York, N.Y 299 (5613), 1679 (2003).
122 A. R. Brothman, G. Swanson, T. M. Maxwell et al., Cancer genetics and cytogenetics 156 (1), 31 

(2005).
123 S. Santourlidis, A. Florl, R. Ackermann et al., The Prostate 39 (3), 166 (1999); W. A. Schulz, J. P. Elo, 

A. R. Florl et al., Genes, chromosomes & cancer 35 (1), 58 (2002).
124 S. B. Baylin and J. G. Herman, Trends Genet 16 (4), 168 (2000).
125 T. Bhavsar, P. McCue, and R. Birbe, Seminars in oncology 40 (3), 259 (2013).
126 P. Cairns, Nature reviews 7 (7), 531 (2007); J. D. Brooks, M. Weinstein, X. Lin et al., Cancer Epidemiol 

Biomarkers Prev 7 (6), 531 (1998); M. J. Duffy, R. Napieralski, J. W. Martens et al., Eur J Cancer 45 (3), 
335 (2009).

127 M. Nakayama, C. J. Bennett, J. L. Hicks et al., The American journal of pathology 163 (3), 923 
(2003).

128 C. Goessl, M. Muller, R. Heicappell et al., Annals of the New York Academy of Sciences 945, 51 
(2001).

129 W. H. Lee, R. A. Morton, J. I. Epstein et al., Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America 91 (24), 11733 (1994); C. Jeronimo, H. Usadel, R. Henrique et al., Journal 
of the National Cancer Institute 93 (22), 1747 (2001).

130 C. Jeronimo, H. Usadel, R. Henrique et al., Urology 60 (6), 1131 (2002); C. G. Rogers, M. L. Gonzalgo, 
G. Yan et al., The Journal of urology 176 (5), 2280 (2006); R. Henrique and C. Jeronimo, European 
urology 46 (5), 660 (2004); M. O. Hoque, O. Topaloglu, S. Begum et al., J Clin Oncol 23 (27), 6569 
(2005); C. Goessl, M. Muller, R. Heicappell et al., Urology 58 (3), 335 (2001); M. L. Gonzalgo, C. P. 
Pavlovich, S. M. Lee et al., Clin Cancer Res 9 (7), 2673 (2003).

131 M. Roupret, V. Hupertan, D. R. Yates et al., Clin Cancer Res 13 (6), 1720 (2007).
132 S. Yegnasubramanian, J. Kowalski, M. L. Gonzalgo et al., Cancer research 64 (6), 1975 (2004).
133 S. Yegnasubramanian, M. C. Haffner, Y. Zhang et al., Cancer research 68 (21), 8954 (2008).
134 T. Kouzarides, Cell 128 (4), 693 (2007).
135 J. Mellor, Molecular cell 19 (2), 147 (2005).
136 E. R. Gibney and C. M. Nolan, Heredity 105 (1), 4 (2010).
137 D. B. Seligson, S. Horvath, T. Shi et al., Nature 435 (7046), 1262 (2005).
138 J. Ellinger, P. Kahl, J. von der Gathen et al., Cancer investigation 30 (2), 92 (2011).
139 U. Deligezer, F. Yaman, E. Darendeliler et al., Clinica chimica acta; international journal of clinical 

chemistry 411 (19-20), 1452 (2010).
140 DP Bartel, Cell 136 (2), 215 (2009).
141 H. L. Zhang, L. F. Yang, Y. Zhu et al., The Prostate 71 (3), 326 (2011).
142 R. Sun, X. Fu, Y. Li et al., BMC genomics 10, 93 (2009).
143 J. Ribas and S. E. Lupold, Cell cycle (Georgetown, Tex 9 (5), 923 (2010).
144 K. R. Leite, A. Tomiyama, S. T. Reis et al., Urologic oncology 31 (6), 796 (2011).
145 H. Iguchi, N. Kosaka, and T. Ochiya, Communicative & integrative biology 3 (5), 478 (2010).
146 J. Xu, C. X. Li, J. Y. Lv et al., Molecular cancer therapeutics 10 (10), 1857 (2011).
147 S. Wach, E. Nolte, J. Szczyrba et al., International journal of cancer 130 (3), 611 (2012).
148 E. S. Martens-Uzunova, S. E. Jalava, N. F. Dits et al., Oncogene 31 (8), 978 (2012); A. Watahiki, 

Y. Wang, J. Morris et al., PloS one 6 (9), e24950 (2011); N. Nadiminty, R. Tummala, W. Lou et al., 
The Journal of biological chemistry 287 (2), 1527 (2012); M. Yamakuchi, M. Ferlito, and C. J. 
Lowenstein, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
105 (36), 13421 (2008); J. Ribas, X. Ni, M. Haffner et al., Cancer research 69 (18), 7165 (2009); T. Li, R. 
S. Li, Y. H. Li et al., The Journal of urology 187 (4), 1466 (2012); D. Bonci, V. Coppola, M. Musumeci 
et al., Nature medicine 14 (11), 1271 (2008).

