Studia
Oncologica
Обзори по онкология
Reviews in Oncology

год. V, брой 1

2015

Studia Oncologica
год. V, брой 1, 2015 г.
© Издателство Парадигма, 2015
ISSN 1313-7115

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение........................................................................................................................ 7

Студия

1

Имунология и съвременна имунотерапия при малигнения
меланом......................................................................................................... 9
Красимир Киров, Ива Гаврилова, Ася Консулова

Студия

2

Имунологични механизми, основи и видове имунотерапия
при солидни тумори.................................................................................. 29
Ася Консулова, Иван Донев, Николай Цонев, Елеонора Димитрова,
Александрина Христова, Соня Драганова, Красимир Киров

Студия

3

Съотношение неутрофили/лимфоцити – потенциална прогностична
и предиктивна роля при пациенти с авансирал недребноклетъчен
карцином на белия дроб..........................................................................49
Мила Петрова, Юлиан Райнов

КЛИНИЧEН СЛУЧАЙ

Клинични
случаи

1

Таргетна терапия с vismodegib при пациент с базоцелуларен
карцином.............................................................................................81
Ива Гаврилова, Красимир Киров

4

Уважаеми колеги, скъпи приятели,
Пред вас е поредният брой на списанието за обзори по онкология Studia
Oncologica. Той е посветен на поредна гореща тема – имуноонкология.
Топ-новината на ASCO -2015 бяха впечатляващите резултати от клинични
проучвания при плоскоклетъчен и аденокарцином на белия дроб с имунотерапия. За разлика от класическата таргетна терапия, при която целта е блокиране на
рецептори върху туморната клетка, тук таргет са Т-лимфоцитите. Повишаването
на тяхната ефективност довежда до дълготрайна преживяемост при болни с авансирало заболяване.
Тази нова насока в лечението на злокачествените тумори е изключително
обнадеждаваща, тъй като обхваща всички известни видове тумори поради унифицирания механизъм на действие. Очакваме резултатите от клинични проучвания и при други локализации.
От изключително важно значение при провеждане на противотуморно лечение е използването на предиктивни фактори. При карцинома на белия дроб те
са твърде малко.
Обогатяване на тази информация и обнадеждаващи резултати от един научен труд ще прочетете в третия публикуван обзор в този брой на списанието.
Studia Oncologica се публикува и онлайн на сайта на БАМО www.bamobg.org
Приятно четене!
От името на Редакционната колегия,
Проф. д-р К. В. Тимчева
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Резюме
След 2010 г. в терапията на метастазиралия меланом (ІV ст.) настъпи обрат с въвеждането на нови препарати за таргетна терапия (ТТ)
при BRAF-V600 мутация (BRAF-i – vemurafenib и dabrafenib, MEK-i – trametinib и cobimetinib) и имунотерапия (ИТ) с анти – CTLA 4 и PD1 антитела (ipilimumab, nivolumab и pembrolizumab). За първи път с ТТ при
меланома се постигна бързо настъпващо туморно повлияване в много висок процент – над 50%. За съжаление, засега няма данни за дългосрочно
подобряване на преживяемостта. От друга страна, ИТ с бавен, но продължителен туморен отговор, при по-нисък процент пациенти, постигна
за първи път при меланома повишаване на преживяемостта. Докато ТТ с
повечето препарати е туморо-специфична, ИТ е ефективна при различни
солидни тумори. В статията правим анализ на имунологията на меланома
и първите положителни резултати на съвременната ИТ при него.
Ключови думи: малигнен меланом, имунотерапия, анти – CTLA 4 и анти
– PD1 антитела
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Summary
The therapy of stage IV malignant melanoma has changed substantionally after 2010. Targeted therapy with inhibitors of BRAF V600 mutations demonstrated quick and high tumor response, however the long term overall survival
does not seem to be much influenced. On the other hand innovative immunotherapy with anti CTLA-4 and anti PD1 – antibodies has demonstrated lower
and slow but durable response and better long term survival. The target agents
are usually tumor-specific while the immunotherapy is successfully applied to a
variety of solid tumors. In the present survey we discuss the immune profile of
melanoma and the first encouraging results of it’s immunotherapy.
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Имунният контрол (ИК) – immune surveillance е еволюционно постижение и необходимост за елиминиране на туморни клетки, вируси и
др. [1]. Клинично изявените тумори са тези, при които ИК се е оказал
недостатъчно ефективен и/или е настъпило имунологичното им толериране.
Клетките в човешкия организъм са изложени непрекъснато на вредни външни фактори (UV-светлината, радиацията, химически съединения, вируси) и на мутагенни продукти от нормалните метаболитни процеси, които ежедневно причиняват на една клетка почти половин милион
молекулярни увреждания на ДНК (нуклеарна и митохондриална). Те се
коригират мигновено (msec) от перфектно функциониращ комплекс от
ДНК-репаративни процеси, съхраняващи интегритета на клетъчния геном. При акумулиране на непоправими увреждания, клетката спира да
се дели (влиза във фаза на репликативно стареене – senescence) и/или се
включва проапоптичният комплекс, предизвикващ програмираната клетъчна смърт (Фиг. 1) [2].

Фигура 1. Три възможности при непоправими увреждания на генома –
спиране на делението, апоптоза или малигнизация на клетката

При неуспешна апоптоза, мутиралата клетка може неконтролируемо да
пролиферира и да се превърне в тумор. Последната защитна линия на организма
е ИК. Ефикасността му зависи от три фактора [3]:
1. имуногенност на туморната клетка – експресия на нови „чужди” (nonself) антигени
2. степен на имуносупресия в туморната околна микросреда – ТОМ (tumor microenvironment) и регионалните лимфни възли

“

Имунният контрол (ИК)
– immune surveillance
е еволюционно
постижение и
необходимост за
елиминиране на
туморни клетки,
вируси и др.

“

При неуспешна
апоптоза, мутиралата
клетка може
неконтролируемо да
пролиферира и да се
превърне в тумор

3. ефективност на адаптивната имунна система – създаване на тумороспецифични Т-лимфоцити, способни да унищожават туморните клетки.
От различните видове имунотерапия (ИТ) се очаква да подсилят някоя
фаза (или компонент) на ИК – пептидните и туморните автоваксини подсилват
имуногенността на тумора, цитокините (IL-2 и IFN-α) стимулират дендритните
клетки и Т-лимфоцитите, адоптивната ИТ (ex vivo активиране и пролиферация
на тумор-инфилтриращите лимфоцити (CD8+ TIL) и връщането им в организма)
е “by-pass” на неефективния процес на активирането на имуно-некомпетентните
Т-лимфоцити [3].
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“

През последните 10
години се постигна
значим успех в
разработването на
антитела т.нар.
„блокажни инхибитори
– check-point inhibitors”,
таргетиращи
мембранни рецептори
на Т-лимфоцита

През последните 10 години се постигна значим успех в разработването
на антитела т.нар. „блокажни инхибитори – check-point inhibitors”, таргетиращи
мембранни рецептори на Т-лимфоцита. Те са нормални немутирали протеини,
които инициират сигнални пътища за контрол на активността, пролиферацията и преживяемостта на сенсибилизирания (primed), от антиген-представящата
клетка (АПК), имуно-некомпетентен (naïve) Т-лимфоцит и превръщането му в
ефективен Т-лимфоцит (CD8+ TIL) (Фиг. 2).

Фигура 2. Ко-стимулиращи
(от TNF- superfamily и CD28/B7
superfamily) и инхибиращи
(предимно от CD28/B7
superfamily) мембранни молекули,
иницииращи сигнални пътища
при сенсибилизирането на
Т-лимфоцита от АПК

Продължава откриването на нови сигнални пътища, активиращи, при
свързването на: OX40-L c OX40, ICOS-L c ICOS, GITR-L c GITR и инхибиращи:
GAL9 c TIM3, MHC I c LAG3 и др. (Фиг.2, 3) [3].

“

Очаква се през
следващите 10
години ИТ да стане
основна терапия при
60% от туморите,
като ги елиминира
или превръща в
контролируемо
„хронично” заболяване
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Фигура 3. Активиращи и
инхибиращи рецептори на
Т-лимфоцита

Очаква се през следващите 10 години ИТ да стане основна терапия при
60% от туморите, като ги елиминира или превръща в контролируемо „хронично”
заболяване. Засега ИТ е една от основните терапии при 3% от туморите. Един от
тях е малигненият меланом (ММ), тумор с висока имуногенност.

Меланомогенеза и имунен профил на меланома
Меланомната клетка е малигнизирал меланоцит, чиято основна функция в
епитела на кожата е да предпазва организма от дълбоко проникване на УВ-лъчи.
Те се абсорбират напълно от меланина [4]. Синтезът му се извършва в органели
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(меланозоми), които се интернализират от околните епителни клетки (кератиноцити), с които меланоцитът е в единен функционален комплекс (Фиг. 4а). Иницииращият стимул за синтез на меланин са началните УВ-увреждания на ДНК
на меланоцита с образуване на пиримидинови димери (Фиг.4в).
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“

Иницииращият
стимул за синтез на
меланин са началните
УВ-увреждания на
ДНК на меланоцита
с образуване на
пиримидинови димери

А

В

Фигура 4. А – Меланоцито-кератиноцитен комплекс В – ДНК увреждания в
меланоцита от УВ-лъчи и тяхното бързо възстановяване чрез ензима photolyasa

Кератиноцитите регулират пролиферацията, диференциацията, меланогенезата и дендритогенезата на меланоцитите, чрез паракринна секреция
на α-MSH, ACTH, basic FGF, nerve GF, endothelins, GM-CSF, SCF, LIF и HGF [5].
Функциите на меланоцита не са напълно проучени. Произхожда от невроектодермата и има общ прекурсор с швановите клетки. През ембрионалното развитие се придвижва и остава, освен в кожата, в много тъкани и органи. Предполага
се, че участва в метаболитни, антиоксидантни и детоксикационни процеси, при
съответния риск за увреждания на ДНК. Като основен рисков фактор за инициация и промоция на канцерогенезата (меланомогенезата) на ММ, в локализации,
директно изложени на слънчевите лъчи, се приема УВ-радиацията. Другите ММ
не са лъчево-индуцирани – акрални, мукозни, увеални и първични меланоми на
вътрешните органи – менинги, бронхи, чревни, пикочен мехур и др. Предполага
се, че причина за канцерогенезата им е акумулирането на мутации, причинени
от метаболитни продукти. ММ е туморът с най-много установени мутации – над
34 000, като във всеки отделен случай има поне шест важни (driver) мутации [30].
Всяка мутация хипотетично може да кодира нов протеин, който, ако се експресира на клетъчната стена, може да бъде идентифициран от вродената и адаптивна имунна система като „чужд” (non-self) антиген.
Меланомните антигени и епитопи (туморо-асоциирани антигени – ТАА)
се разделят на четири групи [6 – 11]:

“

ММ е туморът с наймного установени
мутации – над 34 000,
като във всеки отделен
случай има поне шест
важни (driver) мутации

1. Меланоцит-специфични меланозомални протеини, антигени на диференциацията, експресирани на нормалните меланоцити и меланомни
клетки – tyrosinase, tyrosinase-related protein 1 (TYRP1), gp100, melanA/MART-1 and dopachrome tautomerase (DCT)
2. Герминативни (ембрионални) протеини, неекспресирани при меланоцита, но се реактивират при меланома (МАА – melanoma-associated
antigen) и тумори на тестисите (NY-ESO, MAGE, BAGE и GAGE)
3. Свръхекспресия на собствени мутирали протеини (β-catenin, MUM-1
and CDK4), инхибитор на циклин-зависимата киназа CD4INK p15 и
N-acetylglucosaminyltransferase V
4. Секвестирани антигени – собствени протеини, които като антигени
обикновено са скрити от имунните клетки.

1
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Потвържденията за имуногенността на ММ са:
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1. Спонтанната регресия на първичния тумор (Фиг.5а) Тя се причинява от CD8+ TIL, сенсибилизирани срещу антигени на меланомните
клетки. Случаите на спонтанна регресия на първичния тумор са чести,
като клинично се установява частична депигментация на част от тумора. Хистологично се откриват CD8+ TIL и макрофаги с пигмент [12].
При 5% от случаите на ММ не се открива първичния тумор (пълна
регресия), а диагнозата се установява при поява на метастази. Спонтанната регресия при лимфогенни и хематогенни метастази обаче е
казуистика.
2. Меланомо-асоциираната, витилиго-подобна хипопигментация,
(melanoma associated hypopigmentation) се появява понякога при авансиране на заболяването (Фиг. 5в,с). Причината е кръстосана реакция
на нормалните меланоцити със CD8+ TIL, сенсибилизирани срещу тирозиназата на меланомните клетки [13].

а

в

с

Фигура 5. Частична спонтанна регресия на първичен ММ (а) и меланомо-асоциирана
хипопигментация (в, с)

3. Тумор-инфилтриращи лимфоцити в тумор, без признаци на регресия, сенсибилизирани срещу ТАА, установени при имунохистохимично изследване [14].

“

Причини за неуспеха на имунния контрол

ИК е част от процеса
на имунното
моделиране на
тумора (immune
editing) – постоянно
взаимодействие между
имунната защита и
тумора
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ИК е част от процеса на имунното моделиране на тумора (immune editing)
– постоянно взаимодействие между имунната защита и тумора [15–17]. То може
да мине през три фази:

Studia Oncologica, год. V, бр. 1, 2015

•

Елиминиране (elimination) на тумора, възможно при ефективна имунна реакция срещу начален тумор.

•

Постигане на равновесие (equilibrium) при непълно елиминиране на
тумора и персистиране на „спящи” туморни клетки. В тази фаза може
да протича имунно моделиране на тумора, в който настъпва генетична
нестабилност и възможност за клонална експанзия.

•

Туморна прогресия при неефективност на ИК (immune escape). Ефективността намалява с туморната прогресия. През ранната (пред-инвазивна), радиална фаза на растеж на меланома често се открива лимфоцитна инфилтрация, водеща до пълно или частично разрушаване на
тумора. Тази инфилтрация е един от критериите за отдиференциране
на меланома от бенигнен невус. При последващата вертикална (инва-

Имунология и съвременна имунотерапия при малигнения меланом

зивна) фаза на растеж по-рядко (в 10 до 20% от случаите) се наблюдава
инфилтрат от TIL. По-ниската степен на инфилтриране (по тристепенна класификация – brisk, non-brisk, scarce) е свързана с по-лоша преживяемост. Туморната инфилтрация със CD4, CD8, CD68 макрофаги и
HLA-DR-експресиращи клетки, дори при наличие на метастази в регионалните лимфни възли, корелира с по-добра преживяемост [18 – 19].

15

Загубата на ефективност е резултат на:
•

Промяната на туморната имуногенност. Основна причина е ниската експресия на „чуждите” МАА върху стената на туморните клетки,
напр. при BRAF V600 мутация. Приложението на BRAF-инхибитори
води до повишена антигенна експресия [20] с последваща Т-клетъч-

на активация (Фиг. 6) [21]

•

Имуносупресивна туморна околна микросреда (ТОМ). Освен основните четири участници в ТОМ – ендотелни клетки, фибробласти,
имунни клетки и строма (екстрацелуларен матрикс), при ММ участват
активно и кератиноцитите. Туморните клетки секретират имуносупресивни цитокини (IL-4, IL-10, TGF-β и др.), които блокират диференциацията на дендритните клетки (DC) и TIL, но привличат и активират
имунорегулиращи и супресивни клетки – T regs и MDSC (myeloid-derived suppressor cells) чрез АПК в ТОМ (Фиг. 6, 7). [22, 23]. Те също
потискат активността на ефекторните Т-лимфоцити чрез секреция на
IL-35, IL-10, TGF-β. Много важна защита на туморната клетка е лигандата PD-L1, която, освен от АПК, може да се синтезира и експресира
и от туморните клетки. При контакт на Т лимфоцитите с меланомната
клетка, те секретират IFN-γ , който предизвиква експресията на PD-L1.
Свързвайки се с PD-1 Т-клетъчен рецептор, PD-L1 индуцира анергия и
апоптоза на Т-лимфоцита [24].

Фигура 6. Намалена или липсваща експресия на ТАА и секреция на
имуносупресивни цитокини от меланомната клетка при BRAF-mt и промяна
след терапия с BRAF/MEK-i

“

Туморните клетки
секретират
имуносупресивни
цитокини (IL-4,
IL-10, TGF-β и др.),
които блокират
диференциацията на
дендритните клетки
(DC) и TIL, но привличат
и активират
имунорегулиращи и
супресивни клетки – T
regs и MDSC
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Фигура 7. Привличане на
Т-хелперни лимфоцити от
плазмата (ThP) и
активирането им като
FoxP3+ Т-regs и
супресия на ефекторните
Т-лимфоцити

“

В резултат от
имуносупресията в
ТОМ на първичния
тумор, DC, с
интернализирани и
обработвани туморни
антигени, не успяват
да се диференцират в
пълноценни АПК

Докато причините за имунната толерантност при хематогенните метастази все още се проучват („благоприятна” ТОМ за агресивна моноклонална имуномодулирана туморна популация) [25, 26], при лимфогенните метастази те са
изяснени в голяма степен. В резултат от имуносупресията в ТОМ на първичния
тумор, DC, с интернализирани и обработвани туморни антигени, не успяват да
се диференцират в пълноценни АПК. Когато достигнат РЛВ (стражевия възел –
СЛВ), те са малобройни, с неразвити дендрити (Фиг. 8в) От друга страна, T-regs
продължават да секретират имуносупресивните цитокини IL-10 и TGF-β в СЛВ,
което улеснява пролиферацията на попадналите в СЛВ меланомни клетки и се
разрастват в регионални лимфни метастази [27].

Фигура 8. Нормални
DC в не-СЛВ (А) и
имуносупресирани DC в
СЛВ (В)
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•

Физиологични стимулиращи и блокадни механизми при сенсибилизирането на имуно-некомпетентния Т-лимфоцит от АПК. Липсата на
имунен отговор към туморните антигени може да се дължи и на факта,
че за пълноценна стимулация Т-лимфоцитите се нуждаят най-малко
от два сигнала (Фиг. 2) [28]. Докато първият идва от специфично-

то разпознаване на антигена от Т-клетъчния рецептор (TCR), с

Имунология и съвременна имунотерапия при малигнения меланом

помощта на МНС-І, то вторият, т.н. ко-стимулиращ, произтича
от взаимодействието на CD28 Т-рецептора със CD80 (В7.1) или
CD86 (В7.2) върху АПК. В цитоплазмата на Т лимфоцитите съществува пре-синтезиран лиганд за CD80 и CD86 – т.н. CTLA4
(Cytotoxic T-Lymphocytic Antigen 4). Свързването на CTLA4 върху Т-лимфоцитната мембрана със CD80 и CD86 води до тяхната
парализа (анергия), като това е един от механизмите за контрол
на автоимунните реакции – слабите ангажирания на Т-клетъчния антиген-специфичен рецептор не водят до имунологична
реакция [29].
•

Меланомните стволови клетки (МСК). Въпреки че през 2008 г., съществуването на МСК беше морфологично потвърдено [31], все още се
подценява тяхното значение, като се счита, че ММ може да произлиза
от диференцирани меланоцити. Недооценява се, че МСК са „удобно”
обяснение на някои неизяснени въпроси, като пословичната резистентност на ММ към химио- и лъчетерапия, както и за временния успех на съвременните таргетни терапии. МСК може да са причина за
неуспеха на ИК и ИТ (Фиг. 9).

Според съвременните схващания, меланоцитната популация се регенерира от меланоцитни стволови клетки, локализирани в космените фоликули и в
дълбоките слоеве на кожата и лигавиците. Предполага се, че периодът от инициацията до клиничната проява на ММ е средно 20 години. Как малигнизиращият
меланоцит може да съхрани и продължи да акумулира нови мутации през този
период, като има възможност за 20 – 40 деления? Теломеразната активност на
меланомните клетки нараства многократно от прединвазивната фаза до инвазивната и най-много през метастатичната [32]. In vitro само клетки от инвазивни
и метастатични ММ могат да инициират развитието на тъканни култури [33].
Според тези два факта диференцираните меланомни клетки придобиват висок
самостоятелен пролиферативен потенциал едва след авансиране на тумора, докато за произхода на ММ, най-логичното обяснение е малигнизацията на стволовите меланоцити – МСК или ММ-иницииращи клетки (ММІС) (Фиг. 9).
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“

Свързването на CTLA4
върху Т-лимфоцитната
мембрана със CD80 и
CD86 води до тяхната
парализа (анергия),
като това е един
от механизмите
за контрол на
автоимунните реакции

“

Според съвременните
схващания,
меланоцитната
популация се
регенерира от
меланоцитни стволови
клетки, локализирани в
космените фоликули и
в дълбоките слоеве на
кожата и лигавиците

Фигура 9. Наличието на
ММІС дава възможност
за пролиферация на
тумора и натрупване на
туморна маса, докато
в тяхно отсъствие
пролиферативният
потенциал на
диференцираните
меланомни клетки е
ограничен и може да не се
развие траен тумор

Като всички стволови клетки, те запазват способността си за: [34]
•

Несиметрично деление – самообновяване на стволовата клетка със запазване на генома с настъпилите мутации (self-renewal) и появата на
прекурсорни, диференциращи се и туморогенни клетки в строга йерархична последователност.

•

Висока теломеразна експресия

•

Активиране на анти-апоптозните сигнални пътища
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•

Повишен мембранен транспорт

•

Мигриране (и метастазиране)

•

Независимост от началната околна среда. MMIC могат да инициират
и поддържат туморния растеж с протуморогенно въздействие на ТОМ
(Фиг. 9, 11).

ММІС имат фенотипната експресия на 3 мембранни антигени, с която се
различават от диференцираните меланомни клетки (Фиг. 9) [35, 36]:

“

Клетъчният растеж,
пролиферация и
оцеляване се регулират
от реактивираните
ембрионални сигнални
пътища Notch и
Nodal, които взаимно
конвергират и могат
да бъдат тумориницииращи или
супресорни (докато
при диференцираните
меланомни клетки
основните сигнални
пътища са MAPK, PI3K и
CDK 4/6

•

ABCB5 (ATP-binding cassette (ABC) family member), транспортиращ
протеин при лекарствената резистентност (multiple drug resistance –
MDR)

•

CD271 – nerve growth factor receptor (NGFR), свързан със сигналния
път Notch (регулиращ неврогенезата при възрастните стволови клетки)

•

CD 133 – свързан с неоваскуларизацията / васкулогенна мимикрия на
тумора.

Клетъчният растеж, пролиферация и оцеляване се регулират от реактивираните ембрионални сигнални пътища Notch и Nodal, които взаимно конвергират и могат да бъдат тумор-иницииращи или супресорни (докато при диференцираните меланомни клетки основните сигнални пътища са MAPK, PI3K и CDK
4/6) [37–40]. ММІС, като другите ракови стволови клетки могат да инициират
неоангиогенеза чрез повишаване нивата на VGFR като отговор на хипоксията,
чрез активиране на HIF-1α (hypoxia-inducible factor-1 alpha) или при нормооксия, чрез васкулогенна мимикрия (псевдо кръвоносни и лимфни съдове, без
ендотелни клетки, ограничени само от туморни клетки и базална мембрана), с
инициация от мембранния рецептор на Notch – TGFβ/R II (Фиг. 10) [41, 42].

