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 РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ТРАСТУЗУМАБ И ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й

 Т. Караниколова1, М. Таушанова1, Н. Митева1, С. Вълев1, Ел. Александрова2, 
К. Тимчева1

1МБАЛ „Надежда”, Клиника по Медицинска Онкология
2.СБАЛО, Клиника по гръдна хирургия

 Резюме
 Един от най-детайлно изучените видове злокачествени тумори на млеч-

ната жлеза са ���2-свр��екс�ресира�ите тумори� �т една страна  ���2 свр��-���2-свр��екс�ресира�ите тумори� �т една страна  ���2 свр��--свр��екс�ресира�ите тумори� �т една страна  ���2 свр��-���2 свр��- свр��-
екс�ресията обуславя �одчертана агресивност на заболяването, от друга от 1998 
г е дост��но за клиничната �рактика моноклонално антитяло, блокира�о с�е-
цифично функцията на ���2–реце�тора - трастузумаб� Прогнозата на ���2-
�озитивните заболявания се �ромени коренно с навлизането на трастузумаб в 
клиничната �рактика както �ри метастазирало заболяване, така и в адювант-
ното лечение� Неизбежно в �ода на лечението в�зниква резистентност к�м 
трастузумаб� Ме�анизмите на тази резистентност в �о-голямата си част са �ред-
�олагаеми, доказани в �редклинични модели� По-честите от тя� са �оява на т�н� 
трункирани форми на реце�тора - р95- ���2, загуба на PT�N, мутации на PI3K, 
маскиране на е�ито�а ����4, ��44�, активиране на алтернативни сигнални ��- ����4, ��44�, активиране на алтернативни сигнални ��-, ��44�, активиране на алтернативни сигнални ��-�, активиране на алтернативни сигнални ��-, активиране на алтернативни сигнални ��-
ти�а и др�

Разгледани са накратко и клиничните �од�оди за �реодоляване на резис-
тентността к�м лечение с трастузумаб�

Ключови думи: трастузумаб, ���2-свр��екс�ресия, карцином на млечна-���2-свр��екс�ресия, карцином на млечна--свр��екс�ресия, карцином на млечна-
та жлеза

Abstract
���2 overexpressed tumors of the breast are one of the best known malignant 

diseases� А ���2 overexpression is a cause for a high aggressiveness of the disease, at 
the other hand a specific anti-���2 monoclonal antibody trastuzumab is available for 
the clinical practice since 1998� The prognosis of a ���2- positive diseases was sub-
stantially changed after Trastuzumab treatment of the metastatic breast cancer as well 
as in the adjuvant treatment� �navoidably, during the treatment with Trastuzumab a 
drug resistance appears� Almost all of the mechanisms of this resistance are supposed, 
proved in the preclinical models only� The more frequent are the appearance of truncat-
ed protein p95-���2, PT�N loss, PI3K mutations, epitope masking ����4, ��44�, 
and activation of alternative signal pathways�

A short description of the clinical ways to overcome the resistance to trastu-
zumab are presented�

Key words: trastuzumab, ���2-overexpression, breast cancer
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1 СТУДИЯ
STUDIA

РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ТРАСТУЗУМАБ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й

Карцином�т на млечната жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту-
мор сред жените� През �оследните две десетилетия стандартите в лечението му 
коренно се �ромени�а благодарение на зад�лбочените �ознания в�р�у екс�ре-
сията, регулацията и функционирането на важни сигнални ��ти�а, отговорни 
за инициацията и �рогресията на заболяването� С�здадена беше молекулярно-
генетичната класификация на злокачествените тумори на млечната жлеза� 

Фиг. 1 Молекулярно-генетична класификация на карцинома на млечната жлеза [1]

Карцином�т на млечната жлеза е �етерогенно заболяване� В зависимост 
от биологията и молекулярно-генетичния си �рофил се �одразделя на �осоче-
ните в класификацията видове, някои от които са с особено агресивен �од� Един 
от �одвидовете тумори в тази класификация е ���2-�озитивният карцином на 
млечната жлеза� По литературни данни ���2 реце�тор�т се екс�ресира в около 
20% от инвазивните тумори на млечната жлеза� �ой о�ределя не само �о-�одчер-� �ой о�ределя не само �о-�одчер- �ой о�ределя не само �о-�одчер-
тана агресивност на тумора, но с��о така е �редиктивен фактор за отговор к�м 
таргетна тера�ия, насочена к�м този реце�тор�

���2/neu ген�т кодира трансмембранен тирозинкиназен реце�тор, �ри-ген�т кодира трансмембранен тирозинкиназен реце�тор, �ри-
надлежа� к�м семейството на �pidermal Growth Factor –реце�торите ��GF��: 
�GF�/�brB1 ����1�, �rbB2 ����2�, �rbB3 ����3� и �rbB4 ����4�� Всички ре- и �rbB4 ����4�� Всички ре- �rbB4 ����4�� Всички ре-� Всички ре-
це�тори, с изключение на ���3, с�д�ржат цито�лазмен тирозинкиназен ��К� 
участ�к, и всички, с изключение на ���2 св�рзват с�ецифични лиганди к�м 
екстрацелуларния домейн� След св�рзване с лигандите, те се димеризират, из- домейн� След св�рзване с лигандите, те се димеризират, из-домейн� След св�рзване с лигандите, те се димеризират, из-
�олзвайки ���2 като �ред�очитан �артньор[2]� �ези реце�тори се екс�ресират 
в различни е�ителни, мезен�имни, нервни и други т�кани� Активирането на 
��� реце�торите в�в физиологични условия се контролира от екс�ресията на 
те�ните лиганди� 

Хомо- или �етеродимеризацията на реце�торите след св�рзване с лиган-- или �етеродимеризацията на реце�торите след св�рзване с лиган-или �етеродимеризацията на реце�торите след св�рзване с лиган- �етеродимеризацията на реце�торите след св�рзване с лиган-�етеродимеризацията на реце�торите след св�рзване с лиган- на реце�торите след св�рзване с лиган-на реце�торите след св�рзване с лиган- реце�торите след св�рзване с лиган-реце�торите след св�рзване с лиган- след св�рзване с лиган-след св�рзване с лиган- св�рзване с лиган-св�рзване с лиган- с лиган-лиган-
дите се �оследва от фосфорилиране на в�треклет�чната част на реце�тора и 
иницииране на редица сигнални ��ти�а� Димеризацията на ���2 стимулира 
клет�чни �роцеси, воде�и до �овишена �одвижност на клетките, �реживяемост 
и �ролиферация, както и резистентност к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си-�ролиферация, както и резистентност к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си-, както и резистентност к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си-както и резистентност к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си- и резистентност к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си-резистентност к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си- к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си-к�м а�о�тоза [3]� Два са основните си- а�о�тоза [3]� Два са основните си-а�о�тоза [3]� Два са основните си-3]� Два са основните си-]� Два са основните си-� Два са основните си- Два са основните си-
гнални ��ти�а, които се активират - �AS/�af/�APK и phosphatidylinositol 3-ki-�AS/�af/�APK и phosphatidylinositol 3-ki-и phosphatidylinositol 3-ki-phosphatidylinositol 3-ki-
nase �PI3K�-Akt ��тя [4] �Фиг� 2��

���2/neu �ротеин�т е член на семейството на ти� 1 тирозин-киназните 
реце�тори� �ой е �ов�р�ностен �ротеин с м�т� 185 k�a, �родукт на ���2/neu 
гена �известен о�е като c-erbВ-2 ген�, локализиран в�р�у �ромозома 17q21[5]� 
�ози �ротеин се екс�ресира в много т�кани, включително и в тези на млечната 
жлеза� Свр��екс�ресията на ���2 �редставлява многократно �над 25 ��ти� уве-���2 �редставлява многократно �над 25 ��ти� уве-�редставлява многократно �над 25 ��ти� уве- многократно �над 25 ��ти� уве-многократно �над 25 ��ти� уве- �над 25 ��ти� уве-над 25 ��ти� уве- 25 ��ти� уве-��ти� уве-� уве-уве-
личаване на броя на генните ко�ия – в ��рвичния тумор или в метастатичните 
огни�а� Ето за�о блокирането на ���2 �ротеина би могло да �отисне агресив-���2 �ротеина би могло да �отисне агресив-�ротеина би могло да �отисне агресив- би могло да �отисне агресив-би могло да �отисне агресив- могло да �отисне агресив-могло да �отисне агресив- да �отисне агресив-да �отисне агресив- �отисне агресив-�отисне агресив- агресив-агресив-
ността на туморните клетки [6]�

Карциномът на 
млечната жлеза 
е хетерогенно 
заболяване. В 
зависимост от 
биологията и 
молекулярно-
генетичния си 
профил се подразделя 
на посочените в 
класификацията 
видове, някои от 
които са с особено 
агресивен ход. 