149 K. P. Porkka, M. J. Pfeiffer, K. K. Waltering et al., Cancer research 67 (13), 6130 (2007).
150 M. Ozen, C. J. Creighton, M. Ozdemir et al., Oncogene 27 (12), 1788 (2008).
151 R. L. Prueitt, M. Yi, R. S. Hudson et al., The Prostate 68 (11), 1152 (2008).
152 A. Schaefer, M. Jung, H. J. Mollenkopf et al., International journal of cancer 126 (5), 1166 (2010).
153 X. Peng, W. Guo, T. Liu et al., PloS one 6 (5), e20341 (2011).
154 M. Spahn, S. Kneitz, C. J. Scholz et al., International journal of cancer 127 (2), 394 (2010).
155 V. Coppola, R. De Maria, and D. Bonci, Endocrine-related cancer 17 (1), F1 (2010); J. W. Catto, 

A. Alcaraz, A. S. Bjartell et al., European urology 59 (5), 671 (2011); K. Takayama, S. Tsutsumi, S. 
Katayama et al., Oncogene 30 (5), 619 (2011); R. W. DeVere White, R. L. Vinall, C. G. Tepper et al., 
Urologic oncology 27 (3), 307 (2009).



РАКЪТ НА ПРОСТАТАТА – ГЕНЕТИЧНО, ГЕНОМНО И ЕПИГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ. БИОАМАРКЕРИ

69

3 СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

156 S. Ambs, R. L. Prueitt, M. Yi et al., Cancer research 68 (15), 6162 (2008).
157 A. W. Tong, P. Fulgham, C. Jay et al., Cancer gene therapy 16 (3), 206 (2009).
158 PS Mitchell, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 

105 (30), 10513 (2008).
159 R. J. Bryant, T. Pawlowski, J. W. Catto et al., British journal of cancer 106 (4), 768 (2012).
160 F. Yaman Agaoglu, M. Kovancilar, Y. Dizdar et al., Tumour Biol 32 (3), 583 (2011).
161 J. C. Brase, M. Johannes, T. Schlomm et al., International journal of cancer 128 (3), 608 (2011).
162 J. C. Brase, D. Wuttig, R. Kuner et al., Molecular cancer 9, 306 (2010).
163 F. Moltzahn, A. B. Olshen, L. Baehner et al., Cancer research 71 (2), 550 (2011).
164 Z. H. Chen, G. L. Zhang, H. R. Li et al., The Prostate 72 (13), 1443 (2012).
165 R. Mahn, L. C. Heukamp, S. Rogenhofer et al., Urology 77 (5), 1265 e9 (2011).
166 J. Shen, G. W. Hruby, J. M. McKiernan et al., The Prostate 72 (13), 1469 (2012).
167 T. A. Haj-Ahmad, M. A. Abdalla, and Y. Haj-Ahmad, Journal of Cancer 5 (3), 182 (2014).
168 A. Srivastava, H. Goldberger, A. Dimtchev et al., PloS one 8 (10), e76994 (2013).
169 J. C. Gonzales, L. M. Fink, O. B. Goodman, Jr. et al., Clinical genitourinary cancer 9 (1), 39 (2011).
170 M. J. Lodes, M. Caraballo, D. Suciu et al., PloS one 4 (7), e6229 (2009).
171 H. C. Nguyen, W. Xie, M. Yang et al., The Prostate 73 (4), 346 (2013).
172 L. A. Selth, S. Townley, J. L. Gillis et al., International journal of cancer 131 (3), 652 (2012).
173 J. Carlsson, S. Davidsson, G. Helenius et al., Cancer cell international 11 (1), 14 (2011).
174 G. Attard, J. F. Swennenhuis, D. Olmos et al., Cancer research 69 (7), 2912 (2009).
175 D. C. Danila, G. Heller, G. A. Gignac et al., Clin Cancer Res 13 (23), 7053 (2007); J. S. de Bono, H. I. 