Фигура 10. Ролята на раковите стволови клетки за пролиферацията на тумора,
неговата неоангиогенеза, имунно моделиране и резистентност на терапиите
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ММІС са с по-голям шанс да бъдат толерирани от ИК по време на фазата
„Елиминиране” от диференцираните меланомни клетки, тъй като по биологична целесъобразност стволовите клетки са максимално защитени (експресия на
“self ” –антигени). Освен различни фенотипни, те имат и различни функционални характеристики (Фиг. 11) [43, 44]:
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•

Понижена експресия на туморните антигени

•

Понижена експресия на МНС І (при разпознаване от CTL CD8+)

Имунология и съвременна имунотерапия при малигнения меланом

•

Повишена експресия на МНС ІІ (активиране на CD4+/FoxP3+ Treg)

•

Повишена експресия на В7.2 за привиличане и активиране на CD4+/
FoxP3+ Treg

•

Понижена секреция на IL 2 (понижава активирането на CD8+ CTL и
DC)

•

Повишена секреция на имуносупресивните ІL-10 и TGF-β

•

Повишена експресия на PD-L1
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Механизмите, чрез които ММІС са толерирани от ИК са (Фиг. 11):
•

Понижена имуногенност (ignorance от страна на CD8+ CTL)

•

Апоптоза на CD8+ CTL чрез FAS-L и/или PD-L1

•

Имуносупресия на ТОМ чрез цитокините ІL-10 и TGF-β, CD4+/FoxP3+
Treg и кръстосана презентация на туморния антиген (от АПК на Тлимфоцит)

През фазата равновесие (equilibrium), когато туморът е “хронично” заболяване, т.е. туморните клетки са в „спящо” състояние (dormancy – характерно
състояние за стволовите клетки и ММІС), в тях може да продължава появата
на нови мутации, генетична нестабилност, хетерогенни туморни популации и
имунната им клонална селекция.
През фазата на туморната прогресия, след избягване на ИК (immune-escape) нараства туморният обем (tumor bulk) от диференцирани меланомни клетки и малък брой ММІС (1% – 5%). Конвенционалните терапии (химио- и лъчетерапия), както и новите таргетни терапии на МАРК сигналния път (BRAF-i
+/-MEK-i), повлияват основната маса (tumor bulk) от диференцирани меланомни клетки, но ММІС могат да персистират и при благоприятни условия на ТОМ,
туморът да рецидивира (Фиг. 12).

“

През фазата
равновесие (equilibrium),
когато туморът е
“хронично” заболяване,
т.е. туморните
клетки са в „спящо”
състояние (dormancy –
характерно състояние
за стволовите
клетки и ММІС), в тях
може да продължава
появата на нови
мутации, генетична
нестабилност,
хетерогенни туморни
популации и имунната
им клонална селекция

Фигура 11. Имунно толериране на ММІС

За да бъде успешна терапията при ММ, тя трябва да бъде насочена и към
ММІС (Фиг. 12). Разработват се нови таргети, като ABCB5 при ММІС [33]. Интересен е и препаратът Parthenolide, изолиран от мексиканско растение. Той е
мощен нуклеарен фактор-кВ инхибитор и промотор на апоптозата при раковите
стволови клетки на AML, като инхибира развитието на тумори при ксенотрансплантацията им на имунодефицитни NOD/SCID мишки (стандартна опитна постановка при изучаване на раковите стволови клетки) [45]. Съобщава се и за
успешна комбинация на Parthenolide с Dacarbazine при ММ [46].
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Фигура 12. Най-успешна терапия на тумора би била, ако е насочена и срещу
раковите стволови клетки

Механизмите, чрез които ММІС избягва ИК, обяснявят успеха на противодействащите им ИТ, като IL-2 (единствената доскоро ИТ, подобряваща
преживяемостта при метастазирал ММ) и съвременната ИТ с антитела срещу
CTLA-4 и PD-1.

Съвременна имунотерапия на меланома
ИТ се експериментира при ММ повече от 40 години. Многобройните проучвания на различни видове ИТ (пептидни ваксини, цитокини, адоптивни ИТ и
др.) нямаха значим успех.

“

За първи път при
ММ се постигна бърз
(в рамките на 2-3
седмици) и значителен
туморен отговор (ORR
> 50%), но очакванията
за увеличение на
дългосочната
преживяемост, за
съжаление, са малки
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Обратът в терапията на ММ настъпи след 2010 г. Въведе се таргетната терапия (ТТ) при мутации BRAF V600E/K в МАРК сигналния път (BRAF-i +/-MEKi). За първи път при ММ се постигна бърз (в рамките на 2-3 седмици) и значителен туморен отговор (ORR > 50%), но очакванията за увеличение на дългосочната преживяемост, за съжаление, са малки. В графиката за обща преживяемост
(Vemurafenib vs DTIC), след първоначален много добър туморен отговор и подобрена медианна преживяемост, без прогресия (mPFS), настъпва резистентност
към BRAF-i и двете криви („опашката” на графиката) към третата година се доближават (Фиг. 13а) [47 – 50]. Графиката придобива типичната за ММ форма от
предишни проучвания и „стандартния” въпрос е не „дали”, а „кога” двете криви
ще се съберат? Преодоляването на резистентност временно се постига с комбинацията BRAF-i + MEK-i. ORR се повишава над 60%, както и mPFS. Все още се
очакват резултатите от дългосрочната (5-годишна) преживяемост.
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Фигура 13. Графики на общата преживяемост с:
A – BRAF-i (vemurafenib) В – анти CTLA-4 антитяло (ipilimumab) vs DTIC
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Докато ТТ в повечето случаи е туморо-специфична, ИТ е ефективна при
повече солидни тумори.
Съвременната ИТ на ММ е свързана с проучените ко-стимулиращи и инхибиращи процеси, осъществяващи баланс при сенсибилизиране на некомпетентния Т-лимфоцит, с биологичната цел да се поcтигне ефективна имунокомпетентност, без автоимунни реакции.
За клиничната практика засега са от значение сигналният път при лигирането на мембранните молекули CD 80 (B7.1) и/или CD 86 (B7.2) на АПК c рецептора CD 28 на Т-лимфоцита и активиране на блокажния сигнален път, намаляващ активността и пролиферацията му (изместване на CD 28 от CTLA-4), както и блокажният сигнален път с активиране на апоптозата му при свързване на
PD-1 инхибиращия рецептор с лигандата PDL-1/2 на АПК (Фиг. 2, 3). Лигандата
PDL-1/2 се експресира и от туморните клетки, като така избягват ИК.
В клиничната практика беше въведена блокадата с антитела на инхибиращите (блокажни) рецептори CTLA-4, PD-1 и на лигандата PD-L1/2 (“блокада
на блокаторите”). В широкия смисъл на думата ИТ е също таргетна терапия, но
прицелната молекула е нормален (немутирал) рецептор на физиологично функциониращ сигнален път.
През 2010 г. приключи фаза 3 на проучванията на анти-CТLA-4 – антителата ipilimumab (IgG-G1) и tremelimumab (IgG-G2). Успешни бяхя резултатите
само с ipilimumab. В проучването с контролна група, лекувана с DTIC, ORR беше
скромен – 12% (колкото с DTIC), туморното повлияване настъпваше бавно (след
2 -3 месеца), обаче беше продължително и се появи малка разлика в mPFS (2.9 vs
1.7 месеца), която доведе до повишаване на mOS с почти 2 месеца (11,2 vs 9.7 месеца) [51, 52]. Изненадата дойде след 3-та година, когато графиката на преживяемостта придоби формата “plateau” (като при ИТ с IL2) и дори след 5-та година
преживяемостта не се промени, като остана на 20% [53]. За първи път при ММ се
отчете подобряване (по-добро от IL-2) на дългосрочната преживяемост и графиката, сравнена с тази на DTIC, остана с отворена „опашка” (Фиг. 13в). Ipilimumab
беше регистриран като препарат от първа линия при BRAF-wt.
През 2015 г. бяха регистрирани две анти PD-1 антитела – nivolumab и
pembrolizumab. Резултатите и при двата препарата бяха сходни (като първа линия): ORR – 38% и mPFS – 7.1 месеца [51 – 53]. Потвърди се предимството на
анти PD-1 пред анти-CTLA-4 антитела. Превъзходство имаше и при дългосрочната преживяемост. На 1-та, 2-та и 3-та година тя беше съответно 67%, 48% и
41% (анти PD 1 – антитяло) срещу 47%, 28% и 21% (Ipilimumab) [53]. Очакваната 5-годишна преживяемост след терапия с анти- PD-1 антитела e 40% при
очаквано “plateau” на графиката след 3-та година [54 – 55]. Възможно е, обаче да
не се достигне, тъй като в едно проучване тя продължи да спада на 34% през 4-та
година.
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Туморното повлияване при анти PD-1 антитела настъпва по-бързо, отколкото с анти CTLA-4 антитела (медианно време 2.1 месеца) и затова се предлага да
бъдат първа линия на лечение на метастазирал ММ и при ВRAF-mt.
Резултатите от комбинацията анти CTLA-4 + PD1 антитела са още по-впечатляващи: ORR – 59%, mPFS – 11.5 месеца и OS на 1-та и 2-ра година – 82% и
75% [55 – 56]. Очаква се 5-годишната ОS да достигне 50%. Ограничението в приложението на комбинацията са страничните действия, като 3-та и 4-та степен
достигат 50% [55 – 56].
С въвеждане на комбинациите при ИТ и ТТ се установява тенденция към
изравняване на резултатите на двата вида терапия по отношение на ORR и ОS
(Фиг. 14).

1

студия
Studia

Studia Oncologica, год. V, бр. 1, 2015

Красимир Киров, Ива Гаврилова, Ася Консулова

22

Фигура 14. Резултати
при ИТ и ТТ, като
монотерапия и в
комбинация. С ? са
означени липсващи
още данни. В скобки
са неочаквано високи
стойности от отделни
проучвания

Започнаха проучвания на комбинация на ТТ с ИТ (конкурентно или последователно). Целта е да се комбинира бързото и във висок процент туморно
повлияване от ТТ с дългосрочното повишение на преживяемостта с ИТ. Ограничението идва от страничните действия на двете групи терапии.
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Най-честите
странични действия
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с ретроградната
активация на NRAS в
епителните клетки
с образуването на
доброкачесвени и
злокачествени тумори

Най-честите странични действия при BRAF-i са свързани с ретроградната
активация на NRAS в епителните клетки с образуването на доброкачесвени и
злокачествени тумори. Чести са умората, болките в ставите. Възможно е удължаване на QTc > 450 msec. Странични действия при MEK-i са диария, пирексия,
отоци (целулит) и преходем едем на хориоидеата (замъглено виждане). В комбинацията BRAF-i + MEK-i рязко намалява честотата на кожните тумори.
По отношение на комбинацията с ИТ водещи са чернодробните увреждания (повишение на трансаминазите и билирубина)
Страничните действия при ИТ са свързани с предизвикване на автоимунни заболявания – тромбоцитопения, кожни обриви, диарии със слуз и кървене
(с риск от перфорация на червото), ендокринни заболявания и др.
Първият опит за комбинация на ipilimumab с vemurafenib беше неуспешен
поради тежка (4 – 5 степен) хепатотоксичност. При аутопсията на 9 починали от 11
пациента, хистологичната картина беше на отхвърлен трансплантиран черен дроб.
Сега протичащите проучвания на комбинацията ИТ + ТТ са вече с приемлив профил на странични действия.

Място на ИТ в алгоритъма на лечението при ММ
При съставяне на алгоритъма и избора на медикаменти се съобразяваме
с: регистрацията на препаратите, ефективността на отделния препарат и времето до нейното настъпване, страничните действия и стойността на лечението.
Ефективността на комбинациите е по-висока от монотерапиите. Приложението
на даден препарат в първа линия е по-ефективно от приложението му във втора
линия.
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В „реалния живот” терапевтичните резултати са по-лоши от тези в проведените регистрационни проучвания. Причината е в подбора на пациентите в
проучванията – ECOG 0-1, нормални или малко увеличени стойности на LDH,
липса или асимптоматични мозъчни и чернодробни метастази.
При определяне на алгоритъма се съобразяваме с очакваната преживяемост на пациента. С оглед на времето до настъпване на туморното повлияване
от ИТ, пациентите се разделят на две групи – с очаквана преживяемост повече
или по-малко от 3 месеца.

Studia Oncologica, год. V, бр. 1, 2015

Имунология и съвременна имунотерапия при малигнения меланом

Все още няма достатъчно надеждни прогностични и предиктивни фактори за мониториране на терапията. Засега се съобразяваме с локализацията и степента на авансиране на метастазите, ECOG статуса, нивото на LDH, наличието
на PD-L1/2 експресия и др.
LDH е най-силният прогностичен и предиктивен фактор в ІV стадий при
ММ. Повишаването на нивото му е свързано с влошаване на прогнозата и понижено очакване за ефект от терапията. Понижаването на нивата съответства на
туморно повлияване, така че може да бъде приеман като биомаркер в широкия
смисъл на думата [57].
Локализацията (М1а-с), големината и броят на хематогенните метастази,
съчетани с ECOG статуса са решаващи за краткосрочната прогноза. Прието е пациентите в ІV стадий да се разделят на симптоматични и несимптоматични. Това
е от най-голямо значение при мозъчните и чернодробни метастази [57].
PD-L1/2 експресията при меланомните клетки има прогностично и предиктивно значение. За позитивни се приемат случаите, когато над 5% от клетките експресират лигандата (automated BMS/DAKO immunohistochemical assay).
Прогнозата е по-лоша поради потискане на ИК. Предиктивно, при терапия с
ipilimumab е без значение, но при комбинацията с анти-PD1 антитела, туморното
повлияване (ORR) и mPFS е по-добро, отколкото при монотерапия с анти-PD1
антитела (Фиг. 15) [56].

Фигура 15. PFS в зависимост от PD-L1 статуса (проучване CheckMate 067) [56]
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Други фактори, свързани с клиничната форма (нодуларен vs суперфициален), наличието на улцерация, възраст, пол, локализация на първичния тумор са
предимно прогностични, докато предиктивното им значение не е статистически
значимо.

“

В момента всички
препарати (BRAF-i
– vemurafenib и
dabrafenib, анти – CTLA
4 и PD1 антитела –
ipilimumab, nivolumab и
pembrolizumab), както
и техните комбинации
са одобрени от FDA и
ЕМА

Регистрация на препаратите
В момента всички препарати (BRAF-i – vemurafenib и dabrafenib, анти –
CTLA 4 и PD1 антитела – ipilimumab, nivolumab и pembrolizumab), както и техните комбинации са одобрени от FDA и ЕМА и/или са в процес на регистрация.
Очаква се всички да бъдат регистрирани „Категория 1”, с приложение в първа и втора линия. Все още има колебание при индикация за ИТ с анти-PD1 антитела при BRAF-mt тумори като първа линия (ipilimumab е първа линия само
при BRAF-wt). В България засега са регистрирани само vemurafenib, dabrafenib и
ipilimumab.

Предложение за алгоритъм

(на базата на Version 3. 2015.NCCN.org) [58]
При пациентите се определя мутационния статус – BRAF (по възможност
cKIT, NRAS и PD-L1/2). Пациентите се разделят на две групи с очаквана преживяемост:
–

Група І – повече от три месеца: асимптоматични, ECOG 0–1, М1а-в,
нормално или слабо повишено ниво на LDH

–

Група ІІ – по-малко от три месеца: със симптоматика, ECOG 2–3 (по
индивидуална преценка ECOG 4), М1в-с, повишено ниво на LDH

Група І
BRAF-wt – ipilimumab (засега в България), анти-PD1 антитела или комбинацията им (при PD-L1/2 позитивни), при прогресия – включване в проучване,
химиотерапия или симптоматично лечение
BRAF-mt – анти PD1 антитела или комбинацията им с ipilimumab (при PDL1/2 позитивни), при прогресия – BRAF-i или BRAF-i + MEK-i, при прогресия
– включване в проучване, химиотерапия или симптоматично лечение (засега в
България при BRAF-mt: BRAF-i, при прогресия – включване в проучване, химиотерапия или симптоматично лечение)
Група ІІ
BRAF-wt – анти CTLA-4 + PD1 антитела (независимо от PD-L1/2 статуса), при прогресия – включване в проучване, химиотерапия или симптоматично
лечение.
BRAF-mt – BRAF-i + MEK-i, при прогресия анти CTLA-4 + PD1 антитела
(независимо от PD-L1/2 статуса), включване в проучване, химиотерапия или
симптоматично лечение (засега в България при BRAF-mt: BRAF-i, при прогресия – включване в проучване, химиотерапия или симптоматично лечение)
Комплексната терапия на ММ в ІІІс/ІV стадий вече не е „клише”, а навлезе
в нов етап. Комбинацията с ТТ е необходима за ИТ за експресиране на туморните антигени и намаляване на имуносупресивната микросреда около тумора
(Фиг. 6).
Подобна е ситуацията и с палиативната лъчетерапия на отделни метастази. Тя придоби нов смисъл при комбинацията й с ИТ (радиоимунотерапия).

Имунология и съвременна имунотерапия при малигнения меланом

Дори и при частично разрушаване на туморните клетки се освобождават туморни антигени, необходими за адаптивния имунен контрол.
Метастазектомията, която по-рано се считаше за безперспективна и неетична спрямо пациента и се свеждаше само до живото-съхраняващи операции
(мозъчни метастази и метастази в червата, предизвикващи илеус), вече е с разширени индикации. Намаляването на туморната маса е много важно за ефективна ТТ и ИТ.
До 2010г. терапията на ММ в ІV ст. се считаше за безнадеждна. Сега се
твърди, че меланомът е „рекламното лице на таргетната терапия”.
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1

Резюме
Имунната система и малигнените солидни тумори съжителстват в постоянна връзка помежду си, която е неизменна част от процесите на туморно развитие, растеж и метастазиране. Разбирането на тези постоянно променящи се
процеси би могло да доведе до развитие на стратегии за подобряване прогнозата
и лечението на солидните тумори, което вече е факт при някои туморни локализации, като малигненият кожен меланом, карциномите на бял дроб и бъбрек.
Настоящият обзор е фокусиран върху принципите на взаимодействие между туморите и имунната система, видовете механизми на имунен отговор и супресия,
както и върху имунотерапията при солидни тумори. Обсъждат се сигналните
пътища и молекули, участващи в имунния отговор, които биха могли да послужат като таргети за противораково лечение, както и възможностите за приложение на имунотерапия в комбинация със системно (химиотерапевтично, таргетно) или лъчелечение. Разгледани са проучваните към момента имунотерапевтични агенти и тяхната потенциална роля при лечението на солидните тумори.
Ключови думи: имунни механизми, имунен отговор, имунна супресия, имунотерапия, солидни тумори.

Immunologic mechanisms, principles and types
of immunotherapy in solid tumors
Assia Konsoulova1,2, Ivan Donev1,2, Nikolay Conev1, Eleonora Dimitrova1, Alexandrina
Hristova1, Sonya Draganova2, Krasimir Kirov3
Medical Oncology Clinic, University Hospital Sveta Marina, Varna, Bulgaria
2
Medical University “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”, Varna, Bulgaria
3
SHATO – Sofia

1

Abstract

студия
Studia

2

The immune system and cancer coexist in close relationship which is an
indispensable part of the processes of tumorigenesis, tumor growth, and metastatic
spread. The elucidation and understanding of this continuous process could provide
opportunities to develop strategies to impact the prognosis, and eventually to improve
the cancer treatment process. Such strategies have been already implicated and
proven efficient in the treatment of several tumor localizations such as malignant
melanoma, lung and renal cancer. The present publication reviews the principles of
cancer-related immune response, types and mechanisms of immune response and
suppression, immunotherapy of solid tumors. We also discuss the pathways and the
signaling molecules, participating in those immune response/suppression processes,
turning them into potential targets and their actual and potential future role in the
management of solid tumors. We focus on potential role and rationale for combination
of immunotherapeutic and chemotherapeutic/targeted agents and radiotherapy in one
treatment strategy.
Key words: immune response, immune suppression, checkpoint inhibitors, immunotherapy, solid tumors.
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1. Увод

31

Връзката между имунната система и туморите отново се превърна в „модерна тема“ за научно изследване, въпреки че за пръв път наличието на инфламаторни клетки в патоанатомични проби от тумори е описано отдавна, още от
Virchow в началото на 1800-те. Впоследствие Coley демонстрира, че употребата на
бактериални продукти индуцира туморна регресия при някои неоперабилни тумори [1]. Отдавна е известно, че имунната система играе важна роля в процесите
на възпаление, хронично възпаление и малигнена трансформация. Това води до
продължаващ научен интерес за разбиране на описаната от Virchow находка с
цел установяване на връзка между тези процеси, която би хвърлила допълнителна светлина върху туморогенезата, туморния растеж, прогресия и метастазиране. Това би довело до възможност за развитие на стратегии, които да подобрят
прогнозата и евентуално лечението на множество солидни тумори. Постоянната
и при все това променлива взаимовръзка между имунната система и тумора е в
процес на интензивно изучаване. В този обзор са разгледани процесите на имунен контрол върху тумора, имунно моделиране, имунно избягване с развитие на
имунен толеранс и супресия. Цели на настоящата публикация са: 1) описание на
механизмите на връзка между имунната система и туморите; 2) обобщаване на
принципите и видовете имунотерапия, както и тяхното значение при лечение на
солидни тумори; 2) обсъждане на възможностите за приложение на системно
лечение (химиотерапия или прицелна терапия) или лъчелечение в комбинация с
имунотерапия с цел преодоляване на механизмите на имунна супресия и подобряване ефективността на противотуморното лечение.
Първите имуносвързани терапии са целели неспецифично активиране на
имунната система – имуностимулатори, които нямат афинитет към специфична
цел в раковата клетка (цитокини, интерлевкини, интерферони и т.н.). Впоследствие са описани антигени на туморната клетка и са синтезирани моноклонални антитела, които ги прицелват. Въпреки това стана ясно, че тези терапии се
провалят поради способността на туморите да индуцират имунен толеранс, да
избягват и потискат имунната система. Това доведе до нова насока на научните изследвания – проучване на сигнални пътища и молекули, участващи в тези
процеси на комуникация на имунната система със злокачествените тумори, които биха послужили като потенциални таргети за противораково лечение.

2. Основни принципи на имунен отговор
Налице е голям прогрес в разбирането за ролята на имунната система и
връзката й с развитието и лечението на малигнените солидни тумори. Имунната
система се състои от множество свързани помежду си клетки и тъкани, разпределени в цялото тяло. Състои се принципно от три основни категории кръвни
клетки: 1) лимфоцити (Т, В клетки и естествени клетки-убийци (NK) клетки); 2)
миелоидни клетки (макрофаги, дендритни клетки (DCs) и антиген-представящи
клетки (APCs); и 3) гранулоцити (неутрофили, базофили, еозинофили). Съвсем
опростено, имунната система предпазва организма от вредни чужди агенти (антигени) чрез произвеждане на специфични протеини (антитела). Тези антитела
циркулират в кръвообръщението, докато не намерят и не се свържат със съответния антиген, като по този начин се предизвика имунен отговор и унищожаване на антиген-съдържащата клетка.
2.1. Принципи на имунен отговор при солидните тумори
Противотуморният имунен отговор може да бъде разделен основно на два
вида: вроден и адаптивен. Туморно трансформираните клетки се разпознават от
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имунната система и техни последователности се представят на главния комплекс
на тъканната съвместимост (MHC) като патологично променени. Вроденият
имунитет включва реакция чрез гранулоцити, макрофаги, DCs, мастни клетки и
NK клетки, служещи като първа линия защитен механизъм, разпознаващ променени или мутирали собствени клетки на организма; той задейства ефекторен
механизъм, целящ тяхното пълно премахване. Впоследствие се задейства адаптивният имунен отговор, който се състои от специфична имунна активация на
В-клетки, както и на CD 4- и CD 8-експресиращи Т-лимфоцити.
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Нормалните клетки на организма могат да станат обект на злокачествена генетична и епигенетична трансформация и по този начин да придобият допълнителни характеристики, позволяващи им неконтролирана пролиферация,
оцеляване, и разпространяване. Такива генетични увреждания стимулират вродената имунна система, която обикновено служи като първа линия предпазен
механизъм, реагиращ незабавно. NK-клетките разграничават нормалните от
туморните клетки чрез сложен процес на експресия на различни инхибиторни
и стимулаторни молекули. Описани са специфични инхибиторни рецептори от
Главния комплекс на тъканната съвместимост (МНС), които служат като основа
на активирането на NK клетката по време на процеса на естествена цитотоксичност на вродения антитуморен отговор. Различни рецептори, известни като
естествени цитотоксични рецептори (natural cytotoxicity receptors или NCR) са
експресирани на повърхността на NK клетката; те се състоят от молекули като
NKp46, NKp30, NKp44 и NKG2D, които се свързват с техните лиганди на МНС
клас I [2]. NKG2D изглежда има допълваща или синергичена роля спрямо NCRs.
Експресията на тези лиганди се индуцира върху повърхността на подложените
на туморна трансформация клетки [3,4]. Свързването на лигандите на MHC-I
с NKG2D предизвиква активиране на NK клетките, NKT и γδ Т клетки и CD8
Т- лимфоцитите, които инхибират антитуморната цитотоксичност и производството на IFN-γ. Извънклетъчното освобождаване на цитоплазмени стрес
молекули като HSP-70, HMGB1 и пикочна киселина активира макрофагите и
дендритните клетки, което води до производство на IL-12 и служи като преход
към адаптивния имунитет [5].