“

Димеризацията на 
HER2 стимулира 
клетъчни процеси, 
водещи до повишена 
подвижност 
на клетките, 
преживяемост и 
пролиферация, както 
и резистентност към 
апоптоза. 

“
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�сновна задача на �ротивотуморната имунотера�ия, целя�а ин�ибиране 
на тирозин-киназната активност, е �отискане на �rbВ-2- реце�торната актив-, е �отискане на �rbВ-2- реце�торната актив- е �отискане на �rbВ-2- реце�торната актив-�rbВ-2- реце�торната актив-rbВ-2- реце�торната актив--2- реце�торната актив-реце�торната актив-
ност, воде�а до усилена �ролиферация на тумора� Известни са много ве�ества 
с �одобна активност: тирозин-киназни ин�ибитори, ин�ибитори на �as-сигнал--сигнал-сигнал-
ния ��т, едноверижни моноклонални антитела, малки молекули - антагонисти 
на реце�тора, както и �уманизирани моноклонални антитела� 

Установено е, че едно мише моноклонално антитяло, 4�5, има дозозависи-
ма анти�ролиферативна активност в�р�у клетките с�с свр��екс�ресия на ���2/
neu [7]� По-к�сно това мише моноклонално антитяло е �уманизирано чрез доба-[7]� По-к�сно това мише моноклонално антитяло е �уманизирано чрез доба-По-к�сно това мише моноклонално антитяло е �уманизирано чрез доба-
вяне на с�ецифични аминокиселини, като крайният резултат е �уманизираното 
моноклонално антитяло, насочено сре�у ���2/neu - �erceptin �Trastuzumab� 
[8]� През се�тември 1998 г� F�A одобри моноклоналното антитяло �erceptin 
�Trastuzumab� за лечение на болни с метастазирал PМЖ �рак на млечната жлеза� 
и свр��екс�ресия на ���2� Сам �о себе си �erceptin няма цитотоксичен ефект 
in vitro и in vivo� 

���2/neu -�оложителните клетки �реустановяват деленето си в�в фаза 
G0/G1 �од в�здействие на �erceptin [9]� 

В редица клинични �роучвания е доказана ефективността на �erceptin 
като монотера�ия или в комбинация с други цитостатици в лечението на PМЖ- 
в стадий на метастазиране и в адювантното лечение�

В момента клинично �риложение имат три основни ���2 блокера: �ума-���2 блокера: �ума-блокера: �ума-: �ума-�ума-
низираните моноклонални антитела Trastuzumab и Pertuzumab, насочени к�м 
изв�нклет�чната част на реце�тора, и малка молекула тирозинкиназен ин�иби-
тор, насочена к�м тирозинкиназния домейн на реце�тора – Lapatinib �Tyverb�� В 
�редклинични модели тези ин�ибитори б�рзо �отискат PI3K-AKT, �APK, S�� 
и STAT сигналните ��ти�а, като �о този начин блокират �ролиферацията на 
туморни клетки и човешки ксенографти в голи мишки [10]�

Фигура 2. HER2 сигнален път. Хомо- или хетеродимеризацията на рецептора е 
първата стъпка към активирането на HER2. Стимулират се сигнални пътища 
в клетката, които водят до активиране на редица процеси: клетъчен растеж, 

пролиферация, дисеминация, оцеляване. PI3K/Akt е един от най-добре изследваните 
пътища, активирани от HER2. Активният PI3K/Akt стимулира mTOR – основен 

регулатор на клетъчния метаболизъм. Освен това активирането на HER2 води до 
активиране на Ras/Raf и MEK сигналните пътища, отговорни за клетъчния растеж и 

миграция.

През септември 
1998 г. FDA одобри 
моноклоналното 
антитяло Herceptin 
(Trastuzumab) за 
лечение на болни с 
метастазирал PМЖ 
(рак на млечната 
жлеза) и свръхекспресия 
на HER2. 

“

В момента клинично 
приложение имат три 
основни HER2 блокера: 
хуманизираните 
моноклонални 
антитела Trastuzumab 
и Pertuzumab, насочени 
към извънклетъчната 
част на рецептора, 
и малка молекула 
тирозинкиназен 
инхибитор, насочена 
към тирозинкиназния 
домейн на рецептора – 
Lapatinib (Tyverb). 