Scher, R. B. Montgomery et al., Clin Cancer Res 14 (19), 6302 (2008).
176 S. K. Pal, P. Twardowski, and D. Y. Josephson, Maturitas 64 (2), 61 (2009); H. I. Scher, X. Jia, J. S. de 

Bono et al., The Lancet 10 (3), 233 (2009).
177 S. Hori, J. S. Blanchet, and J. McLoughlin, BJU international 112 (6), 717 (2013).
178 M. Lazzeri, A. Abrate, G. Lughezzani et al., Urology 83 (3), 606 (2014).
179 L. J. Sokoll, M. G. Sanda, Z. Feng et al., Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 19 (5), 1193 (2010).
180 D. Hessels, J. M. Klein Gunnewiek, I. van Oort et al., European urology 44 (1), 8 (2003); M. J. 

Bussemakers, A. van Bokhoven, G. W. Verhaegh et al., Cancer research 59 (23), 5975 (1999).
181 X. Filella, L. Foj, M. Mila et al., Tumour Biol 34 (3), 1337 (2013).
182 M. Auprich, A. Bjartell, F. K. Chun et al., European urology 60 (5), 1045 (2011); E. D. Crawford, K. O. 

Rove, E. J. Trabulsi et al., The Journal of urology 188 (5), 1726 (2012).
183 C. Stephan, B. Ralla, and K. Jung, Biochimica et biophysica acta 1846 (1), 99 (2014).
184 D. Knezevic, A. D. Goddard, N. Natraj et al., BMC genomics 14, 690 (2013).
185 J. Cuzick, D. M. Berney, G. Fisher et al., British journal of cancer 106 (6), 1095 (2012); S. J. Freedland, 

L. Gerber, J. Reid et al., International journal of radiation oncology, biology, physics 86 (5), 848 
(2013); M. R. Cooperberg, J. P. Simko, J. E. Cowan et al., J Clin Oncol 31 (11), 1428 (2013).

186 J. E. McDunn, Z. Li, K. P. Adam et al., The Prostate 73 (14), 1547 (2013); K. Jung, R. Reszka, B. 
Kamlage et al., International journal of cancer 133 (12), 2914 (2013).

187 S. S. Salami, F. Schmidt, B. Laxman et al., Urologic oncology 31 (5), 566 (2013); G. H. Leyten, D. 
Hessels, S. A. Jannink et al., European urology 65 (3), 534 (2014).

188 J. N. Cornu, G. Cancel-Tassin, C. Egrot et al., The Prostate 73 (3), 242 (2013).
189 R. K. Nam, L. Sugar, W. Yang et al., British journal of cancer 97 (12), 1690 (2007).
190 R. Mehra, S. A. Tomlins, R. Shen et al., Mod Pathol 20 (5), 538 (2007).
191 M. Winnes, E. Lissbrant, J. E. Damber et al., Oncology reports 17 (5), 1033 (2007); J. Wang, Y. Cai, C. 

Ren et al., Cancer research 66 (17), 8347 (2006); F. Demichelis, K. Fall, S. Perner et al., Oncogene 26 
(31), 4596 (2007); L. M. FitzGerald, I. Agalliu, K. Johnson et al., BMC cancer 8, 230 (2008).

192 S. Perner, F. Demichelis, R. Beroukhim et al., Cancer research 66 (17), 8337 (2006).
193 G. D. Stewart, L. Van Neste, P. Delvenne et al., The Journal of urology 189 (3), 1110 (2013); K. A. 

Heichman and J. D. Warren, Clin Chem Lab Med 50 (10), 1707 (2012).
194 R. L. Parr, J. Mills, A. Harbottle et al., Discovery medicine 15 (83), 213 (2013); M. L. Verschoor, R. 

Ungard, A. Harbottle et al., BioMed research international 2013, 612369 (2013).