2

Адаптивният имунен отговор може да бъде описан като "втора линия" отговор. Като високо специфичен отговор спрямо специфичен патоген, той започва
относително късно след първоначалната бърза реакция на вродения имунитет.
Той се задейства от дендритните клетки, които улавят, обработват и представят
туморните антигени на главния комплекс на тъканната съвместимост клас I и II,
като по този начин се стимулират антиген-специфичните Т и В-лимфоцити (клетъчен отговор) и производството на специфични антитела (хуморален отговор ).
Макрофагите, дендритните клетки и антиген-представящите клетки
(АРС) разпознават чуждите клетки и участват в имунния отговор – те са един
от първите елементи на вродения имунитет, който реагира спрямо потенциален вреден антиген. Чрез фагоцитоза или рецептор-медиирана ендоцитоза те
интернализират тези извънклетъчни антигени, обработват и фрагментират
протеините в пептидни последователности, които се представят впоследствие
обратно върху извънклетъчната повърхност на мембрана на АРС в рамките на
клас II МНС (Фигура 1). Те също произвеждат големи количества от различни
цитокини и така стимулират имунния отговор. В случаи на неадекватна имунна
реакция, насочена към собствените антигени, дендритните клетки са способни
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да предотвратят по-нататъшна автоимунна реакция [6]. За да се предотврати
самоунищожение, имунната система използва ендогенни връзки (checkpoints) ,
които при нормални условия прекратяват имунната реакция, предизвикана от
антигенно активиране на Т-лимфоцитите.
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Фигура 1. Индуциране на бързия вроден и на забавения адаптивен имунен отговор
(хуморален и клетъчен отговор Т- и В-лимфоцити). Туморните клетъчни протеини се
разграждат до по-малки пептиди в ендозомите/лизозомите на APCs и впоследствие се
експресират на повърхността на клетките в МНС клас II като пептидни комплекси,
които могат да бъдат разпознати от CD4+ Т-хелперните лимфоцити. Т-хелперите
подпомагат В-лимфоцитите към пролиферация и узряване (матуриране) в антитялопроизвеждащи плазматични клетки. Чрез този начин на обработване на антиген,
дендритните клетки могат също да представят епитопи и на CD8+ Т лимфоцити.
Това е известно също като кръстосано представяне.

След като се задейства имунният отговор, чуждият антиген се представя
на другите клетки на имунния комплекс. По-специализирани клетки, лимфоцити, срещат чуждия антиген и реагират чрез пролиферация и диференциация в
различни субпопулации. В-лимфоцитите възникват и се диференцират в костния мозък и така навлизат в кръвната циркулация като функционални зрели
клетки. Те експресират рецептора за антигена на повърхността си и след среща с
него започват да се делят и диференцират в плазматични клетки, като произвеждат и секретират разтворими имуноглобулини (антитела) в кръвообращението.
Т-лимфоцитите възникват в костния мозък и мигрират към тимуса (откъдето
носят името си), където претърпяват процес на зреене. Имунокомпетентните
Т-лимфоцити напускат тимуса и навлизат в кръвообращението. Има различни
Т-лимфоцити според тяхната функция и фенотип. Най-голямата част от Т-лимфоцитите експресират CD4 гликопротеин и се наричат Т-помощници или Т-хелпери. Те усилват имунния процес чрез секретиране на цитокини и директен контакт клетка-клетка [7]. Друга група специфични функционални Т-лимфоцити се
наричат цитотоксични (CTLs). Те експресират CD8 гликопротеин и са способни
на директно убиване на антиген-съдържащи клетки (вирусно инфектирани или
ракови). След среща с целта си – заразена или туморна клетка, те я убиват чрез
индукция на апоптоза в нея. Една част от лимфоцитите остават като чувствителни дългоживеещи клетки на паметта, разпознаващи само един антиген, които са
готови за отговор, ако го срещнат отново. Регулаторните Т-лимфоцити са малка субпопулация Т-клетки, които експресират CD25 гликопротеин и участват в
процеса на разпознаване на собствените за организма антигени и предотвратя-
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ват автоимунни реакции [8,9]. Ако имунната система функциoнира правилно,
работата й остава незабелязана и тя ефективно защитава индивида от различни
чужди патогени. В случай на дисфункция обаче, настъпват тежки последици,
представени или като имунен дефицит, или като автоимунно заболяване.
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3. Принципи на туморната имунобиология: имунно променяне,
наблюдение и имунно избягване
Значението на интактен имунен отговор за контрол на прогресията към
неопластична трансформация е известна от десетилетия [10]. С откриването
на клетъчните онкогени стана ясно, че човешките малигнени туморни болести
възникват от нормални клетки и носят различни генетични и епигенетични
промени, генериращи потенциално разпознаваеми от имунната система туморни неоантигени [11]. Тъй като техният произход е от самия организъм, туморните клетки имат и негови характеристики. Пластичната природа на туморите
ги прави адаптивни в избягването на клинични режими на лъчетерапия / химиотерапия, които традиционно се използват. Прогресията на тумора може да
бъде описана като поредица от множество клонални експанзии, всяка от които
се задейства от случайно придобиване на благоприятен мутантен генотип. Дори
когато по-голямата част от малигнените туморни клетки са убити от цитотоксичен химиотерапевтичен режим, малък брой остатъчни клетки са първично или
вторично резистентни към този агент. Те могат да бъдат достатъчни, за да посеят
последващия повторен туморен растеж, който вече е устойчив на използвания
преди това химиотерапевтичен агент. Това води до концепцията за селекция на
туморните клетки и развиваща се резистентност, която се превръща в ключова
характеристика на прогресивната болест; развитие и прогресия на малигнените
солидни тумори се определя от селектирането на клетки, които оцеляват при
условия, които обикновено са смъртоносни. Устойчивост към всяко обикновено
летално състояние (лъчетерапия, химиотерапия, и т.н.) може да бъде избрана в
хода на развитие на туморната клетъчна популация поради генетичната пластичност, която е важна характеристика на малигнената туморна клетка [12].
Развитието на малигнен солиден тумор е многоетапен процес, който изисква придобиването на няколко биологични особености: 1) продължителни
пролиферационни стимули; 2) избягване на туморната супресия и растеж на
тумора; 3) загуба на контрол над процесите на апоптоза; 4) неконтролиран растеж и размножаване; 5) индуциране на ангиогенеза и 6) инвазия и метастатичен
потенциал. Тези отличителни белези на туморните клетки осигуряват тяхното
оцеляване, пролиферация и разпространение [13]. Има и други характеристики,
които улесняват придобиването на типичните черти на раковите клетки, а именно тумор-асоциираната строма и възпаление, геномната нестабилност [14]. Важен момент е активното избягване на тумора от контрола на имунната система,
което го предпазва от разрушаване и елиминация.
Има теория, че клетките и тъканите са под постоянното наблюдение от
имунната система, както и че имунният надзор е отговорен за разпознаването
и премахването на мнозинството от малигнизиращите клетки и съответно на
развиващите се тумори. По тази логика, солидни тумори, които все пак се появяват и развиват, са успяли да избегнат откриването им от имунната система или
са били в състояние да ограничат имунологичното унищожение. Това е процес,
наречен имунно редактиране (immunoediting) – туморен механизъм, потискащ
организма; това се случва само след злокачествена туморна трансформация и
когато вътрешните механизми за потискане на тумора вече са се провалили.
Имунното редактиране общо се състои от три последователни фази: елимини-
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ране, равновесие и туморно избягване. В първата фаза имунната система успешно разпознава малигнените туморни клетки и ги премахва ефективно [15,16]. В
равновесната фаза имунната система пречи на растежа на тумора, но не може
изцяло да го премахне. Смята се, че тази стъпка е различно продължителна и
може или да прогресира към последния етап – туморно избягване, или да доведе
до ерадикация на тумора от имунната система. Ако тази втора фаза продължава
по-дълго време, имунната система не е способна да ерадикира тумора и непрекъснато взаимодейства с него, като така скулптурира или редактира туморния
геном [17-19]. Това се случва, когато има увеличение на имуносупресивните молекули като PD-L1 и PD-L2. Така се преминава към последната фаза, когато растежът на тумора вече не се поддава на контрол или блокиране от имунната система и той се разпространява и предизвиква клинично изявена болест [20]. Така
тези имуносупресивни молекули стават атрактивни таргети, чието блокиране би
премахнало имуносупресията и би позволило на Т-лимфоцитите да разпознаят
отново туморната клетка като патологична и да активират каскадата за нейното
унищожаване [21].

4. Tаргети и видове имунотерапия при солидни тумори
Като имунотерапия се определя въздействието върху имунната система с
цел лечение на малигнена болест. Имунотерапията може да бъде основно разделена на пасивна и активна.
4.1. Активна имунотерапия
Активната имунотерапия се изследва задълбочено в клинични изпитвания. Тъй като туморите експресират множество тумор-асоциирани антигени
или неоантигени, имунната система трябва да отговори с адаптивно активиране
на Т-лимфоцитите срещу тези потенциални цели, както е описано в раздел 3.1.2.
Всеки механизъм, водещ до активиране на имунната система, се счита за активна имунотерапия. Активната имунотерапия е разработена с цел да се предизвика
и стимулира собствената имунна реакция на индивида. Пример за това представлява Sipuleucel-T, която е първата активна клетъчна имунотерапия, одобрена за клинично използване от Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) за лечение на карцином на простата въз основа на данните, че води
до удължаване на преживяемостта в групата на безсимптомни или минимално
симптоматични пациенти с кастрация-рефрактерен карцином на простата [22].
Състои се от автоложни мононуклеарни клетки от периферна кръв, отделени
чрез левкофереза и култивирани и активирани ex vivo с рекомбинантен човешки
фузионен белтък PA2024, състоящ се от простатна кисела фосфатаза, свързана
с гранулоцитно-макрофагиален колони-стимулиращ фактор (PAP-GM-CSF).
GM-CSF стимулира процеса на съзряване на АРСs и тяхното зреене в дендритни
клетки, докато PAP пептидите се свързват с МНС I и II. При реинфузия в пациента се задейства имунен отговор срещу PAP-съдържащите клетки [22,23].
Друг пример за активна имунотерапия е клетъчната имунотерапия, при
която се използва преливане на собствените на пациента Т-лимфоцити, предварително стимулирани ex vivo – към момента този вид имунотерапия се изследва във фаза I / II проучвания. Има и множество други изпитвания с авто- или
хетероложни дендритни клетки, автоложен клетъчен лизат от тумори, активирани лимфоцити или ваксини (ДНК, пептиди, рекомбинантни вирусни векторни ваксини и други), които се използват като монотерапия или в комбинация с
химиотерапия или други възможнони пасивни имунотерапевтични агенти като
анти-CTLA4 моноклонални антитела (МАТ), анти-PD-1 МАТ и анти-PD-L1 МАТ
[24-28].
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4.2. Пасивна имунотерапия
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Понастоящем все още по-често се използва пасивната имунотерапия – под
този термин се означава употреба на предварително синтезирани агенти, които
могат да бъдат използвани от имунната система. Типични примери са неспецифичните имуномодулиращи цитокини интерферон алфа (IFN-α), интерлевкин 2
(IL-2) или специфичните МАТ. Отдавна проведени клинични проучвания показват, че приложението на имуномодулиращи цитокини като IFN α или IL-2 може
да индуцира антитуморен имунно-медииран ефект като туморна регресия в някои злокачествени заболявания [29,30]. Цитокини са били използвани като имунотерапия при солидни малигнени тумори много десетилетия и те упражняват
своя противотуморен ефект директно или косвено чрез повишаване на антитуморния имунен отговор [31]. Множество in vitro изследвания са показали, че
TNF-α и IL-6 упражняват директен противотуморен ефект, потискайки растежа
на туморните клетки и тяхното оцеляване. Въпреки това клиничното приложение на тези цитокини при пациенти с малигнени солидни тумори е довело до не
толкова успешни резултати, поради значителна токсичност и многопосочното
влияние на една и съща молекула, примерно TNF-α и IL-6. Въпреки че са в състояние да потиснат растежа на даден тумор, те всъщност стимулират растежа
на други тумори; допълнително IL-6 може също да упражнява имуносупресия.
Ето защо използването на директния антитуморен ефект на цитокините остава
изключително в областта на академичното търсене.
Обратно, други цитокини могат да засилят антитуморния имунен отговор
чрез множество сигнални пътища и по тази причина те имат по-широко приложение в клиничната практика. Например IL-2 и IFN-α стимулират Т-лимфоцитите, растежа и активирането на NK клетките, докато гранулоцит-макрофагиалният колонио-стимулиращ фактор (GM-CSF) действа върху антиген-представящите клетки, увеличава процесите на обработка и представяне на антигените,
както и стимулира производството на костимулиращи цитокини. Тези цитокини са понастоящем добре проучени като противотуморни имунотерапии, например, IL-2 се използва за лечение на метастатичен меланом и метастатичен
бъбречно-клетъчен карцином, а IFN-α е одобрен за лечение на злокачествения
меланом [32,33]. Има съобщения в литературата, където рекомбинантният IL-2
също се използва за лечение и на други солидни злокачествени болести, включително невроендокринни тумори [34]. Имунотерапията се използва като противотуморно лечение при метастазирал бъбречноклетъчен карцином от 1992 и
при метастатичен меланом от 1998. Впоследствие имунотерапия с IFN-α също
бе одобрена в адювантен аспект при пациенти с малигнен меланом – висок риск,
тъй като се счита, че допринася за подобряване на преживяемостта [35,36]. Някои други цитокини, като IL-7, IL-11, IL-12, IL-15, IL-21, IFN-β и IFN-γ също са в
процес на изследване като противотуморни имунотерапии.
Друг типичен пример за пасивна имунотерапия е използването на моноклонални антитела (МАТ). В лечението на солидни злокачествени болести намират
приложение множество МАТ, като например моноклоналното антитяло срещу
епидермалния растежен фактор (EGFR антитяло) – цетуксимаб, или антитялото
срещу HER 2 – трастузумаб. Тези МАТ специфично таргетират техния рецептор на
повърхността на раковата клетка и чрез свързване с него предотвратяват сигналната каскада вътреклетъчно, предотвратявайки по този начин последващ туморен
растеж и възпроизвеждане. МАТ може също да таргетират разтворими фактори в
кръвообращението, които са важни за тумора – пример за такъв тип МАТ е бевацизумаб, който е насочен към съдовия ендотелен растежен фактор (VEGF).
MAT таргетират не само туморни пътища. Скорошни изследвания се фокусират върху "комуникацията" между организъм и тумор, обсъждайки имунната система като механизъм за контрол над този процес.
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Взаимодействието между PD-1 / PD-L1 е главният път, използван от туморите с цел потискане на имунния контрол върху тумора. Нормалната функция на PD-1 във физиологични условия е да потиска нежелани или прекомерни
имунни реакции, включително автоимунни реакции. PD-1 се експресира от активирани Т-клетки, които медиират имуносупресия (Фигура 2)
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Фигура 2. Имуносупресия, медиирана чрез PD-1 / PD-L1 пътя. А) PD-1 се експресира от
активирани Т-клетки; чрез свързване с PD-L1 се медиира потискане на Т-лимфоцитите.
В) използването на имунни checkpoint инхибитори (анти-PD-1 или анти-PD-L1
МАТ) води до прекъсване на тази имуносупресия и потенциална цитотоксичност,
упражнявана от Т-клетки.

PD-1 функционира в периферните тъкани, където Т-лимфоцитите срещат
имуносупресивно действащите PD-1 лиганди: PD-L1 и PD-L2, които се експресират от туморни клетки или стромални клетки [37-40]. Инхибирането на взаимодействието между PD-1 и PD-L1 повишава Т- клетъчния отговор in vitro и
медиира в предклинични модели антитуморна активност [37,41]. PD-L1 води
до потискане на Т-лимфоцитната пролиферация, преживяемост и ефекторни
функции (цитотоксичност, секреция на цитокини), индуциращи апоптоза на тумор-специфични Т-лимфоцити и засилващи диференциацията на CD4 + Т-клетки в регулаторни Т-клетки. Блокадата на PD-1 / PD-L1 води до мощна и трайна
туморна регресия и продължителна стабилизация при пациенти с напреднали
злокачествени болести [42].
Механизмът, по който PD-1 модулира Т- клетъчния отговор, е подобен, но
различен от този на CTLA-4 – и двете молекули регулират припокриващ се набор от сигнални протеини. PD-1 е експресиран от Т- и В-лимфоцити, моноцити
и NK-клетки след тяхното активиране [43,44]. Следователно, инхибирането на
свързването между PD-L1 и PD-1 представлява атрактивна стратегия за възстановяване на тумор-специфичния Т-клетъчен имунитет.
PD-L1 и PD-L2 се експресират в различни клетъчни типове, включително
не-хематопоетични тъкани и различни злокачествени болести. PD-L1 се експресира в ниски нива от не-хематопоетични тъкани, докато PD-L2 се експресира
значимо само върху антиген-представящите клетки в лимфоидната тъкан или
при процеси, свързани с хронично възпаление. PD-L2 контролира имунната активация на Т-клетките в лимфоидните органи, а PD-L1 защитава здравите тъкани от нежелано Т-клетъчно-медиирано увреждане.
Въпреки че здравите органи експресират слабо или въобще не експресират PD-L1, много видове малигнени тумори експресират изобилно този Т-клетъчен инхибитор. Установено е, че висока експресия на PD-L1 (и в по-малка степен
на PD-L2) от туморни клетки корелира с лоша прогноза и преживяемост при
различни солидни тумори, включително бъбречноклетъчен карцином [45], карцином на панкреас [46], хепатоцелуларен карцином [47] и карцином на яйчници
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[48]. Освен това се смята, че PD-1 регулира тумор-специфичната експанзия на
Т-клетките при пациенти с малигнен меланом [49].
Наблюдаваната корелация на клиничната прогноза с нивата на PD-L експресия при множество солидни тумори предполага, че пътят на PD-1 / PD-L1
играе критична роля в процеса на избягване на контрола на имунната система и
представлява привлекателна мишена за терапевтична интервенция.
През последните няколко десетилетия тези наблюдения са довели до интензивни усилия за разработване на имунотерапевтични подходи като възможности
за лечение при пациенти малигнени солидни тумори. Такива агенти включват
имунните checkpoint инхибитори: МАТ срещу антицитотоксичния Т-лимфоцитен
антиген 4 (анти-CTLA-4 МАТ – ipilimumab); МАТ срещу PD-1 или анти-PD-1 инхибитори (pembrolizumab, nivolumab, pidilizumab); МАТ срещу PD-L1 или PD-L1
инхибитори (MPDL3280A, BMS-936559, MEDI4736) и други (Таблица 1).
Таблица 1. Имунни checkpoint инхибитори и техните таргети в текущи клинични
изпитвания.
Прицелна
Име
Биологично
молекула на лекарството описание

CTLA-4

Ipilimumab
(BMS-734016)
Tremelimumab
Nivolumab
(BMS-936558)

PD-1

PD-L1

студия
Studia

2

MAТ
MAТ
Напълно
човешко
IgG4 MAТ

Pembrolizumab
Хуманизирано
Lambrolizumab
IgG4 MAТ
(MK-3475)
ХуманизираPidilizumab
(CT-011)
но IgG1 MAТ
IgG1 фузиоAMP-224
нен белтък

Фаза на клинично изпитване
според туморната локализация
Фаза I

Фаза II
Карцином на
яйчник
Карцином на
стомах
ММ

НДБК, КРПК

КРПК

Карцином на
хранопровод

ММ, НДБК

КРК, ХЦК,
простатен
карцином

БКК, КРК

ММ, НДБК
БКК

-

ММ

-

Тумори на
панкреас
ММ

Солидни
тумори
НДБК, ММ,
КРК, БКК,
Напълно чоКарцином на
BMS-936559
вешко IgG4
яйчник
MAТ
Карцином на
панкреас, КГ
НДБК, MM,
БКК, карцином
КРК, карциMPDL3280A
MAТ
на пикочен
ном на яйчник,
мехур
панкреас, КГ
Плоскокл.
MEDI4736
IgG4 MAТ
карцином
ММ
Medimmune-AZ
глава и шия

Фаза III

-

-

-

НДБК

НДБК

Подробен списък на тези проучвания може да бъде получен при справка на www.clinicaltrials.
com. (Източник: www.clinicaltrials.com)
Използвани съкращения:
CTLA-4: Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4
PD-1: Programmed death 1
PD-L1: Programmed death 1 ligand
MAТ: Моноклонално антитяло
ММ: Малигнен меланом
КРПК: Кастрация-рефрактерен простатен карцином
ХЦК: Хепатоцелуларен карцином
БКК: Бъбречноклетъчен карцином
НДБК: Недребноклетъчен белодробен карцином
КРК: Колоректален карцином
КГ – Карцином на гърда
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До момента пасивната имунотерапия има малък успех в лечението на солидни тумори, освен при лечение на меланом и бъбречноклетъчен карцином
(БКК) [50-53]. Терапевтичните възможности при напреднал БКК включват тирозин-киназни инхибитори, m-TOR инхибитори, IL-2, антиангиогенни VEGF
инхибитори и IFNα. В резултат на това неспецифично имунно лечение често са
описвани спонтанни ремисии и дълготрайни отговори. Прогнозата на тези пациенти за съжаление остава лоша с обща 5-годишна преживяемост под 5% [54].
По този начин новите специфични таргетни имунотерапии, целящи блокада на
Т лимфоцитите и регулиране на техните функции или активиране на дендритни
клетки (форма на активна имунотерапия, описана по-долу), представляват нови
възможности за лечение на тези болести. Има и фаза I / II изпитвания, изучаващи потенциалната полза от клетъчната адоптивна имунотерапия, при която се
използва преливане на собствени стимулирани Т-лимфоцити. Тази адоптивна
Т-лимфоцитна терапия се състои от инфузия на ex vivo изолирани, активирани
тумор-специфични Т-лимфоцити [55]. Има различни видове адоптивна терапия, включително TILs, конструирани Т-лимфоцити, експресиращи специфични карцином-свързани рецептори или химерни антигенни рецептор. Всеки един
от тези подходи има своите предимства и недостатъци.
4.3. Имунотерапията като превенция срещу развитието на малигнени
солидни тумори
Туморните клетки експресират неоантигени, които са последица от малигнената трансформация на клетката. Експресията на неоантигени може да бъде
резултат на вирусна или (по-рядко) бактериална инфекция, предизвикващи и
провокиращи тази злокачествена трансформация – този факт е довел до идеята
за ваксиниране срещу тези патогени и предотвратяване на развитието на свързаните с тях солидни тумори. За повече от 15% от всички ракови болести се счита, че са свързани с инфекциозни агенти [56]. Инфекция с човешки папиломен
вирус (HPVs) се свързва в около 30% от случаите с рак на маточната шийка (5%
от всички ракови болести); хепатит В и С вирусите заедно с Helicobacter Pylori
(Н. Pylori) са отговорни за още около 60% от всички, свързани с инфекциозен
агент ракови болести. Логично е, че успехът на конвенционалните антимикробни ваксини може да насърчи изследвания за потенциална превенция чрез
противоракови ваксини. Този подход е доказал своята ефективност при хепатит
В-индуцирания хепатоцелуларен карцином [57]. Добре известно е, че около 70%
от карциномите на маточна шийка са причинени от HPV видове 16 и 18 и затова
се счита, че HPV ваксинацията може да намали честотата не само на този карцином [58,59], но също така и на плоскоклетъчните карциноми в областта на глава
и шия [60]. Механизмът, чрез който HPV индуцира злокачествена трансформация, е предизвикване на синтез на два кодирани от вируса онкогенни продукта,
които разграждат тумор-супресорния протеин р53 и блокират други тумор-супресорни белтъци в премалигнени диспластични клетки, както и в клетките на
in situ и инвазивни карциноми. Рекомбинантните ваксини срещу HPV водят до
секреция на специфични антитела, защитаващи незаразените с HPV-инфекция
организми от инфекция или от последващото развитие на свързаните с HPVинфекция солидни тумори с различна локализация [61]. При вече заразени HPV
лица не се наблюдава значителен ефект от ваксинацията [62].
4.4. Имунотерапията като противотуморно лечение
Към 23 Юни 2015 има 271 проучвания, в които се набират пациенти, според
регистрите на www.clinicaltrials.com. Те включват проучвания с различни ДНК ваксини, дендритно-клетъчни ваксини, пептидни ваксини, алогенни GM-CSF- вакси-
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ни, рекомбинантни ваксини, ваксини, таргетиращи различни авто-антигени и т.н.
Те се провеждат при пациенти с различни солидни злокачествени болести, предимно с малигнен меланом, бъбречно-клетъчен карцином, недребноклетъчен карцином и други солидни тумори. Имунотерапевтичният подход също се прилага за
лечение на невроендокринни тумори, например чрез ваксиниране на дендритни
клетки с туморни лизати, индуциращи значителна антитуморна имунна реакция
при пациенти с невроендокринни тумори на панкреаса [63].
Типичен пример за употреба на имунотерапия чрез ваксини е лечението с първоначално разработения като противотуберкулозна ваксина Bacillus
Calmette-Guerin (BCG), който представлява атенюиран Mycobacterium. Впоследствие през 1976 бе доказано, че неговите имуностимулиращи характеристики
водят до противотуморен ефект и предотвратяват развитие на рецидив при
пациенти, претърпели трансуретрална резекция на повърхностен неинвазивен
карцином на пикочен мехур или карцином in situ, когато се използва като локално повтарящи се интравезикални вливания [64]. Съществува теория, която
предполага, че освен неспецифично активиране на имунната система, противораковият ефект може да се дължи и на специфично интернализиране на BCG в
туморните клетки чрез туморните интегрини и фибронектини [65,66], провокиращ антиген-специфичен адаптивен имунен отговор[67-69].
Списък на някои от по-важните клинични изпитвания, използващи противоракови ваксини като терапевтични възможности, са изброени в таблица 2.
Таблица 2. Терапевтично приложение на противоракови ваксини в клинично
проучване при солидни малигнени тумори

Клас
Име на таргета
ваксина на ваксината

Pancreatic tumor cell
vaccine

Биологично описание

Туморноклетъчна ваксина с
генно-трансфектиран
GM-CSF

Фаза на клиничното
изпитване според туморната
локализация
Фаза I

Фаза II

ММ

Панкреас

Туморни
Алогенна ваксина от човешки
БКК,
клетки Algenpantucel-L
карцином на панкреас
простата
SL-701

Многовалентна ваксина от
глиом-свързан антиген

Ovapuldencel-T Автоложни PBMCs с GM-CSF
AGS-003
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Дендритни клетки/ антиген-представящи
клетки

Studia Oncologica, год. V, бр. 1, 2015

DCVAC/Pca
DCVax-L
CVac
ICT-107
MelCancerVac

Автоложни туморно трансфектирани DCs и CD40L
RNAs
Автоложни DCs, натоварени с
убита клетъчна линия LNCap
от простатен карцином
Автоложни DCs, натоварени с
антиген от туморен лизат
Автоложни DCs, натоварени
с MUC1-mannan фузионен
белтък
Автоложни DCs, натоварени с
антигени
Автоложни DCs, натоварени
с алогенен клетъчен лизат от
меланом

Фаза III

ММ,
НДБК

Панкреас

-

ГБМ

-

-

Ovarian,
peritoneal
carcinoma

-

-

-

БКК

-

Простата Простата

-

-

ГБМ

-

Яйчник

-

-

ГБМ

-

-

КРК,
НДБК

-
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GV1001

hTERT пептид

ММ,
панкреас

ХЦК

НДБК,
панкреас
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HER2/neu пептид,
КГ
комбиниран с GM-CSF
Инкапсулран в лизозоми
НДБК,
L-BLP25 (Tecсинтетичен пептид, получен
простата, НДБК
emotide)
от MUC-1
КРК
hEGFR вариант III специфиRindopepimut
чен пептид, конюгиран към
ГБМ
ГБМ
KLH
Белтъчни антигени от 3
POL-103A
меланомни клетъчни линии,
ММ
свързани с alum-адювант
Синтетична ваксина,
Пептиди/
IMA901
състояща се от 10 различни
БКК
белтъци
TUMAPs
MAGE-A3 в комбинация с
Пикочен
MAGE-A3
ММ
GM-CSF
мехур
MAGE-A3
MAGE-A3 антиген-специфиНДБК
НДБК
ASCI
чен раков имунотерапевтик
Невирусна генно-базирана
Belange-pumaалогенна туморноклетъчна
НДБК
НДБК
tocel-L
ваксина
PVX-410
Мултипептидна ваксина
Мултипептидна глиомна
IMA950
ГБМ
ГБМ
ваксина, съдържаща TUMAPs
Ани-идиотипна ваксина,
Racotumumab
мимикираща тумор-свързаНДБК
ния антиген NeuGcGM3
Рекомбинантни вирусни
Rilimogene galПросвектори fowlpox/vaccinia, коПростата Простата
vacirepvec
тата
диращи hPSA и TRICOM
Онколитичен аденовирус,
Пикочен
CG0070
Генетичкодиращ GM-CSF
мехур
ни
Рекомбинантна модифицирана ваксина от вирусен щам
Солидни
TG4010
Ankara, носещ кодиращи
НДБК
НДБК
тумори
последователностиза човешки
MUC1 антиген и човешки IL-2
Подробен списък на тези проучвания може да бъде получен при справка на www.clinicaltrials.com.
(Източник: www.clinicaltrials.com)
Nelipepimut-S

Използвани съкращения:
КРК: Колоректален карцином
DC: Дендритна клетка
EGFR: Епидермален растежен фактор
ГБМ: Глиобластом
GM-CSF: Гранулоцитен-макрофагиален колони-стимулиращ фактор
КГ: Карцином на гърда
ХЦК: Хепатоцелуларен карцином
hPSA: Човешки простатен специфичен антиген
hTERT: Човешка теломераза обратна транскриптаза
IL-2: Интерлевкин-2
KLH: Keyhole limpet hemocyanin
ММ: малигнен меланом
MUC1: Муцин 1
НДБК: недребноклетъчен белодробен карцином
БКК: Бъбречноклетъчен карцином
TRICOM: Рекомбинантна vaccinia virus ваксина, кодираща 3 костимулаторни молекули B7.1,
ICAM-1 и LFA-3
TUMAPs: Тумор-асоциирани пептиди

През 2015 анти-PD1 MAТ nivolumab получи одобрение от FDA като втора линия лечение при авансирал / метастатичен плоскоклетъчен НДКБ, който е
прогресирал след първа линия платина-базарана химиотерапия – това е постигнато като резултат от фаза III проучване, където общата преживяемост, степен
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на отговор и преживяемостта без прогресия са били значимо удължени в групата на лечение с nivolumab в сравнение с контролното рамо – доцетаксел, независимо от нивото на експресия на PD-L1[70].
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“

4.5. Предиктивни и прогностични биомаркери за имунотерапия

Малигнените болести
с висока PD-L1
експресия са свързани
с по-лоша прогноза
от PD-1 негативните.
Корелация на PDL1 експресия и
честота на отговор
е демонстрирана при
пациентите с найвисоки нива на PD-L1
експресия и PD-L1позитивни TILs

Провеждат се изследвания за идентифициране на потенциални биомаркери за противоракова имунотерапия. За оптимизиране на този процес са необходими предиктивни / прогностични фактори, обосноваващи избора на пациенти,
които биха били най-добрите кандидати за такава иновативна, скъпа и потенциално токсична терапия. Малигнените болести с висока PD-L1 експресия са свързани с по-лоша прогноза от PD-1 негативните. Корелация на PD-L1 експресия и
честота на отговор е демонстрирана при пациентите с най-високи нива на PD-L1
експресия и PD-L1-позитивни TILs [71]. Потенциалната роля на PD-L1 и TILs
като биомаркери все още не е изяснена.
Наличието или отсъствието на TILs все още е с неясно значение. Има данни, че имунната система играе важна роля в процеса на рецидивирането или
метастазирането на солидните тумори. В многоцентрово проучване върху 603
пациенти с колоректален карцином, което показва значението на адаптивния
имунен отговор, наличието / отсъствието на Т-лимфоцити в резецирания тумор
е фактор, корелиращ по-точно с клиничните резултати от текущите параметри,
считани за златен стандарт за прогноза – хистологичното туморно стадиране
(Т) и засегнатите регионални лимфни възли (N). Така TILs може да служат като
потенциален прогностичен маркер при колоректален карцином [72] , възможно
и при други локализации на злокачествени тумори. Това е доказано и за пациенти с карцином на маточна шийка в ранен стадий [73], неинвазивен уротелиален
карцином на пикочен мехур [74] и карцином на гърда [75]. Всички тези открития предполагат, че местният интратуморен имунен отговор в първичния тумор
може да има прогностична стойност и трябва да се има предвид в процеса на
вземане на решения за лечение.

5. Странични ефекти от имунотерапия
Kежеланите реакции (НР) се оценяват с помощта на NCI Common
Terminology Criteria for Adverse Events. Диагностицирането и проследяването им
е важно, тъй като популацията от лекуваните с имунотерапия често се състои
от пациенти с разпространена болест или пациенти, които преди това са били
лекувани с няколко линии химиотерапия. Най-честите нежелани реакции, свързани с имунотерапвтичното лечение, имат имунно-свързан механизъм: това са
хепатит, пневмония, инфузионни реакции, колит, болки в ставите и обрив; тези
реакции понякога налагат употребата на кортикостероиди [76]. Умора, намален
апетит, гадене, задух, диария или констипация, повръщане, пирексия, витилиго,
главоболие също така са описани като имуносвързани нежелани събития.

6. Класическа химиотерапия и възможности за комбинираното й
приложение с имунотерапия
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Добавянето на имунотерапия към класическите схеми на химиотерапия
безспорно е предизвикателство. Химиотерапията има за цел пълно непосредствено унищожаване на туморните клетки, което често не се постига. След приложена химиотерапия в туморните клетки може да се индуцира клетъчна смърт,
което води до освобождаване на туморни антигени. Тези антигени могат впоследствие да бъдат обработени от APCs и цитотоксичните T-лимфоцити, кое-
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то повишава чувствителността или има модулиращ ефект за имунната система.
Освен директен цитотоксичен ефект, такъв имуномодулиращ ефект е доказан
за гемцитабин [77,78] и за съединенията на платината [27,79,80]. Изглежда, че
ефекторните клетки на имунната система остават незасегнати [81], което предполага възможност за търсене на синергестично взаимодействие от комбинираното приложение на химио- и имунотерапия. Голям брой клинични проучвания
са в ход, търсещи подобни възможности за лечение на множество туморни локализации. Пример за комбинация с химиотерапевтично средство е комплексът
emtansine / trastuzumab, който се използва за лечение на HER-2 позитивен метастатичен карцином на гърда.
Синергетични комбинации с имунотерапия са описани и с едновременно
приложение на лъчетерапия [82], таргетни медикаменти [83], антиангиогенни
лекарства или чрез комбиниране на два имунотерапевтични агента с допълващ
се механизъм на действие [84]. Има множество проучвания фаза I-III, набиращи
пациенти със солидни тумори (ММ, НДБК, БКК, КРК и т.н.), където се използва
комбинация от два имунни checkpoint инхибитора, например анти-CTLA-4 МАТ
(ipilimumab) с PD-1 или PD-L1 инхибитори. CTLA-4 инхибиторите стимулират
активиране на Т-клетките в лимфните тъкани и увеличават броя на тумор-специфичните Т-лимфоцити, докато инхибирането на оста PD-1 / PD-L1 модулира
Т клетъчната ефекторна фаза с цел преодоляване на Т-клетъчната анергия в туморната микросреда [85].
Една теория предполага, че комбинирането на имунотерапия с таргетни
медикаменти би могло да бъде синергично, тъй като таргетите насърчават апоптозата в туморните клетки, като по този начин подобряват представянето на
туморните антигени без да повлияват директно имунните ефекторни клетки; те
могат също директно да модулират имунния отговор и да подобрят функцията
на имунната клетка, по същество действащи като имуносенсибилизиращи средства чрез различни механизми [83]. Комбинацията на имунотерапия с антиангиогенни агенти (например, бевацизумаб, сунитиниб, или пазопаниб) се подкрепя
от силна биологична обосновка, тъй като е доказано, че бевацизумаб засилва
матурацията на DCs и процеса на антигенно представяне, докато сунитиниб намалява броя на миелоидните супресорни клетки и T-регулаторните лимфоцити
в туморната микросреда [86].
Основанието за комбинация на имунотерапия с лъчетерапия е многостранно, включително поради наличието на увреждане на туморни клетки, индуцирано от лъчелечението, което води до разлив на тумор-свързани антигени
и привлича имунни ефекторни клетки [79,87]. Лъчетерапията също повишава
чувствителността на туморните клетки, като по този начин ги прави по-податливи на имуннотерапевтичното въздействие. Това се дължи отчасти на експресията на МНС клас I и апоптотични рецептори [87]. Има проучвания фаза II при
метастатичен малигнен меланом (NCT 01689974), където се сравнява използването на ipilimumab като монотерапия или в комбинация с лъчетерапия. Друг
важен въпрос, на който трябва да се обърне внимание за оптимизиране ефекта
на тази стратегия, е времето за лъчетерапия по отношение на приложението на
имунотерапията [88].
Комбинацията от агенти винаги повдига въпроса за антитуморния ефект
и потенциалната добавена токсичност. В момента най-честата комбинация остава приложението на имунните добавки като IL-2 или GM-CSF с MAТ или туморни ваксини, за да се стимулира привличането и активирането на имунните
ефекторни клетки.
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“

Една теория
предполага, че
комбинирането
на имунотерапия
с таргетни
медикаменти би могло
да бъде синергично,
тъй като таргетите
насърчават
апоптозата в
туморните клетки,
като по този
начин подобряват
представянето на
туморните антигени
без да повлияват
директно имунните
ефекторни клетки

“

Лъчетерапията
също повишава
чувствителността
на туморните клетки,
като по този начин ги
прави по-податливи на
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7. Оценка на отговор от имунотерапия
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Отворен въпрос остава измерването на противотуморния ефект от приложението на имунотерапия. Цитотоксичността на химиотерапията често води
до измерима промяна в размера на таргетните лезии в рамките на седмици от
първоначалното й приложение. Отговора към лечение при солидни тумори найчесто се оценява чрез критериите на СЗО или RECIST. За цитотоксични агенти
тези препоръки приемат, че ранно увеличение на растежа на тумора и/или поява
на нови лезии сигнализира прогресираща болест (PD) и понятието "прогресия"
е синоним на неуспех от приложената химиотерапия. Затова се препоръчва прекратяване на съответния режим веднъж щом е била регистрирана PD [89,90].

“

Конвенционалните
критерии за отговор
може да не са
адекватна оценка
за отговор към
имунотерапевтични
агенти

“

СЗО критериите са
трансформирани в
имуно-модифицирани
критерии за отговор

“

Използването на irRC
за оценка на отговор
към имунотерапия е
от клинично значение,
тъй като изглежда
да е свързано с
преживяемостта
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От друга страна, имунотерапевтичните агенти подобряват антитуморния
имунeн отговор [91] и постигането на стабилна болест (SD) може да се разглежда като индикатор на постигнат терапевтичен отговор. Освен това са разработени допълнителни нови модели за оценка на отговор от приложение на тези
средства, които внасят неяснота относно тълкуването на критериите на СЗО
или RECIST. При проучвания с цитокини, туморни ваксини или моноклонални
антитела, оценка CR, PR или SD може да се регистрира дори след първоначално
увеличаване на туморния обем, което да се оценява като PD според СЗО или
RECIST [92-95]. Следователно конвенционалните критерии за отговор може да не
са адекватна оценка за отговор към имунотерапевтични агенти, защото PD (от
първоначалната радиологична оценка) не отразява непременно терапевтичен
неуспех. По този начин, с цел системно характеризиране на допълнителни модели за отговор при пациенти, лекувани с имунотерапия, СЗО критериите са
трансформирани в имуно-модифицирани критерии за отговор (irRC) [96]. Основната новост на irRC е включването на измерими нови лезии в "общия обем на
тумора" и сравнение на тази променлива спрямо изходните измервания (преди
и след PD според СЗО, но не и след потвърдена irPD). Клиничният отговор често
е отложен във времето след началото на имунотерапевтичното лечение и след
период на очевидна прогресия (определена според СЗО или RECIST) може да се
регистрира отговор. Описани са четири модела на отговор (два конвенционални
и два нови, уникални за имунотерапия): 1) незабавен отговор; 2) трайно стабилна болест; 3) отговор след начално увеличение на туморния обем; и 4) отговор,
независимо от появата на нови лезии. Начално увеличение на туморния обем
при пациенти, лекувани с имуннотерапия, може да предхожда реалния клиничен отговор поради продължаващия растеж на тумора преди достигането на
достатъчен адекватен имунен отговор или поради преходната инфилтрация на
тумора от имунни клетки с или без развитие на оток [96].
Използването на irRC за оценка на отговор към имунотерапия е от клинично значение, тъй като изглежда да е свързано с преживяемостта. Въпреки
това тези критерии все още са в началото на развитието си и са необходими проспективни проучвания, за да се направи оценка на тяхната роля и потенциална
връзка с преживяемостта.

8. Заключение
Натрупаха се много научни доказателства за ролята на имунната система
за превенция и забавяне на развитието и прогресирането на солидните тумори.
Това знание непрекъснато се обогатява с цел неговото въвеждане в клинично
значими терапевтични стратегии, използващи имунотерапията като самостоятелен подход или в комбинация с друго системно противотуморно лечение. Тези
нови стратегии може да доведат до подобряване на преживяемостта на пациентите със солидни злокачествени болести и въвеждане на имунотерапията на по-
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ранен етап от лечението им. Необходимо е откриване на потенциални предиктивни биомаркери за отговор към това лечение, които да идентифицират групата
пациенти, които биха имали максимална полза от това специфично, ефективно,
скъпоструващо и потенциално токсично имунотерапевтично лечение.
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Резюме

Авансиралият недребноклетъчен карцином на белия дроб (НДРБД) е заболяване, при което независимо от въвеждането на нови диагностични способи
и лекарствени подходи, прогнозата на болните е лоша и пет-годишната преживяемост е по-малка от 5%. Вече е доказано, че факторите, водещи до появата
на тази неопазия са изключително разнородни; в последните години се говори
дори, че различните хистологичните видове НДКБД са отделни заболявания. Т.е
за да постигнем максимален ефект в лечението, терапевтичното поведение към
всеки един пациент би следвало да бъде строго индивидуализирано. Търсенето на прогностични и предиктивни маркери отдавна е заложено в съвремените
клинични изпитвания с цел оптимизиране ефекта на лекарственото лечение с
минимален риск от странични ефекти при поддържането на добро качество на
живот. В последните години се обръща все повече внимание на ролята на възпалението в развитието на злокачествените процеси, в това число и при НДРБД.
Настоящият обзор има за цел да разгледа един от маркерите на системното възпаление – съотношението на неутрофили към лимфоцити, и неговото значение
за определяне прогнозата на пациенти с авансирал НДРБД.
Ключови думи: недребноклетъчен карцином на белия дроб, съотношение
неутрофили/лимфоцити, прогностичен маркер, предиктивен маркер, системно
възпаление.
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Despite the new diagnostic technologies and treatment strategies, advanced
non-small cell lung cancer (NSCLC) still has poor prognosis with five years survival
less than 5%. Currently it is well known that the genesis of NSCLC is complex; many
investigators discuss that the different histology types of NSCLC represent separate
diseases. Thus the treatment should be highly optimized and individualized. The aim
of all clinical trials nowadays is the search for prognostic and predictive markers, which
should determine the most appropriate drug treatment with minimal side effects and
better quality of life. Recently many authors have focused on the crucial role of systemic
inflammation in the development of many cancers, including NSCLC. The aim of this
article is to show the predictive role of the most used index of systemic inflammation –
neutrophil to lymphocyte ratio, in patients with advanced NSCLC.
Key words: non-small cell lung cancer, neutrophil to lymphocyte ratio, prognostic
marker, predictive marker, systemic inflammation.
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I. Въведение
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1. Карциномът на белия дроб като социално значимо заболяване
В последните няколко десетилетия в световен мащаб карциномът на белия дроб е не само най-честата неоплазия, но е и най-честата причина за смърт
от онкологично заболяване (около 1/5 от смъртните случаи в резултат на злокачествена болест се дължат на него) [30]. Тези неоспорими факти определят
неоплазията като социално значимо заболяване. Световните тенденции недвусмислено сочат нарастващата честота на заболеваемостта, а в началото на 30-те
години на 20 век се наблюдава бързо покачване на заболеваемостта, достигайки
кулминацията в средата на века. Според данни на GLOBOCAN за 2012 година
при мъжете тази честота нараства до 34.2/100 000, при смъртност от 23.6 [28].
Въпреки че жените най-често заболяват от карцином на гърдата, в последните
години честотата на смърт от рак на белия дроб е приблизително равна на тази
от мамарен карцином.

“

Карциномът на белия
дроб е не само найчестата неоплазия,
но е и най-честата
причина за смърт
от онкологично
заболяване

Фиг 1. Заболеваемост
от злокачествени
заболявания за 2012
година за мъже и
жени (според данни
на GLOBOCAN за 2012
година)

Фиг. 2 Смъртност от злокачествени заболявания за 2012 година и за двата пола
(според данни на GLOBOCAN за 2012 година)

2. Етиология, хистологични варианти, диагностика и лечение
Доказано е, че най-честата причина за възникването на карцинома на белия дроб се явява тютюнопушенето; то е отговорно за повече от 80% от всички случаи с това заболяване. В страните с ефективни мерки срещу пушенето на
цигари заболеваемостта от рак на белия дроб при мъжете започва да намалява,
докато при жените достига плато. През 2013 година в Европейския съюз смъртността от това заболяване при мъжете е намаляла с близо 6% в сравнение с 2009
година, докато при жените е нараснала със 7% и почти доближава тази на мъжете [47]. Други доказани рискови фактори са наследственост, азбест, арсен, радий,
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силиций, кадмий, никел, несвързани с цигарения дим полициклични ароматни
хидрокарбонати, както и замърсяването, причинено от готварски печки на въглища (последното се смята за основна причина за появата на рак на белия дроб
при жени-непушачи).