Дарина Качакова, Атанаска Миткова, Радка Кънева, Ваньо Митев

70

3СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

Използвани електронни източници:
Е1. http://www.psa-rising.com/prostatecancer/prostate.htm
Е2. www.ustoo.org
Е3. http://www.psa-rising.com/prostatecancer/prostate.htm
Е4. http://www.prostate-cancer-institute.org/about-prostate-cancer/prostate-anatomy.html,
Е5. http://men.webmd.com/human-anatomy-the-prostate
Е6. http://atlasgeneticsoncology.org/Tumors/ProstateOverviewID5041.html
Е7.http://www.cancer.gov.beckerproxy.wustl.edu/cancertopics/factsheet/detection/PSA.
Е8. http://healthguide.howstuffworks.com/prostate-cancer-in-depth2.htm
Е9. www.cancerinfo.tri-kobe.org
Е10.http://www.pcf.org/site/c.leJRIROrEpH/b.5802027/k.D271/Prostate_Cancer_Risk_Factors.htm; 
Е11.http://www.cancer.org/cancer/prostatecancer/detailedguide/prostate-cancer-risk-factors
Е12. www.genome.gov/gwastudies/
Е13. http://www.academia.edu/340306/Gene_Copy_Number_Alterations_In_Prostate_Cancer; 
Е14. http://atlasgeneticsoncology.org/Tumors/ProstateOverviewID5041.html
Е15. http://www.mirbase.org/cgi-bin/browse.pl?org_hsa



1
КЛИНИЧНИ  

СЛУЧАИ
CLINICAL 

CASES

АВАСТИН В ЛЕЧЕНИЕТО  
НА ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ –  

ПЪРВА ЛИНИЯ

Снежина Недева,  
Велко Минчев

ЦентралОнкоХоспитал, 
 гр. Пловдив



72

1КЛИНИЧНИ  
СЛУЧАИ

CLINICAL  
CASES

Studia Oncologica, год. VI, бр. 3, 2014

Снежина Недева, Велко Минчев

АВАСТИН В ЛЕЧЕНИЕТО НА ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ –  
ПЪРВА ЛИНИЯ

Снежина Недева, Велко Минчев 
ЦентралОнкоХоспитал, гр. Пловдив

Въведение
Овариалният карцином е петият по честота карцином при жените. При 

70-80% от болните заболяването се открива в напреднал стадий, когато 5 годиш-
ната преживяемост е значително по-ниска в сравнение с ранните стадии.(1)

Анамнеза
Жена на 63 г., консултирана с гинеколог на 15.04.2013 г. по повод болки, 

ирадииращи към кръста и дясното подребрие.
Обективен статус: установява се наличие на асцитна течност, коремът е 

над нивото на гръдния кош, притъпен перкуторен тон по фланговете, наличие 
на плискане и забавена перисталтика.

От гинекологичния статус в областта на левите аднекси се установява пал-
пираща се неподвижна формация с твърда консистенция и р-ри 8-10см.

Параклиника: СА 125- 607 U/mL .Останалите хематологични и биохимич-U/mL .Останалите хематологични и биохимич-/mL .Останалите хематологични и биохимич-mL .Останалите хематологични и биохимич- .Останалите хематологични и биохимич-
ни показатели са в норма.

Образни изследвания:
УЗИ: в областта на левите аднекси се визуализира формация с d=5см.; ус-

тановява се наличие на голямо количество асцитна течност в коремната кухина. 
На 15.04.2013г. е извършена пункция, по време на която е евакуирана око-

ло 2л. асцитна течност. Пациентката е насочена за оперативно лечение.
Оперативна интервенция: Извършена е Аdnexectomia billateralis et Omen-dnexectomia billateralis et Omen- billateralis et Omen-billateralis et Omen- et Omen-et Omen- Omen-Omen-

tectomia subtotalis. По време на операцията се установява наличие на 500мл ас- subtotalis. По време на операцията се установява наличие на 500мл ас-subtotalis. По време на операцията се установява наличие на 500мл ас-. По време на операцията се установява наличие на 500мл ас-
цитна течност, матка и аднекси двустранно срастнали, обхванати от туморен 
процес, множество метастази по перитонеума и предната коремна стена, вис-
церален перитонеум, оментум, тънки и дебели черва и по капсулата на черния 
дроб. 

Цитологично изследване на асцита: асцитна течност – масово с туморни 
гнезда от аденокарцином

Хистология:
1: яйчник – умеренодиференциран папиларен аденокарцином 
2: маточни тръби-с инфилтрация от същия карцином
3: оментум- масивни метастази от същия карцином
Окончателна диагноза: Ca ovarii. Ascites. St.post adnexectomiam bill. et 

omentectomiam subtotalem. Carcinosis peritonei 
T3cNxM0 ІІІc кл.ст. ECOG 1
На 14.05.2013г. пациентката постъпва в ЦентралХоспитал, гр.Пловдив за 

провеждане на комбинирана химиотерапия. Осъществено е стадиране с КТ на 
абдомен и малък таз с i.v. контраст, от който се открива минимално количество 
асцитна течност парахепатално и в малък таз, неравномерно задебелени перито-
неални листове .

Пациентката не съобщава за прекарани съдови инциденти.
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Следоперативно ниво на туморния маркер: СА 125- 115U/mL .
Основни съображения при избор на първа линия системна терапия при 

тази пациентка са били наличието на добър PS, съобразяване с напредналия ста-PS, съобразяване с напредналия ста-, съобразяване с напредналия ста-
дий на болестта , наличието на остатъчно заболяване след хирургичната намеса 
и излагането на пациента на повишен риск от рецидив, поради агресивния ха-
рактер на заболяването. 

След обсъждане от онкокомитет, болната започна терапия с Paclitaxel 175 
мг/м2 + Carboplatin (AUC=5� + Avastin (15mg/kg � през 21 дни .

След провеждане на С3, пациентката е хоспитализирана по повод астено-, пациентката е хоспитализирана по повод астено- пациентката е хоспитализирана по повод астено-
адинамия, гадене, наличие на афти по устната лигавица.

От параклиниката се открива левкогранулоцитопения Gr-2.След проведе-Gr-2.След проведе--2.След проведе-
на симптоматична терапия, пациентката се възстанови в рамките на 4 дни.

30.08.2013г. Стадиране след шести курс ХТ:
КТ на абдомен и малък таз:

 – без асцитна течност в абдомен и малък таз; 
 – персистира задебеляване на листовете на висцерален и париетален пе-

ритонеум;
 – маркирани лимфни вериги в малкия таз и единичен обтураторен �В-

11мм.
Нивото на туморния маркер е в нормални граници СА125- 4,8U/mL .
Поради отказ на пациентката да проведе “Second look “ операция, се реши 

да продължи с монотерапия Авастин.
20.09.2013 г. Пациентката е обсъдена от онкокомитет да продължи с Avas-Avas-

tin 15mg/kg (765мg) като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич- 15mg/kg (765мg) като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич-mg/kg (765мg) като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич-/kg (765мg) като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич-kg (765мg) като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич- (765мg) като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич-g) като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич- като монотерапия за 15 месеца или до неприемлива токсич-
ност, ако такава настъпи по-рано. 

От последващите изследвания, извършени по време на стадирането на 
пациентката на всеки трети курс монотерапия с Аvastin, не се открива асцитна 
течност в корем и малък таз, персистират стойности на Нв-105-120.

От гинекологичния статус: матка – нормални топика и размери; задебеле-
ни стени на чревни бримки, без патологични изменения в аднексиалния чукан, 
не се визуализира свободна течност в малък таз.

12.11.2014г . пациентката постъпва планово в гинекологично отделение за 
извършване на “Second look”операция. От извършените предоперативни образ-Second look”операция. От извършените предоперативни образ- look”операция. От извършените предоперативни образ-look”операция. От извършените предоперативни образ-”операция. От извършените предоперативни образ-
ни изследвания :

У�И: матка с р-р 4.5/2.5см,не се открива асцитна течност в малкия таз.
СА125-4U/ml преди извършване на операцията.
По време на операцията се установява матка с нормални размери, не се 

визуализират метастази по перитонеума, наличие на прирастване на остатък от 
оментум към цьокума, извършена е тотална хистеректомия.

От материалите, изпратени за хистологично изследване резултатът е:
1. матка-атрофични промени
2. �В бифуркация и парааортални – без метастази
3. Апендикс – атрофични промени
4. Брид – фиброзна тъкан
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Заключение
До 12.09.2014г. пациентката е провела 15 месеца терапия с Avastin и след 

осъществяване на “Second look”операция с тотална хистеректомия се отчита 
много добър ефект от проведената терапия до момента.

От представения клиничен случай отчитаме добра поносимост и профил 
на безопасност на Avastin в комбинация с химиотерапия, както и като поддър-Avastin в комбинация с химиотерапия, както и като поддър- в комбинация с химиотерапия, както и като поддър-
жаща терапия и ефективност, съответстваща на данните от клиничните проуч-
вания. 

Продължаваме наблюдението на пациентката.