52

“

карциномът на
белия дроб не само
важен здравен, но и
значим икономически
и социален проблем,
за решаването на
който са нужни усилия
на много медицински
и немедицински
специалности, на
държавата и на
обществото

“

Около 65% от
пациентите с НДКБД
се диагностицират
в напреднал стадий,
където роля основно
има системното
противотуморно
лекарствено лечение

За България честотата на заболеваемост и смъртност от тази неоплазия
също нараства. За периода 1998-2002 година заболеваемостта сред мъжете е била
15536 случая; при жените – 2789. За периода 2003-2007 година същата е 15934
и 3010, съответно [25]. Прави впечатление, че основните засегнати възрастови
групи са 50-59 годишните мъже и 40-49 годишните жени, т.е. населението в найактивна възраст. Това прави карциномът на белия дроб не само важен здравен,
но и значим икономически и социален проблем, за решаването на който са нужни усилия на много медицински и немедицински специалности, на държавата и
на обществото.
В зависимост от хистологичния вариант, карциномът на белия дроб се
дели на недребноклетъчен (НДКБД) – около 85 %, и дребноклетъчен – 15%. От
своя страна НДКБД е плоскоклетъчен, аденокарцином, едроклетъчен и т.нар. not
otherwise specified (не класифициран). Аденокарциномът се среща най-често при
непушачи, като в последните десетилетия честотата му се увеличава в резултат
на активните мерки срещу тютюнопушенето. Хистологичното подразделяне на
НДКБД има голямо значение за терапевтичното поведение при пациентите.
Около 65% от пациентите с НДКБД се диагностицират в напреднал стадий, където роля основно има системното противотуморно лекарствено лечение
[96]. Голяма част от болните в ранен стадий, при които е осъществена хирургическа резекция или дефинитивна лъчетерапия, впоследствие развиват рецидив
или далечни метастази, което ги прави кандидати за химиотерапия [60]. Успехът
на цитостатичното лечение при всички тези пациенти е изключително малък:
едва 15% от тях имат дългосрочна преживяемост повече от пет години. Независимо от опитите за подобряване на системното лечение и въвеждането на нови
таргетни препарати повечето загиват в рамките на първите две години от поставянето на диагнозата [18].

II. Прогностични фактори при НДКБД
Липсата на положителни промени в прогнозата на пациентите с напреднал
НДКБД, независимо от вида провеждано лечение, поражда въпроса за ролята на
индивидуалните характеристики на всеки пациент. Тази дискусия започва още
в средата на 90-те години на миналия век, когато се изказват предположения, че
определена субпопулация от пациенти с еднакви други характеристики би имала
по-голяма полза от химиотерапията в сравнение с другите болни. Хипотезата, че
НДКБД всъщност е хетерогенно заболяване, добива все по-голяма популярност
и много автори започват да търсят факторите, които определят по-добрата прогноза на част от болните.
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Прогностичният биомаркер показва преживяемост на пациентите независимо от провежданата терапия, т.е. той отразява индиректно агресивния ход на
тумора. Той се определя като измерен параметър по време на диагностициране на заболяването, свързан с изхода на болестта. Палитрата на прогностичния
маркер включва данните за възраст, хистологичен вариант, клиничен стадий и
др. Прогностичните фактори обикновено се отнасят до информацията, която
медицинският екип изгражда и използва за прогнозиране изхода на болестта
при липса все още на системна химиотерапия.
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Този модерен и доказал възможностите си подход се използва за ранна
стратификация на риска, определяне на конкретни и различаващи се помежду
си подгрупи болни и налагащи подходящо ешелониране в различни посоки на
терапевтичното моделиране. Валидирането на даден прогностичен фактор (биомаркер) изисква, той да има доказано биологично значение, методите за определяне да бъдат утвърдени и възпроизводими.
Понастоящем за клинични прогностични фактори при НДКБД се приемат: пол, стадий на заболяването, общо състояние на пациенти при поставяне на
диагнозата (ECOG PS), загуба на тегло > 5% (в последната година), тютюнопушене, хистологичен вид, етнос [8, 26, 29, 39, 58, 59, 78]. От тях с първостепенно
значение са стадият на заболяването и ECOG-PS.
Първите данни за влиянието на първите четири от тях върху прогнозата
на болни с НДКБД (операбилен и авансирал) се публикуват през 1995 година от
Paesmans J и сътр [59]. Те ретроспективно разглеждат 1059 пациенти, участвали
в седем последователни проучвания, всичките от които провеждали платин-базирана химиотерапия. От общо 23 вариабилни, които авторите изследват, статистическият анализ показва, че женският пол (р<0.0001), по-малкият стадий
на заболяването (p<0.0001), доброто общо състояние – ECOGPS 0-1 (p<0.0001),
липсата на загуба на тегло водят да значително по-добра преживяемост и съответно прогноза.
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Впоследствие редица проучвания доказват и утвърждават значението на
посочените фактори като прогностични за авансиралия НДКБД, като постепенно се изяснява и ролята на тютюнопушенето, хистологията и етноса. Две отделни групи, на Shephard F и сътр. [78] и Hung J и сътр. [26] доказват, че болните,
които са активни или бивши (не пушат в последните 12 месеца) пушачи живеят
статистически по-кратко в сравнение с останалите – р<0.0001. През последните
години хистологичният подвид също се приема от част от изследователите за
биомаркер, определящ прогнозата на пациентите с авансирал НДРБД [8, 29, 39].
Според тях плоскоклетъчната хистология е свързана с по-лоша преживяемост в
сравнение с аденокарциномната. Азиатският произход също се счита за добър
прогностичен фактор [58, 78], като допълнителните анализи по-късно оформят
специфична популация, включваща азиатски произход, женски пол, непушачи,
аденокарциномна хистология, със значително по-добра обща преживяемост в
сравнение с останалата кохорта болни.
Възрастта като прогностичен фактор също се изследва в повечето посветени на авансиралия НДКБД проучвания, като резултатите към момента са дискутабилни и спорни. По-ранните изследвания показват, че напредналата възраст
се явява маркер за лоша прогноза и обикновено пациентите над 65 години живеят по-кратко и по-често не провеждат системно противотуморно лекарствено
лечение. В последните години обаче продължителността на живота (най-вече
при жените) значително се повиши, като в рутинната практика все по-често се
срещат болни в добро общо състояние над 70-75 години –т.е. такива, при които
би могло да се провежда цитостатично лечение. Възрастта като прогностичен
фактор е подложена на много дискусии, като някои изследователски групи (Германската група за проучване и лечение на лимфомите) подразделят пациентите
на “fit” и “unfit” и дори в напреднала възраст, съхранени и с ниска степен на коморбидност болни са кандидати за химиотерапия.
В медицинската онкология демографската характеристика на пациентите
също се променя и в клиничните изпитвания все по-често се включват и възрастни пациенти – т.е. такива над 70 години. Това е и причината за двусмислената роля на възрастта по отношение прогнозата на онкологично болните и
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по-специално на тези с авансирал НДКБД, като понастоящем се приема, че тя не
е независим прогностичен фактор.
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Утвърдените през годините клиничните прогностични фактори водят до
стратифициране на болните в субгрупи с цел определяне на подходящото терапевтично поведение при всяка от тях с постигане на максимален клиничен ефект
при минимален токсичен профил. Въпреки това обаче на много изследователи
прави впечатление, че пациенти в един и същи клиничен стадий и сходен ECOG
PS се различават както по отговор към провежданата химиотерапия, така и по
прогноза. Това води до търсенето на т.нар. „молекулярни” маркери с отношение
към прогнозата на болните с авансирал НДКБД.
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Най-добре изучени от тях са Kirsten-Rous sarcoma virus oncogene (K-ras),
5’endonuclease of the nucleotide excision repair gene complex (ERCC1) и epidermal
growth factor receptor (EGFR)[50, 51, 56, 73, 81, 82].
Ras семейството се състои от K-, H-и N-ras гени, които кодират мембранен протеин с роля в клетъчната сигнална трансдукция. Ras гените се активират
от точкови мутации в кодони 12, 13 и 61, в резултат на което настъпва клетъчна пролиферация и туморогенеза. При белодробния карцином активирани Ras
гени, и най-вече K-Ras гени, се срещат при 20-30% от болните. През 1990 година Slebos R и сътр. [82] доказват, че наличието на K-Ras мутация в кодон 12
е негативен прогностичен фактор при операбилни пациенти с аденокарцином
на белия дроб. Те разглеждат общо 69 пациенти и установяват, че при 19 от тях
се откриват ras-мутации (12, от които са K-Ras мутации). Резултатите показват,
че болните с посочените генни мутации живеят по-кратко (p=0.002) и имат пократка свободна от заболяване преживяемост (p=0.038). Mitsudomi M и сътр.
[51] потвърждават тези резултати, като разширяват популацията от изследвани
пациенти по отношение на стадия и терапевтичното поведение. Тяхното заключение е, че всички мутации в ras семейството имат прогностичен характер, но
К-ras мутацията в 12 кодон е с по-голямо значение по отношение на прогнозата
на болни с авансирал НДКБД.
Ензимната системна nucleotide excision repair участва във възстановяването на молекулата на ДНК и е свързана с резистентност към приложението на
платин-базирана химиотерапия. Основна роля в тази ензимна каскада играе
ERCC1 (excision repair cross-complement ation group 1 enzyme), който разпознава
и отстранява образуваните от Cisplatin ДНК аддукти. През 2005 година Simon
GR и сътр. [81] доказват, че високата експресия на ERCC 1 е свързана с по-добра
прогноза на пациенти с НДКБД, независимо от провеждането на химиотерапия.
От друта страна in vitro проучвания свързват високата експресия на ERCC1 РНК
с платинова резистентност при редица онкологични заболявания. Olaussen K и
сътр. [56] публикуват за първи път ретроспективно проучване за ролята на този
ензим като негативен прогностичен фактор при болни с НДКБД, провеждали
адювантно лечение. Те анализират имунохистохимично туморна тъкан на пациенти, участвали в проучването IALT (International Adjuvant Lung Cancer Trial) и
доказват, че в кохортата, провеждаща адювантна химиотерапия, високата експресия на ERCC 1 e свързана с липса на отговор към лечението (p=0.002). Така
болните, които имат ниска експресия на ензима и едновременно с това провеждат адювантна химиотерапия имат по-дълга средна обща преживяемост в сравнение с тези лекувани с висока експресия. В групата, която не получава системно
противотуморно лекарствено лечение, тези с ERCC 1 позитивни тумори живеят
по-дълго в сравнение с ERCC 1 негативни тумори [56].
Семейството на рецептора за епидермален растежен фактор (EGFR)
включва мембранни рецептори с тирозин-киназна активност, която е отговор-
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на за клетъчната пролиферация. Когато към екстрацелуларната част на EGFR се
свърже лиганд, настъпва димеризация, активация на киназния домейн, сигнална
трансдукция с последваща активация на Ras и MAP киназите – резултатът е туморна пролиферация. Свръхекспресията на рецептора често се среща в тъканни
проби на различни неоплазии, включително и при НДКБД, и се предполага, че е
свързана с ниска диференцираност, по-голяма честота на лимфно ангажиране и
по-лоша прогноза. В мета-анализ с включени около 2000 болни от общо 11 проучвания свръхекспресията на EGFR – оценена имунохистохимично, се доказва
като лош прогностичен фактор при пациенти с НДКБД (HR 1.13) [50]. През 2006
година Selvaggi G и сътр. [73] публикуват резултати от имунохистохимично изследване на EGFR при оперирани пациенти с НДКБД. Те установяват, че високата експресия на рецептора е свързана с по-лоша средна обща, дву- и петгодишни
преживяемости при тези болни и заключават, че EGFR има прогностична роля.
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III. Предиктивни фактори при НДКБД
Предиктивният фактор е мярка, която прогнозира наличието или липсата
на отговор към специфичното лечение. Тази връзка се демонстрира най-добре в
клинично изпитване на лечение в сравнение с липсата на лечение. Предиктивният биомаркер разкрива терапевтичната ефективност, т.е. взаимодействието
на фактора с провежданото лечение. На практика, някои фактори са както прогностични, така и предиктивни.
Към момента при авансиралия НДКБД има два валидирани предиктивни
фактора, които персонилизират терапията на болните – активиращите мутации
на EGFR и наличието на генни пренареждания на ALK (anaplastic lymphoma kinase).
През 2004 година две отделни групи откриват и доказват ролята на мутациите на епидермалния растежен фактор при пациентите с НДКБД, с което
дават началото на много проспективни молекулярно-базирани клинични изпитвания. Постепенно се установява, че значение имат най-вече два вида мутации
– делеция на екзон 19 и точкова мутация на екзон 21, поради което те се определят като т.нар. активиращи. В редица фаза ІІІ клинични изпитвания се доказва,
че активиращите EGFR мутации са предиктивен маркер за отговор към EGFR
тирозин-киназните инхибитори – Gefitinib, Erlotinib и Afatinib, и водят до по-добър туморен отговор, по-добра свободна от прогресия и обща преживяемости
и по-добро качество на живот. Честотата им е приблизително 10% в кавказката
раса и по-често се среща сред популация от жени, непушачи, с аденокарциномна
хистология. Ето защо понастоящем ESMO и NCCN препоръките са преди започване на каквото и да системно лечение пациентите с авансирал НДКБД и доказана аденокарциномна хистология да бъдат изследвани за наличието на тези мутации. При плоскоклетъчна хистология генетичен анализ би имал смисъл, само
ако пациентът е непушач или бивш пушач [65].
Генните пренареждания на ALK имат голямо значение за туморогенезата
и клетъчната пролиферация. Те се срещат по-често при непушачи, аденокарциномен хистологичен подтип и по-млада възраст, като общо честотата им е около 5%. Само две години след тяхното откритие те доказват своето значение за
НДКБД и изследването им е заложено във всички онкологични ръководства.
Наличието на ALK фузионен ген е предиктивен маркер за отговор към лечение
с тирозин-киназния инхибитор Crizotinib. В проучването PROFILE 1007 приложението на таргетния препарат е свързано с повече от 65% туморен отговор и
почти удвоена свободна от прогресия преживяемост [75].
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Наличието на EGFR активиращи мутации и генни пренареждания на ALK
е взаимно изключващо се. Ето защо с цел своевременно започване терапията
при пациентите с авансирал НДКБД те би следвало да се изследват едновременно [65].
В процес на изучаване са и редица други други предиктивни фактори –
KRAS, BRAF и ROS 1 мутации, както и MET амплификации, но тяхната клинична стойност все още се уточнява и не е доказана.
Откритието на EGFR активиращите мутации и ALK генните пренареждания са еволюционен момент в лечение на напредналия НДКБД – за първи път
при тези болни се достига туморен отговор над 60% и свободна от прогресия
преживяемост повече от две години. И все пак изследването на тези два предиктивни фактора има своите особености и ограничения:
1. Малък процент от кавказката раса са носители на един от двата типа
генетични промени – сумарно между 13-17% (EGFR активиращите
мутации и ALK генните пренареждания са взаимно изключващи се),
т.е. при по-голямата част от болните лечението е емпирично, а стратификацията на риска при тях се определя от споменатите по-горе
клинични прогностични фактори. Към момента молекулярните прогностични маркери – K-Ras, ERCC1 и EGFR свръхекспресията, не са
валидизирани и не се изпозват в рутинната практика.
2. За изследването и на двата фактора туморната тъкан трябва да е в
достатъчно количество и с необходимо качество. Само така генетичният анализ ще бъде прецизен и надежден. За съжаление обаче, при
немалък процент от пациентите с авансирал НДКБД биопсичният материал е незадоволителен или изцяло изчерпан от стандартната имунохистохимична диагностика. Освен това нерядко туморната тъкан е
неправилно третирана и накъсана, което затруднява генетичния анализ и е предпоставка за чести фалшиви (позитивни или негативни)
резултати.
3. Установяването на EGFR мутациите (чрез ДНК PCR анализ) и ALK
генните пренареждания (чрез FISH методика) изискват специални
лаборатории със скъпи консумативи и обучени специалисти. Тези лаборатории трябва да сертифицирани и подлежат на прецизен вътрешен и външен контрол. Това понякога се явява проблем в рутинната
практика.
4. Откриването на двата предиктивни фактора изисква време – понякога
обаче за част от пациентите с авансирал НДКБД времето е критично.
Така в ерата на персонилизираната терапия и индивидуализирания подход към всеки болен търсенето на нови, надеждни, бързи, сигурни, възпроизводими и доказани прогностични и предиктивни биомаркери е основна цел и
задача на всеки изследовател.

IV. Лечение на НДКБД
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В последните три десетилетия ролята на специфичното противотуморно
лекарствено лечение при пациенти с авансирал НДКБД се утвърди и доказа своето преимущество пред най-добри поддържащи грижи по отношение на туморен отговор, обща преживяемост и качество на живот [84]. Въпреки опитите за
подобряване ефекта на химиотерапията, включването на нови препарати (цитостатици и таргетни агенти) прогнозата на болните остава лоша. С годините
се установи, че статистическата полза от клиничните изпитвания невинаги се
потвърждава със същия успех в клиничната практика.
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Понастоящем преди започване на цитостатично лечение на пациент с авансирал НДКБД винаги се взема предвид общото състояние, стадия на болестта,
хистологията, молекулярната характеристика на тумора, коморбидността и не
на последно място предпочитанията на болния. Всички пациенти с ECOG-PS 0-1
са потенциални кандидати за химиотерапия. Стандартната първа линия лечение
при тях включва платин-базиран дублет с цитостатик от трета генерация (Gemcitabine, Docetaxel, Paclitaxel, Pemetrexed). В сравнение с монотерапията двойната
комбинация повишава туморния отговор и едногодишната преживяемост [13].
В изследване на Sandler и сътр.[68] се доказва, че няма разлика в туморния отговор и общата преживяемост между отделните цитостатици трета генерация.
Платиновият препарат в последните 30 години е неотменен гръбнак на
лечението при болни с авансирал НДКБД. Резултатите на редица проучвания
установяват, че неплатиновите схеми на лечение водят до по-лош туморен отговор, а някои и до по-лоша обща преживяемост в сравнение с платиновите [63].
Неплатиновата химиотерапия е подходяща само за пациенти с доказана контраиндикация за приложение на платинов дериват. По отношение на вида платинов
препарат – Cisplatin или Carboplatin, мета-анализите показват по-висок туморен
отговор за цисплатиновите комбинации (30% срещу 24%) [1]. В субгрупов анализ на пациенти с не-плоскоклетъчна хистология, Cisplatin е свързана и със статистически по-голяма обща преживяемост (HR 1.12; 95% CI: 1.01–1.23).
Pemetrexed е мултитаргетен антифолат с изключителна и доказана ефективност при НДКБД, като първоначално неговото приложение е ограничено
само като втора линия терапия. Впоследствие през 2009 година Scagliotti G и
сътр. [70] публикуват резултатите от проучване фаза ІІІ при пациенти, лекувани с първа линия платин- базирана химиотерапия, където комбинацията е или
с Pemetrexed, или с Gemcitabine. Туморният отговор и общата преживяемост и
при двете рамена е сходен, но направеният по-късно субгрупов анализ, доказва,
че пациентите с неплоскоклетъчна хистология лекувани с Pemetrexed имат значително по-добра преживяемост в сравнение с тези, провеждали лечение с Gemcitabine(11.8 срещу 10.4 месеца; HR 0.81). Болните с плоскоклетъчна хистология
от своя страна имат по-голяма полза от приложението на Gemcitabine (обща
преживяемост 9.4 срещу 10.8 месеца; HR 1.23; 95% CI 1.00–1.51; P = 0.05) [70].
Значението на хистологичния вид и ползата от приложение на Pemetrexed при
неплоскоклетъчен вид НДКБД се доказва и от голям мета-анализ, публикуван
от Li M и сътр.[42].
Bevacizumab е рекомбинантно човешко моноклонално антитяло срещу съдово-ендотелния растежен фактор (VEGF). Много данни доказват, че експресията на VEGF върху туморните клетки е свързана с лоша прогноза. Две отделни
фаза ІІІ клинични изпитвания, ECOG 4599 и AVAIL, изучават ползата от приложението на моноклоналното антитяло към стандартна химиотерапия (в първото
проучване Carboplatin+Paclitaxel, във второто-Cisplatin+Gemcitabine) при болни
с неплоскоклетъчна хистология [64, 68]. Резултатите и на двете доказват полза от
Bevacizumab по отношение обема на туморен отговор и свободната от прогресия преживяемост; по отношение на общата преживяемост само ECOG 4599 открива полза за медикамента (средна обща преживяемост 10.3 месеца срещу 12.3
месеца; HR 0.79; 95% CI: 0.67–0.92; P = 0.003). Допълнителни два мета-анализа
доказват, че при подходящи пациенти с авансирал НДКБД приложението на Bevacizumab в комбинация с платин-базирана химиотерапия увеличава туморния
отговор, свободната от прогресия и обща преживяемост [44, 83].
Много фаза ІІІ клинични изпитвания изследват ползата от приложение на
тирозин-киназни инхибитори (ТКИ) срещу EGFR (Erlotinib, Gefitinib, Afatinib)
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при пациенти с авансирал НДКБД и установени активиращи мутации на рецептора. Резултатите на всички тях доказват, че те статистически сигнификантно
забавят туморната прогресия, като увеличават туморния отговор, свободната от
прогресия и обща преживяемости, както и значително подобряват качеството на
живот в сравнение със стандартна химиотерапия [41, 52, 66, 97]. При пациенти с
див тип EGFR ТКИ не само не водят до полза, а напротив – приложението им е
свързано с по-лоша преживяемост спрямо стандартната химиотерапия. Поради
тази причина при болни с авансирал НДКБД изследването на EGFR статуса би
следвало да предхожда започването на каквото и да е противотуморно лекарствено лечение. Към момента няма публикувани данни от проучване, което да
сравнява ефикасността на различните EGFR тирозин-киназни инхибитори при
пациенти с доказани активиращи мутации на рецептора.
Crizotinib е тирозин-киназен инхибитор с двойна активност към ALK генните пренареждания и MET фактора (mesenchymal epithelial transition factor); в
рамките само на три години доказва своята роля при пациенти с авансирал аденокарцином на белия дроб и установен посредством FISH анализ фузионен ген
между Echinoderm microtubule-associated protein like 4 (EML4) и ALK. При тези
болни приложението на медикамента води до значителен туморен отговор (повече от 60%), сигнификантна свободна от прогресия преживяемост, както и значително по-добро качество на живот в сравнение със стандартната химиотерапия [75]. Макар резултатите на Crizotinib [75] към момента да са доказани само
при пациенти, прогресирали на първа линия химиотерапия, изключителният
туморен отговор на препарата дава основание препоръките на ESMO и NCCN да
включват изследване на ALK генните пренареждания преди започването на системно лечение при пациенти с авансирал аденокарцином на белия дроб. Освен
това FISH анализът трябва да се провежда едновременно с търсенето на EGFR

активиращи мутации. Причината за последното произхожда от факта, че
двата генетични фактори се срещат при сходна популация от болни – непушачи, аденокарциномна хистология, и са взаимно изключващи се.

Фиг. 3 Примерен алгоритъм за първа линия противотуморно лекарствено лечение
при авансирал НДКБД

Studia Oncologica, год. V, бр. 1, 2015

Съотношение неутрофили/лимфоцити – потенциална прогностична и предиктивна роля при пациенти...