Библиография
1. Заболяемост от рак в България – НРР, София, 2014
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАНКРЕАСЕН НЕТ

Снежина Недева, Велко Минчев 
ЦентралОнкоХоспитал, гр. Пловдив

Въведение
Невроендокринните тумори (НЕТ) са хетерогенна група тумори, произ-(НЕТ) са хетерогенна група тумори, произ-НЕТ) са хетерогенна група тумори, произ-) са хетерогенна група тумори, произ- са хетерогенна група тумори, произ-

хождaщи от невроендокринни клетки с локализация в различни органи и с раз-
лична клинична изява. Клиничните симптоми се определят и от секретираните 
биологични вещества, освен при несекретиращите или недиференцирани НЕТ, 
при които тези симптоми липсват. НЕТ се развиват бавно във времето и се про-
явавяват с неспецифични симптоми. Карциноидният синдром се проявява като 
късен белег на НЕТ.(1)

Представеният клиничен случай е на панкреасен НЕТ, който се манифес- който се манифес-който се манифес-
тира с болка в областта на корема, нарушена флатуленция и дефекация, флъш-
синдром, астено-адинамия и установено метастазиране в черен дроб.

Анамнеза
Пациентът е мъж на 33г., който на 29.06.2013г. постъпва по спешност в хи-

рургично отделение по повод оплаквания от силна, постоянна болка от няколко 
дни, тежест и подуване на корема от около месец, гадене без повръщане и отпад-
налост, обилни изпотявания, зачервяване на лицето, с нарушена флатуленция и 
дефекация от около месец с диарийни изхождания над 3 на ден, без патологични 
примеси.

Обективен статус
Коремът е над нивото на гръдния кош, балониран, респираторно подви-

жен, палпаторно болезнен дифузно, по-изразено в дясната половина на епигас-
триума, без мускулен дефанс, без данни за перитонеално дразнене и оживена 
перисталтика.

Параклиника: отчитат се завишени стойности на чернодробните показа-
тели.

Образни изследвания

УЗД на коремни органи:
Черен дроб – в двата лоба дифузно се установява наличие на множество 

пръснати хиперехогенни лезии, контрахиран жлъчен мехур, слезка с единични 
вкалцявания, панкреас – не се визуализира.

ФГС:
Стомах – стеснен лумен, в областта на голямата кривина и по задната сте-томах – стеснен лумен, в областта на голямата кривина и по задната сте-

на се установява избутване на стомашната стена отвън. Покриващата лигавица е 
интактна, взети са 4 биопсии.
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КТ на коремни органи с венозен контраст:
Черен дроб – наличие на множество дифузно пръснати хиподенсни лезии 

в двата лоба, които се визуализират в късна венозна фаза;
Панкреас – в областта на опашката наличие на окръглена хиперденсна 

формация с р-р 82-63мм с хетерогенна структура и зони на разпад сред нея. На-
ходката е плътно свързана с опашката на панкреаса и инфилтрира стената на 
стомаха по голямата кривина.

От проведените изследвания и физикален преглед се установява туморна 
формация на опашката на панкреаса с инфилтрация на околните структури и 
наличие на метастатични промени в черния дроб. Проведена е консервативна 
терапия.

07.07.2013г. Пациентът постъпва в гастроентерологично отделение по по-
вод влошаване на общото състояние.

От статуса: незадоволително общо състояние, корем – палпаторно болез-
нен в епигастриума.

УЗИ:
Черен дроб – множество хиперехогенни, окръглени лезии с хало и размери 

до 2см в двата лоба;
-панкреас – в съседство с опашката на панкреаса се видя окръглена хете-панкреас – в съседство с опашката на панкреаса се видя окръглена хете-

рогенна формация с диаметър 9см, наличие на свободно подвижна течност в 
малкия таз.

Видео колоно- и -гастроскопия: стомах – умерен антрален петнист ери-
тем – гастритис еритемоексудатива.

�аключение: ектодермома панкреатис.
Направена е ТАБ и е взет материал за цитологично изследване.
Цитология: обилие от голи ядра с изразен атипизъм, на места анизонук-

леоза, участъци с „ молдинг”, други с формиране на розетки. Туморните клетки 
са разположени на пластове.

Цитологичната картина отговаря на метастази от нискодиференциран 
карцином на панкреас.

Извършена е и дебелоиглена ТАБ с вземане на материал за хистологично 
изследване.
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17.07.2013г. Хистопатологично изследване:
Скелетна мускулатура,мастна и фиброзна тъкан с единични комплекси 

от малко на брой дребни клетки с превалиране на кръгли ядра с диспергиран 
хроматин и светла цитоплазма.Клетките са организирани в комплекси –гнезда. 
Участък от съединителна тъкан с епителна тапицировка от кубични клетки, ко-
ито имунохистохимично експресират: СК7,19, огнищно СК20, МУК2 и СА125. 
Дребните клетки в комплексите са със слаба експресия на Хромогранин А и Си-
наптофизин и в над 80% Кi 67.