Понастоящем все още е неясен въпросът за продължителността на химиотерапията – някои автори приемат, че провеждането на четири курса е достатъчно и по-нататък цитотоксичното лечение по-скоро би имало повече странични
ефекти, отколкото полза за пациента. Според други обаче шест курса химиотерапия са необходими за постигане на по-траен туморен отговор, а наблюдаваният токсичен профил е преодолим. Неяснотата по отношение продължителността
на първа линия химиотерапия, както и търсенето на фактори за удължаване на
постигнатия от нея туморен контрол, довежда до въвеждането на т.нар. поддържаща терапия (maintenance therapy). Когато става въпрос за continuation maintenance therapy, след приключването на 4-6 курса платин- базирано стандартно
лечение, единият от медикаментите се продължава; при switch maintenance се
въвежда изцяло нов противотуморен препарат. Обикновено поддържащата терапия се продължава или до прогресия на болестта, или до изявена токсичност.
Няколко препарата – Gemcitabine, Paclitaxel, Docetaxel, търсят своето значение в
поддържащото лечение (и то в continuation maintenance), но данните от проучванията понастоящем са неубедителни и непостоянни. Две скорошни фаза ІІІ клинични изпитвания доказват по-добра свободна от прогресия и обща преживяемости с Pemetrexed [11] и Erlotinib [6] срещу плацебо след четири курса платинбазирана химиотерапия. При провеждането на switch maintenance с Pemetrexed,
полза се установява само при пациентите с неплоскоклетъчна хистология, докато при използването на Erlotinib по-голяма полза се открива при болните, които
след първа линия химиотерапия имат стабилно заболяване. Pemetrexed доказва
своето значение и при continuation maintenance – в голямо проучване фаза ІІІ
медикаментът води до по-добри свободна от прогресия и обща преживяемост
в сравнение с плацебо след четири курса платин-базирана химиотерапия при
пациенти в добро общо състояние [60]. Провеждането на поддържащо лечение
с Bevacizumab и Pemetrexed след четири курса системно лечение (Cisplatin, Pemetrexed, Bevacizumab) също води до значително по-добра свободна от прогресия
преживяемост, но не и до статистически значима полза по отношение на общата
преживяемост [3]. Тази комбинация, освен по-токсична за пациента, е и значително по-скъпа, поради което не навсякъде тя се препоръчва и рутинно прилага.
Преди започването на поддържащо лечение обаче трябва да се има предвид отговора и токсичността на пациента след първа линия химиотерапия, хистологичния подвид на неоплазията, общото състояние на пациента и не на последно
място – предпочитанията на болния.
Пациенти в добро общо състояние (ECOG PS 0-1), при които е налице прогресия на болестта (клинична или посредством образни изследвания) след първа
линия химиотерапия са потенциални кандидати за втора линия цитотоксично
лечение. Първият одобрен медикамент за втора линия терапия е Docetaxel. Две
отделни фаза ІІІ клинични изпитвания доказват неговата полза по отношение на
туморен отговор, обща преживяемост, качество на живот [77]. Pemetrexed показва сходен терапевтичен ефект в сравнение с Docetaxel в друго фаза ІІІ клинично
проучване (обща преживяемост 8.3 срещу 7.9 месеца) със значително по-добър
токсичен профил. Субгруповият анализ обаче показва полза от приложението
на Pemetrexed само при неплоскоклетъчна хистология [23]. Erlotinib е третият
медикамент одобрен за втора линия противотуморно лекарствено лечение, който доказва, че е еквивалентен на Pemetrexed или Docetaxel при неселектирани
по отношение на EGFR болни [78]. Част от пациентите, прогресирали на втора
линия химиотерапия, са в сравнително добро общо състояние (ECOG PS 0-3) и
при тях би могло да се провежда системно лечение. Единственият препарат към
момента, одобрен като трета линия терапия, е Erlotinib.
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Процесът на възпаление играе изключително важна роля в развитието и
прогресията на редица злокачествени заболявания, активира туморната клетъчна пролиферация и преживяемост, ангиогенезата, туморното метастазиране и
оказва влияние върху туморния отговор при системната химиотерапия. Така туморната микросреда, богато населена от възпалителни клетки, се превръща в неделим съучастник в злокачествения процес. Балансът на цитокини и хемокини в
туморната тъкан играе важна роля както за крайния изход от неогенезата, така
и за типа и количеството на продуцираните възпалителни маркери. Тумори, при
които е налице малко количество цитокини, водят до ограничени възпалителни
процеси, в резултат на което и туморогенезата е с намалена активност. Обратно,
при отделянето на много цитокини се повишава нивото на възпаление, а оттам
ангиогенезата и злокачественото развитие [12].
Понастоящем много данни от литературата недвусмислено изтъкват ролята на възпалението в развитието на белодробния карцином, но все още детайлните механизми на този процес не са достатъчно осветлени.
Дискутира се участието на няколко фактора:
–

наличието на сателитни възпалителни заболявания, като саркоидоза,
фиброза, хронична обструктивна белодробна болест и др., е свързано
с по-висок риск от развитие на белодробен карцином [2, 16];

–

вероятността за възникване на белодробен карцином може да бъде повлияна от полиморфизми на определени про-инфламаторни гени като
Interleukin 1-β и tumour necrosis factor alfa (TNF-α), установена в няколко клинични изпитвания [79, 105]. Инфламаторните клетки, отделящи
различни цитокини и цитотоксични медиатори играят роля на туморни промотъри, в резултат на което се улеснява като цяло геномната
нестабилност и туморната ангиогенеза.

–

продължителната употребата на противовъзпалителни медикаменти е
свързана с по-нисък риск от развитие на неоплазия [4].

Фиг. 4 Eфект на цитокините в туморната микросреда и системните органи.
Клинична изява на взаимовръзката им (Chua M et al. 2011).
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Хипотезата за влиянието на инфламаторните клетки върху туморното
развитие дава предпоставки за използване на редица маркери на възпалението като прогностични фактори. Най-често се изследва плазменото ниво на CRP,
хипоалбуминемията, Glasgow Prognostic Score (GPS – което обединява CRP и
албумина), абсолютният левкоцитен брой и неговите компоненти (неутрофили,
NLR, PLR – съотношение между неутрофили и лимфоцити и тромбоцити и лимфоцити).
От всички тях NLR (neutrophil to lymphocyte ratio, т.е.отношението между
абсолютния брой неутрофили и абсолютния брой лимфоцити) се доказва като
бърз, прост и достоверен параметър на системното възпаление при неопластичните заболявания. За първи път показателят е въведен през 2001 година от Zahorec R, който сравнява промяната в левкоцитната картина при болни, оперирани
по повод колоректален карцином и пациенти, оперирани заради абдоминален
сепсис [102]. Доказва се, че при първата кохорта имунният отговор се представя с неутрофилия и лимфопения, докато при болните с неонкологична болест
лимфопенията е по-слабо проявена. Освен това авторът наблюдава и добре известния към момента феномен на несъответствието между нивата на неутрофили и лимфоцити в хода на деня. Неутрофилният брой расте през деня, докато
лимфоцитният – през нощта. Освен това флуктуациите в броя на неутрофилите не винаги съотвества на този на лимфоцитите. Относителната стойност на
NLR преодолява тази разлика и по-точно отразява антитуморната активност на
имунната система.
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Редица други изследвания потвърждават идеята на Zahorec R, че диагностицирането на злокачествено заболяване е свързано с неутрофилия и лимфопения [17]. Започват да се търсят различни обяснение за това. От една страна
неутрофилията може да е резултат от екстремната паранеопластична продукция
на миелоидни растежни фактори от самите туморни клетки; от друга тя може
да се дължи на едновременно развиваща се коинфекция и туморно-обусловено
възпаление [88]. Причината за лимфопенията най-често се свързва с потиснат от
туморните клетки клон в левкоцитната редица; друго обяснение, което напоследък придобива все по-голяма популярност е, че самите неутрофили инхибират
функцията на цитотоксичните лимфоцити.
Връзката между възпалението (оценено чрез абсолютния брой на неутрофили и лимфоцитите) и туморогенезата се доказва и от новите данни за
функцията на неутрофилите и лимфоцитите. Неутрофилите имат свойството да
модулират екстрацелуларния матрикс и така пряко да оказват влияние на пролиферативните процеси в клетката. Те се явяват своеобразен резервоар на VEGF
и други подобни ангиогенезни молекули. Освен това стимулират ангиогенезата посредством освобождаването на матриксни металопротеинази и чрез отделения хепатоцитен растежен фактор благоприятстват туморната инвазия [22].
Освен активатори на ангиогенезата, неутрофилите могат да подпомогнат метастазирането и чрез стимулиране подвижността на туморните клетки и тяхната
адхезия към чернодробните синосуиди. В резултат на всичко това някои автори
приемат, че увеличеното количество неутрофили в периферна кръв отразяват
изключителна агресивност на туморните клетки. Така според Paesmans JP и сътр.
[59] високият абсолютен неутрофилен брой е независим маркер за лоша прогноза при пациенти с авансирал НДКБД. Самите лимфоцити, най-вече CD3+T клетките, има антитуморна активност, като блокират пролиферацията и метастатичната активност на туморните клетки посредством отделянето на множество
цитокини [14]. Намаленото им количество, както и промененото съотношение
Т4/Т8 лимфоцити, е свързано със слаба имунногенност на организма. Kobayashi
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N и сътр. [37] установяват, че предоперативният абсолютен лимфоцитен брой е
независим прогностичен фактор при N-негативния НДКБД и, че неговата ниска
стойност корелира със съдовата инвазия и рецидив на заболяването. Zhang J
и сътр. [103] потвърждават това твърдение за оперирани пациенти с НДКБД и
доказват, че ниският лимфоцитен брой е лош прогностичен фактор за свободна
от заболяване преживяемост.
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VI. Прогностична и предиктивна роля на съотношението
неутрофили/лимфоцити при различни злокачествени заболявания
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Натрупаните данни в литературата дават началото на редица изследвания,
чиято цел е подробно изучаване прогностичната и предиктивна роля за NLR при
различни онкологични заболявания и търсене на тази негова стойност, която
най-прецизно да отразява прогностичния му характер. Става ясно, че въпреки
лесното му измерване, NLR е далеч по-сложен за разбиране и оценка. Той отразява едновременно степента на възпаление и вътрешната имунна реакция.
1. Връзка на NLR със злокачествените заболявания на урогениталната
система.
При бъбречно-клетъчния карцином важна роля за карциногенезата и прогресията на болестта играе възпалителният отговор и променената имуногенност на организма. Ето защо много автори разглеждат различни инфламаторни
маркери като потенциални прогностични фактори с цел оптимизиране терапевтичното поведение при тези пациенти. Един от тях е и NLR.
Ролята на различни хематологични показатели, в това число и на NLR, при
пациенти с метастазирал карцином на бъбрека, провеждащи втора линия лечение със Sunitinib, се изучава от Dirican A и сътр [15]. Те разглеждат общо 23 болни и определят за гранична стойност на NLR над 3. Установяват, че свободната
от прогресия преживяемост при пациентите с висок инфламаторен показател
е 3.13 месеца срещу 17.1 месеца (p=0.012) за тези с нормална стойност на NLR;
за общата преживяемост са 6.96 месеца срещу 27.1 месец, съответно (p=0.001).
Авторите установяват статистическа корелация между критериите на Memorial
Sloan Kettering Cancer Center и NLR (p=0.022).
По отношение на първа линия лечение на бъбречно-клетъчен карцином
Keizman D и сътр. [34] изследват влиянието на Sunitinib върху NLR и търсят
връзката между предтерапевтичната стойност на маркера и прогнозата на болните. Сто тридесет и трима пациенти се проследяват в продължение на седем
години, всички те провеждат лечение с тирозин-киназния инхибитор. Ниската
стойност на NLR (< 3) e свързана с по-добър туморен отговор, свободна от прогресия и обща преживяемости, като тази връзка е статистическа значима.
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Значението на NLR като прогностичен маркер при пациенти с метастазирал бъбречно-клетъчен карцином се изследва и от други двама автори – Kocyigit
I и сътр. и Negrier S и сътр. [38, 53]. В първия случай лечение се провежда с тирозин-киназния инхибитор Sunitinib, докато във втория – с цитокини. Резултатите
и на двете групи доказват, че високата стойност на NLR е независим прогностичен маркер за свободна от прогресия и обща преживяемости.
При операбилен карцином на бъбрека NLR също има прогностичен характер. В публикация на Ohno Y и сътр. [55] се установява, че високата изходна
стойност на маркера (за референтна се приема 2.7) е свързана с по-лоша свободна от рецидив и 10-годишна преживяемости. Авторите проследяват ретроспективно 192 болни и тяхното заключение е, че едновременната оценка на Т-статуса
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и NLR би могла да служи за надеждно стратифициране по отношение на риска
от рецидив при тези пациенти.
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Gondo T и сътр. [19] изследват възпалителния маркер при 189 пациенти с
карцином на пикочния мехур, при които е извършена радикална цистектомия.
NLR се доказва като независим прогностичен фактор и авторите изказват предположение, че маркерът в комбинация с размера на тумора, степента на хидронефроза и стойността на хемоглобин би могъл да стратифицира пациентите в
отделни рискови групи. За гранична стойност на показателя те приемат стойност 2.5, като резултатите им показват, че тези болни, при които NLR>2.5 имат
статистически по-лоша прогноза в сравнение с останалите.
През 2014 година Wei Y и сътр. [94] публикуват голям метаанализ за прогностичния характер на възпалителния маркер при генито-уринарни тумори. Те
разглеждат общо 17 проучвания, 14 от които фокусирани върху бъбречно-клетъчен карцином, 2 – пикочен мехур, 1- уротелен карцином, като заключението
им е, че NLR е независим лош прогностичен фактор за обща преживяемост при
всички изброени генито-уринарни тумори.
2. Връзка на NLR и гастроинтестиналните тумори
Прогнозата на болните с колоректален карцином е обект на активно изучаване. Въпреки значителния прогрес в диагностиката и лечението, това заболяване към момента заема трето място по смъртност от неоплазия и при двата
пола. Все още се търсят нови прогностични и предиктивни маркери, които найдобре биха определили прогнозата на всеки болен и ползата му от провеждане
на системно противотуморно лекарствено лечение.
Walsh S и сътр. [92] в своя публикация доказват, че стойност на NLR над
5 е надежден маркер за приживяемост сред кохорта пациенти с колоректален
карцином. Изследването обхваща 230 болни, при 85% от които се извършена радикална оперативна интервенция. Авторите показват, че възпалителният маркер има отношение и към 2-годишната свободна от заболяване преживяемост.
Тяхната публикация е първата, която приема за гранична стойност на NLR 5.
През 2008 година Halazun K и сътр. [21] изследват възпалителния показател при пациенти с колоректален карцином, като стойността на NLR, която те
използват за стратифициране на болните, е 5. Те откриват, че това съотношение се
явява важен и независим предиктивен фактор за лоша обща преживяемост при
болни с колоректален карцином и резектабилни чернодробни метастази. 5-годишната преживяемост при пациентите, на които е извършена чернодробна резекция
и с висок инфламаторен индекс е статистически по-лоша в сравнение с тази на
болните с нормална стойност на NLR (22% срещу 43%, p<0.0001). Освен това авторите доказват, че повишеният NLR е позитивен предиктивен фактор за рецидив.
Chua W и сътр. [10] също ретроспективно разглеждат 349 болни с метастазирал колоректален карцином, провеждащи първа линия химиотерапия. Те установяват, че NLR>5 (p=0.01) e свързан с повишен риск от прогресия. Освен това
резултатите им показват, че възпалителният маркер е независим прогностичен
за обща преживяемост и нормализирането му след един курс системно лечение
води до подобрена свободна от прогресия преживяемост (p=0.012).
Ролята на NLR при пациенти с метастазирал колоректален карцином се
разглежда и от Kishi Y и сътр [36]. Те ретроспективно проследяват 200 болни,
при които е извършена чернодробна резекция и 90 болни с нерезектабилни
чернодробни метастази, провеждали единствено системно противотуморно лекарствено лечение. При резецираните пациенти, повишената стойност на NLR
над 5 предоперативно е свързана с по-лоша 5- годишна преживяемост (p=0.009).
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Освен това тези от тях, чиито NLR се нормализира в хода на провежданото лечение, имат по-добра прогноза (p=0.021). В другата група, пациентите с изходна
стойност на възпалителния маркер над 5 предтерапевтично, имат по-лоша 3-годишна преживяемост в сравнение с тези с нормален NLR (p=0.001). Авторите
заключават, че инфламаторният показател е независим прогностичен маркер за
преживяемост не само при болни с колоректален карцином с чернодробни метастази, които провеждат химиотерапия след чернодробна резекция, но и при
тези, които са подходящи само за системно лечение.
Yamanaka T и сътр. [96] публикуват резултати от голямо проспективно
проучване след 1220 пациента с операбилен стомашен карцином. Авторите изследват прогностичната роля на NLR при тази локализация и доказват, че стойност над 2.5 е свързана с по-лоша средна обща, както и едногодишна преживяемости.
Хепатоцелуларният карцином е заболяване, където системното противотуморно лекарствено лечение има малка полза по отношение на общата преживяемост на пациентите. Тук на преден план е локалното лечение, като отново за
постигането на максимално добър терапевтичен резултат е необходима прецизна стратификация на прогностичните фактори на всеки един болен.
Mano Y и сътр. [48] правят обширен ретроспективен анализ на 958 пациента с хепатектомия по повод хепатоцелуларен карцином. Разделят болните
на две кохорти – такива с NLR<2.81 (75.2%) и други с NLR> 2.81 (24.8%). Тези с
висок възпалителен индекс имат по-малка 5-годишна преживяемост в сравнение с другата група (72.9% срещу 51.5%, p<0.0001). Заключението им е, че NLR е
независим прогностичен маркер както за свободна от заболяване, така и за обща
преживяемости при хепатоцелуларен карцином.
Zheng Y и сътр. [104] също фокусират вниманието си върху пациенти с
авансирал хепатоцелалурен карцином, при които обаче на преден план стои
противотуморното лекарствено лечение. Шейсет и пет болни с напреднало заболяване, неподходящи за локална терапия и провеждащи лечение със Sorafenib
се стратифицират в две групи в зависимост от стойността на NLR – под и над 4.
Средната обща преживяемост на пациентите с висок инфламаторен индекс е 6.5
месеца срещу 12.5 месеца на тези с NLR<4 (p<0.01).
3. Връзка на NLR с други злокачествени заболявания
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NLR има отношение като надежден биомаркер и при овариален карцином.
Cho K и сътр. [9] проследяват 192 пациентки с епителен овариален карцином,
173 с доброкачествени овариални образования, 229 с доброкачествени гинекологични болести и 405 здрави контроли. Средните стойности на възпалителния
маркер по групи са 6.02, 2.57, 2.55 и 1.98, т.е. изходната му стойност е сигнификантно по-висока при кохортата с неопластично засягане (p<0.001). Освен това
чувствителността и специфичността на NLR в откриването на овариален карцином е 66.1% и 82.7% съответно.
Као S и сътр. [32] посочват, че стойността на NLR над 5 е с предиктивна
стойност за по-кратка преживяемост сред пациенти с нерезектабилен малигнен
плеврален мезотелиом, провеждащи системно лечение. Те установяват, че пациенти, които в хода на лечението нормализират стойността на NLR, живеят подълго в сравнение с тези, при които стойността на възпаление остава висока.
Yucel B и сътр. [101] изследват различни прогностични фактори при 52
пациенти с невроендокринни тумори. 56% от тях имат гастроинтестинална локализация. Стойност на NLR> 5 е свързана с по-лоша прогноза за пациентите
независимо от локализацията, общото състояние, възрастта, извършването на
хирургическо лечение.
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4. Връзка на NLR при операбилен НДКБД.
НДКБД е хетерогенна нозологична единица, включваща няколко отделни
хистологични подтипове, всеки от които с различна биология и различна клинична агресивност. При пациентите с резектабилно заболяване оперативното
лечение има основно и най-важно значение за тяхната прогноза. Голяма част от
болните с резециран НДКБД провеждат системно противотуморно лекарствено
лечение, което подобрява както тяхната свободна от заболяване (рецидив), така
и общата им преживяемост. Токсичността на цитостатичното лечение обаче е
проблем, който понастоящем притеснява много от пациентите. От друга страна
около 30% от всички болни с резектабилен НДКБД в рамките на първите пет
години развиват рецидив и стават потенциални кандидати за провеждане на
палиативна химиотерапия. Търсенето на точни и възпроизводими биологични
маркери, които точно да дефинират риска при болните с резектабилен НДКБД
и ползата от провеждането на адювантно цитостатично лечение се превръща в
основна цел за много изследователи през последните години.
Възпалителният маркер NLR се изучава от немалко учени в тази насока,
като общото заключение е, че той има място в стратифицирането на пациентите
и представлява надежден прогностичен маркер.
Първите изследвания за влиянието на NLR върху прогнозата на болни с
операбилен НДКБД е на Sarraf K и сътр. [69]. На базата на успешните резултати
за прогностичната роля на инфламаторния маркер при операбилни пациенти с
колоректален карцином те провеждат ретроспективен анализ на 178 болни, при
които е осъществена белодробна резекция по повод неоплазия. По-голямата
част от кохортата са мъже (59%), средна вързаст 63 години. Пациентите средно
са проследявани в продължение на 29 месеца (8-56 месеца); едно-и петгодишната преживяемости са 83% и 54% съответно. Резултатите показват, че по-високата
стойност на NLR корелира с по-напреднал стадий на болестта (изразено чрез Ти N – статуса), като тази зависимост е статистически сигнификантна (p=0.019).
От друга страна при направения мултивариабилен анализ високото ниво на NLR
запазва прогностичния си характер (p=0.004). За разлика от него общият брой
левкоцити, абсолютният брой неутрофили, възрастта и хистологичният подвид
не са сигнификантни предиктори за смърт. Заключението на авторите е, че NLR е
надежден независим прогностичен маркер при пациенти с резектабилен НДКБД
и неговата роля би следвало да се проследи проспективно най-вече при пациентите в I стадий, където ролята на адювантната химиотерапия е все още дискутабилна. Според Sarraf K и сътр. инфламаторният показател би могъл да стратифицира пациенти в този стадий на болестта по отношение на риска от смърт и така
болните с висок риск да провеждат системно лекарствено лечение.
През 2011 година Sakai T и сътр. [67] изследват и анализират различни
прогностични фактори, които да предвидят ранната поява на рецидив при 23
пациента с аденокарцином на белия дроб, при които е осъществена белодробна
резекция. Тези маркери включват: възраст, пол, стадий на болестта, наличие на
съдова инвазия, експресия на Кi 67, предоперативно изследвани CEA, CRP, NLR,
както и SUVmax (maximum standardized uptake value) на тумора при направения
PET-CT (позитрон-емисионен томограф). От изследваните 23 болни на средна
възраст 65 год., 14 са мъже: 18 – І стадий, 3-ІІВ стадий и 2-ІІІА стадий. Всички
пациенти са проследени в продължение на 14.6±3.11 месeца. Тези от втори и трети стадий провеждат адювантна химиотерапия.
В зависимост от появата на рецидив авторите разделят болните на две групи: 19 от тях са в т.нар. свободна от заболяване група, 4 – в групата с поява на
рецидив до една година след оперативното лечение. Резултати показват, че двете
групи се различават сигнификантно само по стадия на болестта и SUVmax, по
отношение на другите параметри, включително и на NLR статистически значима
разлика не се открива. Обяснението им е, че анализът е проведен мърху малък
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Търсенето на точни
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цитостатично
лечение се превръща в
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изследователи през
последните години.
Той има място в
стратифицирането
на пациентите и
представлява надежден
прогностичен маркер
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брой пациенти – едва 23, като те са строго селектирани на базата на хистологичния подвид на заболяването. Възможно е при подобна хистологична селекция на
болните NLR да губи прогностичния си характер.
Негативните резултати на Sakai Т и сътр. за прогностичната роля на възпалителния показател при резектабилни болни провокират и други автори да го
изследват в сходна популация. През 2012 година Tomita Т и сътр. [89] ретроспективно анализират 301 болни, радикално оперирани по повод белодробен карцином. По-голямата част от тях са мъже (64%), като средната възраст е 61.5 години. Предоперативно всички са изследвани за два възпалителни маркера – NLR и
CRP. От включените пациенти 45 са в І стадий на болестта, съответно те не провеждат цитостатично лечение. При всички останали оперативното лечение се
допълва от системна химиотерапия. Пациентите се проследяват в продължение
на пет години. Високата предоперативна стойност и на двата маркера (за гранична стойност на NLR се приема 5 за CRP – 5mg/l) е свързана със статистически
по-голяма преживяемост (p<0.0001) и за двата. Когато авторите изследват едновременното прогностично значение на NLR и CRP, те доказват, че пет-годишната
преживяемост при пациенти с ниски изходни стойности и на двата маркера, е
74.18%. Така според Tomita Т и сътр. за добра оценка на риска от смърт при пациенти с резектабилен НДКБД има смисъл едновременното изследване на двата
инфламаторни показателя.
Pinato D и сътр. [62] също изследват редица възпалителни маркери при
операбилни болни с НДКБД, като търсят тяхното влияние върху общата и свободната от рецидив приживяемости. В рамките на седем години те проспективно
изследват 220 пациента оперирани по повод белодробен карцином. Половината
от тях са мъже, средна възраст 65 години. 60% от всички болни са с ранен стадий
на болестта – І стадий и 58% – с аденокарцином хистологичен подвид. Резултатите на авторите показват, че NLR и стадият са едниствените два независими
прогностични за обща преживяемост маркери – p=0.04 и p<0.001, съответно.
През 2014 година Unal D и сътр. [90] провеждат изследване при пациенти
с неметастазирал НДКБД, лекувани с химио-лъчетерапия. 94 болни със средна
възраст 58.1 години са включени в проучването, като разпределението в зависимост от стадия на болестта е както следва: 1.1% – ІІА, 8.5% – ІІВ, 42.6% – ІІІА,
47.9% – ІІІВ. Туморният отговор е 75.5%, средната свободна от заболяване преживяемост – 8 месеца, средната обща преживяемост – 12 месеца. Болните се разделят в две групи в зависимост от стойността на NLR – <3.44 и >3.44. Резултатите
на учените показват, че NLR е статистически свързан с общата преживяемост на
пациентите (p=0.006), като по-високата стойност на NLR корелира с по-кратка преживяемост. По отношение на свободната от заболяване преживяемост
възпалителният маркер отново има прогностичен характер (p=0.009). От друга
страна няма връзка между отговорът към химио-лъчетерапия и възпалителния
показател, т.е. ефектът на възпалението (измерен чрез NLR) върху преживяемостта е независим.
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Изучаването на потенциалната прогностична роля на NLR при авансиралия НДКБД е сравнително нова идея, която започва да се изследва активно
в последните пет години. Нейното развитие се базира на немалкия брой позитивни проучвания за прогностичния характер на възпалителния биомаркер при
резектабилния карцином на белия дроб. Целите, които авторите си поставят при
авансирало заболяване, са в няколко насоки:
•