Те не експресират СЕА, ПСА, ЕМА, ТТФ1, тиреоглобулин, СДХ2, МУК1.
Диагноза:биопсичен материал с 2 комплекса от клетки с имунофенотип, 

сходен с невроеднокринен тумор.
19.07.2013г. Изследване на хромогранин А – 89,814ng/ml при норма до 

100нг/мл.
31.07.2013г.
Постъпва в ЦентралХоспитал, гр.Пловдив за диагностично уточняване и 

решение за по-нататъшно терапевтично поведение.
Съобщава за подуване и тежест в корема, нарушения в дефекацията.
31.07.2013г. КТ на торакс и абдомен с и.в.контраст:
Черен дроб с увеличени размери, наличие на множество метастази, пръс-ерен дроб с увеличени размери, наличие на множество метастази, пръс-

нати във всички чернодробни сегменти, с размери от 5 до 45 мм, като някои от 
лезиите конфлуират, а други са с централен разпад. Порта хепатис е уплътнена 
и ангажирана.

Панкреас – наличие на хетероденсна туморна формация с размер 90/78мм, 
предимно в опашката на панкреаса, същата притиска и дислоцира съседните ор-
гани. Наличие на сгрупирани �В параортално ретроперитонеално и в ретропан-
креатичното пространство, повечето с горногранични размери, най-големите до 
13мм. Малко количество асцитна течност.

След обсъждане от онкокомитет се взе решение пациентът да проведе хи-
миотерапия с комбинацията Cisplatin+Etoposid през 21дни – 6 курса.

26.08.2013г.
След 2 курс ПХT се взе решение към терапията да се добави и Sandostatin 

LA� 20mg през 28 дни.
3.10.2013г.КТ на торакс и абдомен с контраст:
Черен дроб – в гранични размери, лезиите са значително редуцирани в 

двата лоба, най-големите от тях са в 8 сегмент и в левия лоб с размер 12мм.
Останалите са с размер до 1см. Порта хепатис е уплътнена, ангажирана.
Туморната лезия в опашката на панкреаса е с намалени размери и с уплът-

нена структура – 41/25мм, прилежи към стомаха в съседство, инфилтрира го, 
ангажира вена лиеналис.

�имфни възли – единични парааортално, ретроперитонеално и в ретро-
панкреатичното пространство с р-р 8мм. Няма КТ данни за асцитна течност.

28.11.2013г. KT на коремни органи:
Черен дроб – пръснати хиподенсни лезии в двата лоба с размер от 4 до 

13мм;
Панкреас – в областта на опашката се маркира хиподенсна зона с намален 

размер 20 мм .
20.02.2014г. КТ на торакс и абдомен:
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Черен дроб – лезии без динамика; панкреас-лезия с размер 18мм.
13.05.2014г. КТ на торакс и абдомен:
Черен дроб – лезии от 3 до 10мм; панкреас-18мм.
24.07.2014г. КТ: черен дроб – лезии от 3мм до 7мм; панкреас-18мм.
30.10.2014г.КТ на торакс и абдомен: черен дроб -6мм; панкреас-17мм.

27.11.2014г. Сцинтиграфия с 99мТс-октреотид и хибридно образно из-г. Сцинтиграфия с 99мТс-октреотид и хибридно образно из-
следване SPECT-CT за визуализация на соматостатинови рецептори при ен-
докринни тумори:

От прицелните и целотелесната сцинтиграфия, както и от комбинираното 
томографско сцинтиграфско и КТ изследване се отчитат данни за повишено нат-
рупване на соматостатиновия аналог само в областта на формацията в опашката 
на панкреаса.

�ипсват данни за повишено натрупване в областта на черния дроб, където 
от КТ се визуализират минимални по големина хиподенсни огнища.

С оглед визуализацията на по-недиференцирана компонента на НЕТ и 
проследяване ефекта от приложената вече обща химиотерапия е препоръчано 
пациента да проведе PET-CT.
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Динамика в размерите на метастазите в черния дроб, туморната формация 
в областта на опашката на панкреаса и лимфните възли

Проследяване на стойностите на биохимичните показатели

Заключение
До момента пациентът е провел 6 курса ПХТ с Cisplatin+Etoposid и 17 кур-

са Sandostatin LAR 20mg / 30 дни.
От образните изследвания се отчита Stable Desease по RECIST1.1. Пациен-

тът е в много добро общо състояние с повлиян флъш-синдром, изпотяване, лип-
са на диария и адинамия, стабилизирани до норма биохимични и хематологични 
показатели. Понася добре терапията.