Определяне доколко NLR има отношение към прогнозата на тази кохорта пациенти;

•

Търсене на т.нар. cut-off стойност на NLR, която най-точно би стратифицирала пациентите на два групи – с нисък и висок риск;

•

Връзка на NLR с други доказани прогностични фактори като възраст,
общо състояние, стадий на заболяването, пол, хистология и други;

•

Корелация на NLR с други кръвни изследвания (ниво на хемоглобин,
албумин, LDH, CEA, CRP) по отношение прогнозата на болните с авансирал НДКБД;

•

Доколко промяната в NLR би могла да служи като ранен биомаркер за
отговор към провеждано лечение;

Първото публикувано ретроспективно изследване сред пациенти с метастазирало заболяване е направено през 2011 година от Wang S и сътр. [93]. Включени са общо 497 болни с доказани костни метастази от различни злокачествени заболявания – карцином на гърдата (73 случая), карцином на щитовидната
жлеза (7 случая), карцином на матката (76 случая), карцином на белия дроб (238
случая), карцином на храносмилателния тракт (76 случая), други онкологични
заболявания (29 случая). Общо 225 (40 с карцином на белия дроб) пациента са
били оперирани преди откриването на костните лезии. Демографската характеристика на всички болни включва: 291 мъже и 206 жени със средна възраст 61.51
години. В предишни изследвания авторите приемат за нормална стойност на
NLRпри здрава кохорта всяка такава, по-малка от 2 (твърдението им се базира
на нормалното съотношение на неутрофилите и лимфоцитите в бялата кръвна
редица при здрави хора – 50-60% и 30-40 % съответно). Средната стойност на
NLR сред изследваните 497 болни с костни метастази е 4.25±2.44, т.е. значително
по-висока от приетата от авторите референтна такава. Средната продължителност на живот е 875.73 дена, като 3- и 5-годишната преживяемост съответно е
15.9 и 9.3%. Авторите откриват, че възпалителният маркер корелира сигнификантно с пола (p=0.003), с вида на тумора (p=0.014) и нивото на CEA (p=0.038),
но не и с възрастта, оперативната намеса и стойността на алкалната фосфатаза
(ALP). По-нататък пациентите се разделят на две групи – едната с NLR<3 и другата с NLR≥3. 51% от включените пациенти с карцином на белия дроб са с висока стойност на възпалителния маркер. Резултатите на Wang и сътр. показват,
че 3-годишната преживяемост между двете групи пациенти е 17.3 и 12.2% съответно; по отношение на 5-годишната преживяемост процентите са 14.5 и 6.7%,
съответно. Така те доказват, че високата стойност на NLR се явява сигнификантен маркер за лоша прогноза при наличието на костни метастази (p<0.0001).
Унивариабилният анализ на резултатите показва, че от останалите изследвани
фактори полът, видът на тумора, извършването на оперативна интервенция,
повишената стойност на CEA и ALP се явяват прогностични по отношение на
общата преживяемост, докато възрастта и провеждането на адювантно лечение
нямат статистически сигнификантно значение. Поради хетерогенността на болните (различни по тип злокачествени заболявания, включване на операбилни
и авансирали пациенти) в заключението си авторите насочват вниманието си
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Авторите откриват,
че възпалителният
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и стойността на
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метастази (p<0.0001)
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по-сигнификантни резултати.
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Табл. 1 Унивариабилен анализ на обща преживяемост при всички пациенти с костни
метастази (според Wang S et al, 2011).
ПАРАМЕТРИ
Възраст
Пол

<0.0001

Вид на тумора

<0.0001

Хирургическа намеса

<0.0001

Наличие на други метастази

Статистическата
обработка на
данните показва, че
изходната стойност
на възпалителния
маркер корелира само
с T- и N- статуса, но
не и с туморния обем,
общото състояние,
типа химиотерапия
и приложението на
кортикостероиди.
Те установяват,
че болните с
NLR5≥ живеят
статистически пократко в сравнение с
тези с NLR<5
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0.001

NLR при наличие на костни метастази

<0.0001

CEA при наличие на костни метастази

<0.0001

ALP при наличие на костни метастази

<0.0001

Адювантно лечение

“

Р-СТОЙНОСТ
0.011

0.026

През 2012 година Cedres S и сътр. [7] публикуват резултатите си за влиянието на различни биомаркери, включително и инфламаторни, върху прогнозата на пациенти с НДКБД, IVстадий. Разглежданите потенциални прогностични
фактори са пол, хистологичен подвид, общо състояние и възпалителния маркер
NLR. Те проследяват ретроспективно 171 болни, със средна възраст 63 години
(30-81 години), преобладаваща част от които са мъже (83.6%), бивши или настоящи пушачи (90%), ECOG PS 1 и 2 (42% и 38.6% респективно) и с хистологичен
вид аденокарцином (40.5%). Провежданата химиотерапия е платин-базирана: в
комбинация с таксани – 63.2%, в комбинация с Gemcitabine – 21.8%, в комбинация с Pemetrexed – 10.5%, други комбинации – 0.6%. 22 от всички пациенти не
започват системно лечение поради придружаваща коморбидност, отказ от лечение или влошено общо състояние. В публикацията на Cedres S и сътр. NLR
се изследва трикратно – преди започване на цитостатично лечение, преди започване на втория и третия курс химиотерапия. Стойност на маркера над 5 се
приема за повишена и пациентите се разделят на две групи – тези с NLR≥5 и
такива с NLR<5. В хода на терапията нормализиране на възпалителния индекс
се дефинира като понижаване на NLR под 5. Средната стойност на NLR сред
изследваните болни е 4.8 (0.4-16.3), като 35.1% от всички пациенти имат стойност на NLR над 5. Статистическата обработка на данните показва, че изходната
стойност на възпалителния маркер корелира само с T- и N- статуса, но не и с
туморния обем, общото състояние, типа химиотерапия и приложението на кортикостероиди. Т.е., по-авансиралото заболяване (стадирано чрез T и N татуса) е
свързано в по-висока базисна стойност на NLR. Друго заключение на авторите е,
че възпалителният маркер представлява независим прогностичен фактор по отношение на преживяемостта на пациентите. Те установяват, че болните с NLR5≥
живеят статистически по-кратко в сравнение с тези с NLR<5. За първата група
свободната от прогресия преживяемост е 3.25 месеца, докато за втората тя е 5.62
месеца (p=0.098); по отношение на общата преживяемост тя е 5.6 месеца срещу
11.1 месеца, респективно (p=0.017) – Фиг.6.
От останалите прогностични фактори единствено хистологичният вид е
свързан с по-добра преживяемост (аденокарцином 17.3 месеца срещу 3.3 месеца
за недиференциран подвид, p=0.001), докато полът, общото състояние и типът
химиотерапия нямат сигнификантно отношение към прогнозата на болните.
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Свободна от прогресия преживяемост

Обща преживяемост

Фиг. 6 Разпределение по кривата на Kaplan-Meier за свободна от прогресия (a)
и обща преживяемост (b) според стойността на NLR в цялата популация
(според Cedres S et al., 2012)

Допълнителна цел в публикацията на Cedres и сътр. е стратифицирането
на пациентите с NLR≥5 на две групи в хода на лечението – първата, при която
възпалителният маркер се нормализира след първия курс химиотерапия, и друга, при която той или остава висок, или се нормализира след втория курс. Резултатите показват, че първата група болни имат по-добра прогноза (обща преживяемост 8.7 месеца срещу 4.3 месеца, p=0.001) от втората – Фиг. 7.

“
Свободна от прогресия преживяемост

Обща преживяемост

Фиг. 7 Разпределение по кривата на Kaplan-Meier за свободна от прогресия (a)
и обща преживяемост (b) според промяната на NLR след един курс химиотерапия
(според Cedres S et al., 2012)

Изводите на авторите са, че повишената изходна стойност на NLR е предиктор за по-кратка преживяемост при болни с авансирал НДКБД и този параметър би могъл да се използва при определяне терапевтичното поведение при тази
популация.
През 2013 година Yao Y и сътр. [99] публикуват резултататите си от голямо
проучване след 182 пациента с авансирал НДКБД, които провеждат първа линия
платин-базирана химиотерапия. Те търсят връзката между възпалителния мар-

Изводите на авторите
са, че повишената
изходна стойност на
NLR е предиктор за пократка преживяемост
при болни с
авансирал НДКБД и
този параметър би
могъл да се използва
при определяне
терапевтичното
поведение при тази
популация
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Ако в хода на лечението
пациентите
нормализират
стойността на NLR,
тяхната прогноза се
подобрява (p=0.013) в
сравнение с тези болни,
при които тя остава
висока
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ранното спадане
на NLR в хода на
терапията би могло
да се асоциира с подобра преживяемост
сред пациентите
с лоша прогноза,
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кер и туморния отговор, свободната от прогресия и обща преживяемост сред
тези болни. По-голямата част от пациентите са мъже (72%), със загуба на телесно
тегло – 67%, пушачи – 64%, с аденокарциномен хистологичен подвид – 47%; средната възраст е 57.5 години. Проучването е ретроспективно и в него са включени
само тези пациенти, които са провели поне четири курса цитостатично лечение
и при които впоследствие е направена оценка на туморния отговор. Средната
свободна от прогресия преживеямост е 164.5 дена, а средната обща преживяемост – 439.5 дена. За референтна стойност на възпалителния маркер авторите
приемат 2.63. Резултатите на това изследване посочват, че ниската изходна стойност на NLR (p=0.043), добрата диференцираност на тумора, т.е. G1, (p=0.021) и
нормалната стойност на СЕА (p=0.046) са свързани с отговор към провежданата
химиотерапия. Нещо повече, ако в хода на лечението пациентите нормализират
стойността на NLR, тяхната прогноза се подобрява (p=0.013) в сравнение с тези
болни, при които тя остава висока. По отношение на свободната от прогресия и
обща преживяемост високата изходна стойност на NLR (p=0.008 за свободната
от прогресия и p=0.000 за общата преживяемост) и наличието на далечни метастази се явяват независими прогностични фактори. Заключението на изследователите е, че повишената стойност на NLR преди започване на лечение е вероятен
биомаркер за лош отговор към провежданата терапия и се асоциира с по-кратки
свободна от прогресия и обща преживяемост.
Същата година корейски учени начело с Lee Y [41] публикуват допълнителен ретроспективен субгрупов анализ на част от пациенти, които са участвали
в проспективното проучване FIRST SIGNAL по отношение на ролята на възпалително-имунологичния маркер NLR. Тяхната цел на изследването е да открият
доколко ранното понижение на NLR би могъл да служи като прогностичен маркер сред болните с авансирал НДКБД. Кохорта пациенти включва само такива
с аденокарциномен хистологичен подвид. Освен това тук се включват и болни
с доказана активираща мутация на EGFR, които провеждат лечение с Gefitinib.
Изследвани са общо 199 пациента, всички от които са непушачи, средната възраст е 59 години. В анализа са включени 25 пациента, които са лекувани с тирозин-киназния инхибитор. Авторите изследват възпалителния маркер двукратно
– преди започване на лечението (т.нар. pretreatment value) и преди започването
на втория курс лечение (т.нар. posttreatment value). За реферетна стойност на
NLR се приема 2.00. Средните стойност на posttreatment NLR в засивимост от
туморния отговор са съответно 1.56 за частичен отговор, 1.64 за стабилно заболяване и 2.70 за прогресия на болестта. Изследователите заключават, че повисоката стойност на NLR след проведен един курс лечение е свързана с по-лош
туморен отговор (p<0.001), с по-висок риск от прогресия (p<0.001) и с повишен
риск от смърт (p<0.001). Видът на лечение (платин-базирана химиотерапия или
тирозин-киназен инхибитор) не оказват влияние върху посочените резултати.
По-нататък Lee Y и сътр., подобно на предишните автори, стратифицират пациентите, като тук групите са четири в зависимост от стойностите на pretreatment и
posttreatment NLR. Резултатите посочват, че болните с висока pretreatment стойност на NLR, която в хода на провеждането лечение спада, живеят по-дълго в
сравнение с тези, при които същият показател запазва високо ниво (средна обща
преживяемост 22.0 месеца срещу 15.8 месеца съответно, p<0.001). Заключението
на авторите потвърждава идеята на Yao Y и сътр., че ранното спадане на NLR в
хода на терапията би могло да се асоциира с по-добра преживяемост сред пациентите с лоша прогноза, т.е. тези с висока изходна стойност на възпалителния
маркер.
Kacan T и сътр. [31] разглеждат потенциалната прогностична роля на NLR
при 299 пациенти с НДКБД. Кохортата от болни включва 270 мъже и 29 жени,
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средна вързаст 61 години, 84% от които са с авансирало заболяване. По отношение на хистологичния вид разпределението на заболелите е както следва: 41%
– плоскоклетъчен, 24% аденокарцином, 35% – not otherwise stratified. Поради
липсата на унифицирана стойност на възпалитения маркер, авторите разделят
пациентите на няколко групи в зависимост от неговата стойност – <2.5 срещу
>2.5,<3 срещу >3, <4 срещу >4, <5 срещу >5. Едногодишната, двугодишната преживяемост, както и средната обща преживяемост на болните с NLR>3, >4, >5
са стасистически по-лоши в сравнение с пациентите с NLR<3, <4, <5 (р=0.048,
p=0.025, p=0.018). Така авторите заключават, че тези фактори имат прогностичен
характер при НДКБД, но единствено NLR>5 служи като независим такъв. Допълнителните анализи посочват, че възрастта (p<0.001), стадият (p<0.001), ECOGPS
(p<0.001), загуба на тегло (p<0.001), наличието на анемия при поставянето на
диагнозата (p<0.001) и хистологичният подвид (p<0.001) са също прогностични
по отношение на преживяемостта. По-нататък авторите търсят връзка между
стойността на NLR и останалите вариабилни – пол, възраст, ECOG PS, стадий
на заболяването, коморбидност, стойност на хемоглобина, стойност на LDH и на
CRP, хистология. Резултатите показват сигнификантна корелация между състоянието на пациента и NLR (r=0.227, p=0.001), между нивата на NLR и CRP (r=0.36,
p<0.001), но липса на такава с останалите фактори – таблица 2.
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Таблица 2. Едногодишна, двугодишна и средна обща преживяемост на пациентите в
зависимост от стойността на NLR (по Kacan T et al, 2014, Asian Pac J Cancer Prev)
Унивариабилен
анализ
NLR
NLR
NLR
NLR

<2.5
≥2.5
<3
≥3
<4
≥4
<5
≥5

Едногодишна Двугодишна Средна обща
преживяемост преживяемост преживяемост
(%)
(%)
(месеци)
69
42
66
39
56
35
55
35

26
24
26
23
29
21
29
34

14
9
14
8
13
8
13
7

Стойност
на р
0.183
0.048
0.025
0.018

В друго изследване Kemal Y и сътр. [35] търсят дали изходните стойности
на NLR и на PLR (съотношение между тромбоцити и лимфоцити) би могло да
разграничи пациентите с карцином на белия дроб от здравата кохорта. Те разглеждат 81 болни, като 65% от тях са мъже, 70% с авансирало заболяване, 40% с
аденокарцином. Интересен факт в демографското разпределение на пациентите
е, че за първи път е включена и дребноклетъчна хистология – 22 болни. Резултатите показват, че средната изходна стойност на NLR при пациентите с карцином
на белия дроб е 4.42, докато тази при здравите контроли е 2.45 (p=0.001). Така
авторите заключават, че изследването на възпалитения маркер преди започване
на лечение би могло да служи за ранна стратификация, докато стойността му в
хода на лечението – като ранна оценка на терапевтичния отговор. Субгруповият
анализ на това проучване не открива статистически сигнификантна връзка между NLR, хистологичните подгрупи и стадия на заболяването. Авторите търсят
обяснението затова в малкия брой пациенти.
Интересни резултати от своя студия публикува италианска група, начело с
Botta C [5]. Те изследват и анализират ретроспективно 112 пациенти с авансирал
НДКБД, половината от които провеждат химиотерапия в комбинация с Bevaci-
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Подобна цел имат и изследователите от Китай начело с Lin GN [45]. Те проследяват ретроспективно 81 пациенти с авансирал НДКБД с установена активираща мутация на EGFR. Всички болни провеждат първа линия лечение с тирозин-киназен инхибитор на EGFR – Gefitinib или Erlotinib, като авторите търсят
доколко NLR има ефект върху тяхната прогноза. За гранична стойност на NLR
авторите приемат 3.5 и в зависимост от това стратифицират пациентите в две
групи. Резултатите им показват, че групата с NLR≥3.5 имат по-кратка свободна
от прогресия и обща преживяемост в сравнение с тази, при която NLR<3.5 (8.2
срещу 10.6 мсеца, p<0.001 и 17.2 срещу 23.2, p<0.001 съответно). Допълнителният анализ показва, че високата стойност на NLR се явява независим негативен
прогностичен маркер за отговор и оценка на прогнозата при пациенти, провеждащи лечение с тирозин-киназните инхибитори срещу EGFR.
6. Връзка на NLR със серумното ниво на албумина при авансирал НДКБД
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zumab, докато терапията при останалите включва само цитостатично лечение.
Идеята на проучването се базира на хипотезата, че възпалителният индекс NLR,
както и абсолютният брой неутрофили и моноцити в периферна кръв биха могли да служат за оценка на прогнозата при тези болни и най-вече за оценка на
терапията с моноклоналното антитяло. Предклинични данни доказват важната
роля на редица възпалителни клетки в развитието на VEGF-зависимата ангиогенеза. Унивариабилният анализ на данните показва, че високият абсолютен
брой неутрофили и моноцити, както и високата стойност на NLR (NLR>5) са
свързани с по-кратка свободна от прогресия и обща преживяемост единствено в
групата пациенти, лекувани с Bevacizumab. На базата на тези резултати авторите
създават модел, базиран на липсата или наличието на поне един от изследваните
по-горе възпалителни маркери. Установява се, че липсата на всички вариабилни
корелира значимо с по-дълга свободна от прогресия (p=0.002) и обща преживяемост (p<0.001) при пациентите, лекувани с химиотерапия и моноклонално
антитяло. Изследователите заключават, че възпалителният статус на болните с
авансирал НДКБД в началото на системното лечение би могъл да се използва
като маркер на резистентност при използването на Bevacizumab, т.е. тези с висок
инфламаторен индекс по-скоро биха прогресирали на фона на лечение с него.
Приносът на публикацията на Botta C и сътр. е, че за първи път в литературата
се изследва предиктивната роля на възпалителния маркер NLR за оценка ефекта
от провеждането на специфично противотуморно лекарствено лечение с определен препарат (в конкретния случай – Bevacizumab).

3

Установено е, че серумният албумин играе ролята на независим прогностичен фактор за преживяемост и независим показател за оценка на прогнозата при пациентите със злокачествени заболявания [46, 57, 74]. Анализът на 29
проучвания сред онкологично болни за връзка между албумин/преживяемост
показва, че при понижени стойности на биохимичния показател пациентите
живеят по-кратко [20]. От общо десет проучвания при пациенти с белодробен
карцином, анализът само на едно от тях показва, че високата изходна стойност
на серумния албумин е свързана с по-добра прогноза [20].
Известно е, че системното възпаление води не само до активиране на туморогенезата, но е отговорно и за редица тумор-асоциирани симптоми като
кахексия, анорексия, болка, инвадилизация [49]. Scott H и сътр. [72] приемат в
своя публикация, че загубата на тегло и ниската стойност на албумин в серума
са свързани с развиващото се системно възпаление при онкологично болните и
дори могат да се приемат за негови компоненти. Според авторите съществува
обратно пропорционална връзка между стойността на серумния албумин и възпалителните маркери (CRP, NLR).
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В своята студия Yildirim M и сътр. [100] анализират и търсят прогностична роля на два възпалителни маркера – NLR и PLR. При пациенти с авансирал
НДКБД, към инфламаторните фактори те добавят и хранителния статус (измерен чрез серумния албумин) като потенциален предиктор за отговор към терапията. Авторите проследяват ретроспективно 135 болни с авансирал НДКБД,
75% от които мъже, 84% пушачи, 58% с ECOG PS 1 и 46% с аденокарцином. Средната възраст на кохортата е 59.4 години, като към момента на анализа всички
пациенти са починали. Резултатите достоверно доказват, че нивото на албумин
корелира със средната обща преживяемост. Пациентите, при които стойността
му е нормална (т.е. ≥ 35g/ml) живеят по-дълго, в сравнение с болните с хипоалбуминемия (средна обща преживяемост за първите 9.1 месеца срещу 16.4 месеца, p=0.002). По отношение на маркерите на системен възпалителен отговор
резултатите се различават. NLR потвърждава ролята си на лош прогностичен
показател. Докато средната обща преживяемост при пациентите с NLR < 5 е 14.7
месеца, за тези с NLR ≥ 5 тя е едва 7.8 месеца (р=0.006). Статистически значима корелация между съотношението тромбоцити/лимфоцити и преживяемост
обаче не се установява (р=0.072). Допълнително търсената връзка между висока
изходна стойност на NLR и ниска стойност на серумния албумин също не се
открива. Причина затова авторите търсят в подбора на пациенти: болни в увредено състояние, ECOG PS≥2 са изключени от анализа, а от демографското разпределение прави впечатление, че повече от половината са без каквито и да е оплаквания. Така от двата изследвани показателя на системно възпаление авторите
заключават, че единствено NLR би могъл да се използва в клиничната практика
при определяне терапевтичното поведение при пациенти с НДКБД.
Връзката между маркерите на възпаление, нутриционния статус на пациентите и тяхната прогноза се изучава подробно и от други двама автори – Syed H
и сътр.и Wang S и сътр.[86, 93]. За целта първите изследователи въвеждат специален показател – т.нар. „индекс на възпаление” при авансирал белодробен карцином (ALI, advanced lung cancer inflammation index), като формулата на индекса
представлява:
(ALI) = (BMI) x (Alb)/\NLR,
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където ALI – advanced lung cancer inflammation index
BMI – body mass index
Alb – албумин, g/dL
NLR – neutrophil to lymphocyte ratio
Той включва теглото и височината на пациента, стойностите на албумин
и NLR при поставянето на диагнозата и според авторите отразява по-детайлно
степента на възпаление. Авторите проучват хипотезата доколко той би могъл да
прогнозира преживяемостта сред пациенти с авансирал НДКБД. От формулата на индекса прави впечатление, че е заложена право пропорционална връзка
между ALI и серумния албумин, но обратно пропорционална между ALI, нивото
на албумин и NLR. Ретроспективно са анализирани общо 173 пациента на средна възраст 57 (34-88) години, 67% мъже, 76% в добро общо състояние (ECOG PS
0-1), 52% с аденокарцином, 54% с олигометастатична болест (1-2 метастатични
области) и 66% на системна химиотерапия. При всеки пациент авторите изследват ALI и приемат за гранична стойност 18, впоследствие болните се разделят на
две групи: първа с ALI < 18 (респ. по-висока стойност на NLR) с 83 болни и втора
– с ALI ≥18 (респ. по-ниска стойност на NLR) от 90 случая. Резултатите показват,
че пациентите с ALI<18 имат по-голям туморен обем (p=0.003), по-лош ECOG PS
(p=0.02), по-малка вероятност за започване на цитостатично лечение (p<0.001) и
по-лош туморен отговор (p<0.0001) – таблица 3.
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Табл. 3 Сравнение на демографското разпределение на пациентите
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в зависимост от стойността на ALI (според Syed H et al, 2011)
ВАРИАБИЛНА
Възраст (години)
Пол (мъже)
Хистология (аденокарцином)
ECOG PS 2-4
Без химиотерапия
≥ 2 метастатични органа
Отговор към лечението
Средна свободна от прогресия преживяемост
Средна обща преживяемост

ALI <18
(n=83)
56
57
51
27
41
48
15
2.4
3.4

ALI ≥ 18
(n=90)
59
48
53
15
18
32
50
5.1
8.3

Стойност
на p
0.26
0.74
0.75
0.02
<0.001
0.003
<0.0001
<0.001
<0.001

По отношение на преживяемостта групата с високи стойности на системно възпаление живее статистически по-кратко в сравнение с тази, при която ALI
≥18 (р<0.001) – фиг. 8.