Наблюдението на пациента продължава.
Обобщавайки можем да кажем, че случаите на НЕТ с висока пролифера-

тивна активност се повлияват благоприятно от цитостатично лечение и биоло-
гична терапия, какъвто е нашият клиничен случай. Основен метод за отчитане 
на ефекта от лечението остава компютърната аксиална томография.

Библиография
1. Заболяемост от рак в България – НРР, София, 2014
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Национален център по онкология
(СБА�О-ЕАД)
ул „Пловдивско шосе“ 6, София 1756
тел.: (02) 8076/361
факс: (02) 870 64 16
е-mail: ctimcheva12@gmail.com

Изискват се две печатни копия (формат А4), написани на текстов редактор МS Word, при-
дружени с електронен запис. Препоръчва се използването на шрифт Times New Roman с 
размер на знака 12 точки и междуредово разстояние Single (normal). Мерните единици тряб-
ва да бъдат дадени по системата СИ. Пожелание на авторите за обособяване на съществени 
думи и изречения в текста могат да се използват удебеляване, курсив, подчертаване и други 
възможности за форматиране на текст, предоставяни от текстовия редактор, с изключение 
на оцветяване.

Рефериране
�а да бъдат публикувани, материалите трябва да са придружени с кратка препоръка от хаби-
литирано лице, специалист в съответната област. Изборът на референт е грижа на авторите. 
Екипът на списанието може да подпомогне авторите в избора на подходящ референт само 
като препоръка. Членовете на редакционната колегия могат също да бъдат референти.

Организация на ръкописа
Авторите имат пълна свобода в избора на организация на същинската част на ръкописа в 
съответствие със спецификата на представяния от тях материал.
Изискванията на списанието се отнасят до следните най-общи правила:

Титулна страница 
•	 �аглавие с главни букви
•	 Имена на авторите с пълно изписване на името и фамилията с малки букви
•	 Адрес на авторите с малки букви: при автори с различни адреси се използват малки 

цифри след фамилното име, съответстващи на тези, използвани в адреса. Например:

 Автор А1, Автор Б2, Автор В3

 1Адрес на институт на автор А
 2Адрес на институт на автор Б
 3Адрес на институт на автор В

•	 Име и пълен адрес на автор за контакт с телефон и е-mail (при възможност)



Резюме на български език – до 1 страница

Резюме на английски език – до 1 страница
В резюмето се включва, заглавието на студията на английски език, изписват се имената 
на авторите и местоработата на английски език.
Ключови думи след резюметата – съответно на български и на английски език

Книгопис
Библиографията започва на отделна страница. Цитатите в текста се дават с номера по 
реда на появата им и се обграждат в квадратни скоби, например „...показва висока екс-
пресия на гена, кодиращ протеина [7, 13]“. Няма специални изисквания за оформяне на 
библиографската информация в книгописа, но стилът трябва да е един и същ за всич-
ки цитирания. Цитатът трябва да съдържа пълната информация на оригиналния език, 
включваща имената на автори, заглавие, име на списанието (книга, поредица), том книж-
ка, година, страници (от–до). Името на списанието се дава по стандарта за абревиатура 
на Chemical Abstracts.

Таблици
Таблиците се номерират с арабски цифри, например Таблица 1, Таблица 2 и т.н., и се при-
дружават от информативно заглавие с малки букви. В електронния запис таблиците се 
дават като самостоятелни файлове. В текста, в ляво бяло поле се означава желаното мяс-
то за поместване на таблицата.

Илюстративен материал
Диаграми, фигури, формули и други илюстративни материали се представят в оригинал 
на отделни листове (респективно файлове в електронния запис). В текста, в лявото бяло 
поле се означава желаното място за поместването им. Ако илюстративния материал е 
създаден по електронен път с използването на специализирана програма, то името на 
програмата се записва с молив на гърба на листа.

Коректури и отпечатъци
Авторът за контакт проверява коректурите за евентуални грешки и пропуски като ги 
сверява с оригинала. Не се предоставят отпечатъци.

СПИСАНИЕТО НЕ СЕ РА�ПРОСТРАНЯВА ЧРЕ� АБОНАМЕНТ 
И СЕ ПО�УЧАВА БЕ�П�АТНО. ЖЕ�АЕЩИТЕ ДА СПОНСОРИРАТ 
СПИСАНИЕТО МОГАТ ДА СЕ ОБЪРНАТ КЪМ ДОЦ. ТИМЧЕВА 
НА ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ АДРЕС