а)
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b)
Фиг. 8 Kaplan-Meier крива за свободна от прогресия (PFS) и обща преживяемост (OS)
между пациенти с ALI<18 (изразена възпалителна реакция) (a)
и ALI≥18 (слаба възпалителна реакция) (b).
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Заключението на Syed и сътр. е, че по отношение на лечението при пациенти с изразено системно възпаление (оценено или само чрез NLR, или посредством ALI) трябва да се определи групата с висок риск и при нея терапията
следва да се започне незабавно (след оценка на общо състояние, коморбидност).
Wang S и сътр. също изследват маркерите на системно възпаление и нивото на серумен албумин при неоперабилен НДКБД, като тяхната хипотеза е, че
подобрената стойност на биохимичния показател би намалила възпалителната
реакция (измерена чрез CRP, NLRи PLR) и би намалила токсичността, обусловена от проведената химиотерапия. Студията включва общо 49 болни с авансирал
НДКБД на средна възраст 68.5 години, от които 30 мъже, 42 пушачи и 25 с плоскоклетъчен карцином. Пациентите са разделени на две групи в зависимост от
това, дали преди започване на химиотерапия е извършена корекция на серумния
албумин (според критериите на изследването корекция е извършена при албумин < 30 g/L). В групата без, (44 пациента) резултатите показват сигнификантна
корелация между хипоалбуминемията и повишената стойност на CRP (p<0.05),
както и между хипоалбуминемията и повишената стойност на NLR (гранична
стойност 5) (p<0.002). Нещо повече, болните с нормално ниво на албумин в серума имат по-нисък инфламаторен индекс (p=0.012) и по-малко лекарственообусловени токсични реакции. В групата пациенти с извършена корекция на
албумина (5 пациента), не се открива статистически значима разлика между
измерените стойности на албумин преди и след проведеното лечение; няма сигнификантна промяна и по отношение на възпалителните маркери. Причината
затова авторите търсят в малкия брой пациенти във втората кохорта.
Kaya V и сътр. [33] публикуват резултатите от проучване за прогностичната роля на някои лабораторни изследвания при пациенти с авансирал НДКБД.
В тази ретроспективна студия те изследват някои от показателите на пълната
кръвна картина: хемоглобин, неутрофили, тромбоцити, лимфоцити, съответните индекси NLR и PLR, както и някои биохимични параметри – LDH, албумин,
ASАT, ALАT, креатинин. Проследени са общо 156 пациента на средна възраст
60.4 години от които 51.3% мъже, 54.8% с аденокарцином, 45.5% с ECOG-PS 0.
Резултатите убедително доказват, че стойностите на хемоглобин, албумин и NLR
преди започването на системно лечение, имат важно прогностично значение.
Средната преживяемост при пациентите с анемия е 11.7 месеца, докато при тези
с нормално ниво на хемоглобин е 19.3 месеца (p=0.005). По отношение на серумния албумин средната преживяемост при болните с хипоалбуминемия е достоверно по-ниска – 9.8 месеца срещу 20.5 месеца (p=0.001) с нормални стойности
на албумина. Липсата на възпалителна реакция (стойност на NLR<5) повишава
достоверно средната преживяемост на болните с 8.8 месеца – групата с висок
възпалителен индекс живеят средно 10.8 месецасрещу 19.6 месеца в групата с нисък индекс (p=0.012). Останалите изследвани параметри, включително и LDH,
не показват статистически значима зависимост по отношение на прогнозата на
пациентите – фиг.9.

Фиг. 9 Kaplan-Meier криви за средна преживяемост в зависимост от наличието на
наличието на хипоалбуминемия или не (a) и в зависимост от стойността на NLR (b)
(според Kaya V et al, 2014).
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9. Връзка на NLR с друг възпалителен маркер (CRP) при злокачествени
заболявания.
Повишената серумна стойност на CRP се приема от приема от много изследователи за значим прогностичен фактор при различни злокачествени заболявания, включително и при белодробния карцином. В проспективно проучване
Siemes C и сътр. [80] изказват хипотезата, че нивото на CRP в серума и генетичните изменения на показателя са свързани с променен риск за развитие на
колоректален, белодробен, простатен карцином, както и карцином на гърдата.
Те обясняват това твърдение с факта, че маркерът на системно възпаление модулира както вроденета, така и придобита имуногенност на организма.
Liao C и сътр. [43] публикуват през 2014 година – подробен метаанализ
върху 23 проучвания при болни с НДКБД, дискутиращи прогностичната роля
на някои възпалителни маркери, включително и CRP. Те установяват, че високата серумна стойност на CRP е свързана с по-кратка преживяемост не само при
оперираните болин, но и при тези пациенти, които провеждат системно лечение.
Подобни по отношение на операбилния белодробен карцином резултати показват и на други изследователи. Техните данни доказват, че именно при
операбилни болни с НДКБД изходната стойност на CRP играе роля на значим
прогностичен фактор по отношение на тяхната прогноза [24, 76, 91].
Ni X и сътр. [54] провеждат изследване сред 127 болни с авансирал НДКБД и установяват, че повишената изходна стойност на CRP е независим фактор
за лоша прогноза (p=0.005). Средната обща преживяемост в групата с нормална
стойност на възпалителния маркер е 15.7 месеца, докато в тази с висок CRP – 9.1
месеца, p=0.013.
Wilop S и сътр. [95] откриват статистически значима връзка между промяната в нивото на CRP с по –добър туморен отговор при пациенти с авансирал белодробен карцином. Техните резултати са, че нормализирането на стойността на
възпалителния маркер води до по-нисък риск от прогресия на болестта; от друга
страна тези пациенти, при които е настъпило повишаване на CRP с повече от
25% в хода на лечението, най-често не отговорят на терапията. Хипотезата за ролята на NLR и CRP при определяне прогнозата на пациентите със злокачествени
заболявания насочва вниманието на част от изследователите към едновременно
им изследване в тази популация и търсене на комбиниран прогностичен ефект.
Inoue D и сътр. [27] разглеждат ретроспективно 440 пациента с карцином
на панкреаса и доказват, че тези с високи изходни стойности на NLR и CRP имат
статистически по-кратка обща преживяемост в сравнение с останалите болни.
Stevens L и сътр. [85] търсят фактори за по-добра стратификация на болни
с панкреасен карцином като кандидати за евентуално хирургическо лечение. Анализирайки резултатите на 10 отделни проучвания сред посочената кохорта пациенти, те установяват, че ниските предоперативни стойности на NLR и CRP са
свързани с голяма честота на R0 резекция и съответно с по-дълга преживяемост.
Проспективно изследване на Tan T и сътр. [87] изследва прогностичната
роля на хранителния статус и възпалителните маркери при 114 пациента с различни злокачествени заболявания по отношение на тяхната преживяемост. Резултатите им показват, че тези болни, при които преди започване на каквото и да
е лечение (химио-или лъчетерапия) стойностите на CRP и NLR са ниски, живеят
по-дълго в сравнение с останалите (p=0.011).
Tomita M и сътр. [89] изследват за първи път едновременно ролята на двата възпалителни маркери при болни с резектабилен НДКБД. Общо 301 последователни пациента са включени в проучването с проследяване повече от пет
години. Когато двата маркера се комбинират, 5- годишната преживяемост сред
пациентите с изходни ниски стойности на CRP и NLR е 74.18%. От друга страна, тези болни с високи изходни CRP и NLR имат значително по-лоша прогноза
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(р<0.0001). Така авторите заключават, че едновременното изследване на двата
маркери би подобрило прогностичната оценка, а оттам и преживяемостта на болните с НДКБД.

77

VII. Заключение
Карциномът на белия дроб е социално значимо, трайно инвадилизиращо
заболяване с нарастваща честота на заболеваемост. Основен проблем в лечението му се явява фактът, че броят заболели е равен на броя починали. Достигнатото преди няколко години терапевтично плато (независимо от въвеждането на нови цитостатици) довежда до търсенето на нови лекарствени подходи
на молекулярно и генетично ниво. Все по-голяма внимание се обръща на т.нар.
прогностични и предиктивни фактори, които да определят коя субпопулация
от болни би имала най-голяма полза от използването на даден противотуморен
агент. Включването на ангиогенезни инхибитори подобрява туморния отговор и
преживяемостта при пациентите с авансирал НДКБД, но токсичният профил на
медикаментите, както и немалкото абсолютни противопоказания за използването ми се явява проблем в рутинната клинична практика. Тирозин-киназните
инхибитори срещу епидермалния растежен фактор, както и наскоро доказалият
се тирозин-киназен инхибитор срещу EML4-ALK фузионен ген, внасят надежда
за подобряване на прогнозата на болните. Проблемът при тях обаче е, че са приложими само при малка субпопулация пациенти (с доказани активиращи EGFR
мутации или с доказани ALK генни пренареждания) и рано или късно заболяването става резистентно към тях. Общото между ангиогенезните и посочените
тирозин-киназни инхибитори е, че те имат роля по отношение на първа линия
лечение само при авансиралия аденокарцином и едрокретъчен белодробен карцином; при плоскоклетъчния НДКБД стратифицирането на болните се базира
основно на клиничните прогностични фактори. Често обаче практиката показва, че пациенти в един и същи стадий, със сходно общо състояние се различават
по отговор към цитостатичната терапия.
Всичко това води до търсенето на нови, широко приложими прогностични и предиктивни фактори, които да навлязат в стандартното стратифициране
на болните с напреднал НДКБД. Съотношението между абсолютния неутрофилен и абсолютния лимфоцитен брой (NLR) е маркер, който се изследва активно
през последните няколко години именно при белодробния карцином. Показател
на системното възпаление, той отразява точно вътрешната имунна реакция срещу неопластичните пролиферативни процеси. Много изследвания на различни
автори доказват ролята му като надежден прогностичен и предиктивен фактор
при болни с операбилен и авансирал НДКБД. NLR е бърз, лесно мерим, повтаряем маркер, който още преди започване на системно лечение би могъл да стратифицира пациентите по отношение на тяхната прогноза: тези с лоша прогноза
(най-често стойност на NLR>5) живеят по-кратко и при тях лечението трябва
да е по-интензифицирано. Освен това NLR не се влияе от хистологичния вид
– той е приложим и при плоскоклетъчна хистология. Резултатите на много изследователи доказват, че при пациентите с висока стойност на инфламаторния
маркер (респ. с лоша прогноза и висок риск от прогресия) редукцията на съотношението отразява отговора им към прилаганата терапия (т.е. измерването
на маркера преди всеки курс лечение би могло да насочва лекаря затова, дали
пациентът отговоря на схемата или не). Това е от голямо значение, тъй като към
момента единственият обективен метод за оценка на ефекта на химиотерапията
е образното изследване (компютърна томография), което се провежда при липса
на клинично влошаване най-рано след три курса цитостатично лечение. Изслед-
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ването на NLR би могло да скъси този интервал особено при високорисковите
пациенти. Не на последно място предимство на възпалителния маркер е изключително лесната му оценка – тук не е необходима скъпа лаборатория и реактиви.
Към момента в литературната справка липсва проспективно проучване
за оценка прогностичния характер на NLR при пациенти с авансирал НДКБД.
Освен това голяма част от публикуваните изследвания включват разнородна кохорта болни – едновременно се изследват пациенти с операбилен и напреднал
НДКБД, което завоалира истинската прогностична стойност на маркера. В други
случаи проследените болни са селектирани, в резултат на което NLR губи високата си чувствителност.
За допълнително изясняване и прецизиране прогностичния и предиктивен характер на съотношението неутрофили/лимфоцити е необходимо проспективно проучване при неселектирани болни с авансирал НДКБД.
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Резюме
Базоцелуларният карцином (БЦК) е с най-висока заболяемост и най-добра
прогноза от всички кожни тумори. Само в 5% от случаите рецидивиращите тумори стават неоперабилни и са изчерпани възможностите за лъчетерапия. Вече
в клиничната практика е въведена таргетна терапия (ТТ) с vismodegib, антагонист на SMO, в сигналния път Hedgehog (НН). Тъй като от НН се очаква да е основен сигнален път на раковите стволови клетки, иницииращи БЦК, то и от ТТ
се очакват по-добри резултати. За съжаление засега добрият начален туморен
отговор е последван от резистентност към инхибицията и рецидив на заболяването. Засега най-подходящото приложение на vismodegib би било като неоадювантна терапия.

Targeted therapy with vismodegib in patient
with basal cell carcinoma
Iva Gavrilova, Krassimir Kirov
Clinic of Oncodermatology, SHATO – Sofia

Summary
The basal cell carcinoma (BCC) has the highest incidence rate and the
best prognosis of all skin tumors. Only 5% of recurrent BCC is non-operable and
radiotherapy is no longer possible. In such cases a targeted therapy with vismodegib, a
SMO antagonist in the Hedgehog (HH) signal pathway is already in clinical practice.
As the HH pathway is considered the driving pathway in cancer stem cells initiating
the BCC, better results are expected from its inhibition. In fact the initial good tumor
response is followed by a resistance to the therapy and recurrence of the disease. Now,
the neoadjuvant therapy with vismodegib seems to be the most suitable.
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След 2010 г. таргетната терапия (ТТ) започна да се прилага успешно и при
кожните тумори. При малигнения меланом за първи път се постигна значимо
туморно повлияване (ORR) в повече от 50% от случаите, с инхибитори на мутации в МАРК сигналния път, удължена медианна преживяемост без прогресия
(mPFS) и медианна обща преживяемост (mOS). Обаче поради честата поява на
резистентност към терапията, не може да се прогнозира значимо повишаване
на дългосрочната преживяемост (OS). Като една от причините се приема първична резистентност на раковите стволови клетки (РСК) или по-диференцирани туморни клетки, които си възвръщат способността за самообновяване (selfrenewal), вероятно при епитело – мезенхималния преход (transition - EMT) [1].
При тях е възможна активност на различни от таргетираните сигнални пътища
за пролиферация и оцеляване на туморните клетки. При базоцелуларния карцином ситуацията е различна. Таргетираният сигнален път е същият, който се
очаква да бъде водещ и при РСК.
Три сигнални пътища - Hedgehog (HH), WNT и Notch са основни през ембрионалното развитие и техни нарушения водят до малформации [2]. Постнатално се активират временно само в тъканните (adult) стволови клетки при репаративни процеси. Патологичното им активиране се установява при РСК в канцерогенезата на много тумори, между които и кожните – Notch при меланома [3], WNT
(мутации на beta-catenin) при спиноцелуларния и неговата преканцероза - лъчевата кератоза [4] и НH при базоцелуларния карцином [5]. Проучват се възможностите за таргетиране на медиатори в тези сигнални пътища [6, 7]. Най-голям успех и
вече с клинично приложение се постигна при базоцелуларния карцином (БЦК) с
регистрирания през 2012 г. (в България 2015 г.) НН -инхибитор (HH-i или SMO антагонист) vismodegib [8] или с предстояща регистрация, sonidegib [9].
Сигналният път НН не е напълно проучен, но е установена ключовата
роля на двата мембранни протеина Patched (PTCH) и Smoothen (SMO), които
оформят единен функционален комплекс (Фиг. 1, 3). SMO секвестрира COS и
SUFU, които освобождават и активират нуклеарните транскрипционни фактори
Gli (glioma) 1 и 2, иницииращи клетъчната пролиферация, и слабия супресор
Gli 3, контролирайки клетъчното делене и стареене посредством Cyclin D1. За
своето активиране SMO се нуждае от оксистерол. Ролята на PTCH е да поддържа
SMO в неактивно състояние, като дезактивира интрацелуларния оксистерол и
чрез т. нар. “стеролова помпа” го извежда екстрацелуларно (Фиг. 1а). НН-сигналният път се активира чрез авто- или паракринно секретиране на лиганда sonic
hedgehog (SHH), кодирана от гена shh. SHH се свързва с PTCH и заедно претърпяват ендоцитоза. При блокиране на оксистероловата помпа (Фиг. 1с), SMO се
активира (Фиг. 1в) [7, 10].
С

Фигура 1. Сигнален път Hedgehog
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Мутации в сигналния път НН са основна причина за няколко тумора.
Може да се касае за дисрегулация на shh с амплификация на секрецията на лиганда и повишаване на неговия градиент със съответно намаляване на експресията на РТСН (лиганд – зависими тумори) или за мутация или загуба на функция
на тумор-супресора PTCH, както и за мутация и автономна регулация на онкогена SMO (лиганд – независими тумори) (Табл. 1) [7].
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Таблица 1. Тумори с водеща роля на сигналния път Hedgehog [7]

Мутациите при БЦК не се изследват рутинно, тъй като те са установени
при 90% - 95% от случаите, предимно загуба на РТСН и по-рядко мутационна
активация на SMO.
БЦК е с най-висока заболяемост от всички кожни тумори. През 2011 г. в
България са регистрирани 3472 нови случая или 72.6% от всички 4783 нови кожни тумора [11]. Разделя се на спорадичен и генетично предопределен (около 5%)
– автозомно доминантно предавани Basal cell nevus syndrome (Gorlin-Goltz) със
загуба на алел от РТСН 1 [12, 13] и рецесивно Xeroderma pigmentosum с дефект
при репарацията на ДНК [14].
БЦК е туморът с най-благоприятна прогноза. Проблематичните случаи
са редки, като рецидивиращи след оперативно и/или лъчетерапия - локално
авансирал (лаБЦК) - около 5% и изключително редките случаи на метастазиране
(мБЦК) – между 0.0028% и 0.55%. След изчерпване на възможностите на локално
лечение (оперативно и лъчетерапия), може да се премине към ТТ.
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HH-i vismodegib се свързва със SMO и инхибира активацията на сигналния път, независимо дали се касае за мутация в PTCH или SMO. Дозировката
е 150 мг дневно. При отчитане на дългосрочните резултати (30 месеца) от регистрационното проучване ERIVANCE (NCT00833417), изследователите (INV)
установиха най-добър туморен отговор (BORR) в 65%. ORR достигна 60.3% при
лаБЦК и 48.5% при мБЦК, медианната продължителност на отговора (mDOR)
съответно 48.2 месеца и 26.2 м., mPFS 12.9 м. и 9.3м., mOS не е достигната при
лаБЦК и е 33.4 м. при мБЦК [8] . При случаите с Gorlin-Goltz повлияването е
пълно. Странични действия (СД) се наблюдават при повече от 30%, като найчестите са мускулни спазми, алопеция, загуба на вкуса (dysgeusia), умора и гадене. Поради СД 22% от пациентите са прекратили лечението. Не са установени
смъртни случаи, свързани с приложението на vismodegib [8].
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В България в два центъра бяха включени 15 пациента (14 с лаБЦК и 1 с
мБЦК) в STEVIЕ, проучване за безопасност на vismodegib. Резултатитe при общо
1227 пациента бяха сходни с ERIVANCE - ORR 66.7% (CR 22%) за лаБЦК и 37.9%
за мБЦК [15].
Представяме един от нашите пациенти, с типичен ход на заболяването и
лечение, свързано с няколко основни проблема.
Касае се за мъж на 75 г. с множество лъчеви увреждания на лицето (атрофия и еластоза на кожата, лъчеви кератози) с множество БЦК. Туморът пред
лявото ухо (Фиг. 2A) е рецидивиращ след неколкократно оперативно и лъчелечение. Има хистологично потвърждение за БЦК.
През ноември 2012 г. започна лечение с ТТ vismodegib 150 мг/ден. След 3
месеца се отчете драматично повлияване (Фиг. 2B) и пълно повлияване (CR) на
шестия месец (Фиг. 2C). Продължи се с подържаща терапия още една година - до
май 2014. Основни странични действия в началото на лечението бяха уморяемост и мускулни крампи, повлияващи се от калий и магнезий-съдържащи препарати. По-продължителна беше загубата на вкуса. Алопецията се увеличаваше
с продължителността на лечението (Фиг. 2D).
След 14 месеца пациентът дойде за първи път на контролен преглед с рецидив на тумора и птоза на долния клепач на лявото око поради инфилтрация
на зигоматичния клон на фациалния нерв (Фиг. 2E). Пациентът беше опериран
радикално (без инфилтрация в резекционната линия) с хистологичен резултат –
базоцелуларен карцином със спинизация.
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Фигура 2. Хронологично представяне на пациент, лекуван с vismodegib
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При ТТ с vismodegib при БЦК могат да се постигнат много добри резултати, включително и CR >20%. За съжаление след спиране на терапията е възможен рецидив на тумора. Както при другите ТТ, основната причина е появата
на резистентност. При 48% от спорадичните БЦК е установена първоначална
вътрешна (intrinsic) резистентност. При 20% от повлиялите се БЦК в рамките на
една година се появява придобита резистентност [8, 15].

Причини за резистентност
•

Липса на мутации на PTCH или SMO. Vismodegib е активен само при
налични мутации

•

Недостатъчно високо плазмено ниво на vismodegib поради особености
във фармакокинетиката му.

•

Компенсаторна активация на друг сигнален път – неканонична активация на GLI с bypass на SMO. Медулобластомът при възрастните в
над 30% е с водещи мутации в НН сигналния път (Табл. 1). Появата на
резистентност към vismodegib при него може да се дължи на взаимодействие (cross-talk) с PI3K–AKT и експериментално резистентността
успешно се преодолява с комбинация SMO и PI3K–AKT инхибитори
(Фиг. 3) [7].

Промяната в хистологичната картина при рецидива на представения пациент, от БЦК в БЦК със спинизация, предполага евентуална активация на друг
ембрионален сигнален път - WNT, което може да е друга причина за резистентността. От лъчетерапията могат да се очакват нови генетични изменения, но въпросът е дали и ТТ може да доведе до такива промени.
Докато при другите тумори с водещи мутации в НН сигналния път (Табл.
1 и Фиг. 3) се разработват нови таргетни препарати, при лаБЦК основният въпрос е как да се използва началния успех на терапията. Логично е ТТ да се прилага като неоадювантна терапия. При постигане на максимален ефект би трябвало
да се обсъди възможността за оперативно лечение. С тази цел през 2014 г. стартира проучването VISMONEO [16].
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Фигура 3. Таргетни агенти при
сигналния път Hedgehog
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Въпреки че при БЦК ТТ с vismodegib инхибира сигнален път на РСК, терапевтичните резултати са сходни с ТТ при меланома (таргетиране на сигнален път на диференцирани туморни клетки), както са сходни и механизмите за
резистентност на инхибирането. За подобряване на резултатите са необходими
биомаркери за мониториране на терапията, както и разработване на нови таргети и препарати.
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