“
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РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ТРАСТУЗУМАБ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й

Процент�т клинични ремисии в комбинация с �имиотера�ия достига 
50%-80%, докато �ри монотера�ия – едва 15%-30% [11]�

В��реки широкото �риложение на �erceptin в клиничната �рактика, не-�erceptin в клиничната �рактика, не-клиничната �рактика, не- �рактика, не-�рактика, не-, не-не-
говият ме�аниз�м на действие не е все о�е на��лно изяснен� �ой се св�рзва с 
висок афинитет к�м изв�нклет�чната част на ���2 реце�тора, �редизвиква 
цитостатичен ефект чрез G1 клет�чен арест� �ака се �отиска клет�чната �ро-G1 клет�чен арест� �ака се �отиска клет�чната �ро- клет�чен арест� �ака се �отиска клет�чната �ро-
лиферация и а�о�тозата чрез циклин-зависимия киназен ин�ибитор p27kip1[12]� 
���2 и �GF� водят до активиране на PI3K-Akt ��тя� �т друга страна Akt може 
да антагонизира ефекта на PT�N в�р�у PI3K�

Друг �ред�олагаем ме�аниз�м за реализиране на �ротивотуморния ефект 
на �растузумаб е с�особността му да модифицира ефектите на различни �ро- 
и антиангиогенни фактори� При животински модели е отбелязана редукция на 
екс�ресията на �роангиогенни фактори, докато екс�ресията на антиангиогенни 
фактори нараства �ри третиране с �растузумаб, в сравнение с контролите [13]�

Друг ме�аниз�м, чрез който може да се обясни ефекта на �растузумаб, е 
интернализиране и деградация на ���2 �ротеина� �ова е �роцес на ендоцитоза, 
�ри който реце�тора се разгражда в�треклет�чно от лизозоми� Противоречиви 
са данните за ме�анизма, �о който в�зниква този �роцес� Смята се, че в основата 
му е реакцията антиген-антитяло [14]�

На този ета� като основен ме�аниз�м на действие на �растузумаб се счи-
та индуцирането на имунен отговор, доказано in vivo и в клинични �роучва-in vivo и в клинични �роучва- и в клинични �роучва-
ния� При животински модели in vivo е установено, че �растузумаб има не само 
цитостатичен, но и цитотоксичен ефект, частично обусловен от т�н� антитяло-
зависима клет�чна цитотоксичност �A����� �я се д�лжи �реди всичко на NK-
клетките, които се активират, екс�ресират Fcy реце�тор, който се св�рзва с Fc 
домейна на IgG1- трастузумаб� ��е�, има основания да се смята, че един активен 
имунен отговор к�м �растузумаб може би обуславя неговата �ротивотуморна 
активност [15]�

Pertuzumab е моноклонално антитяло, което �отенцира ефекта на 
Trastuzumab, блокирайки образуването на �етеродимера ���2 – ���3, чрез кой-���2 – ���3, чрез кой- – ���3, чрез кой-���3, чрез кой-3, чрез кой-
то се реализират най-голяма част от ефектите на активирания ���2 сигнален 
��т� Pertuzumab е одобрен за лечение на болни с локално авансирал и метас-Pertuzumab е одобрен за лечение на болни с локално авансирал и метас- е одобрен за лечение на болни с локално авансирал и метас-
тазирал РМЖ, не �олучавали �реди това анти- ���2 тера�ия, в комбинация с 
Trastuzumab�

Механизми за възникване на резистентност  
към Trastuzumab

Повечето ме�анизми на резистентност са идентифицирани в �редклинич-
ни модели и не са на��лно валидирани клинично� Важно е да се отдиференцират 
ме�анизмите на резистентност с клинично значение�

Както �ри всички лекарствени �родукти, в�зникването на резистентност 
се о�ределя от много фактори [16]� Най-важните от тя� са �оказани на фиг� 3�

Различни метало�ротеинази отце�ват екстрацелуларния домейн на ���2, 
в резултат на което става нев�зможно св�рзването на Trastuzumab с реце�тора 
[17]� �бразува се белт�к - р95, установен в серума на �аценти� Самият �растузу-
маб блокира този �роцес, вероятно чрез ин�ибиране активността на метало�ро-
теиназите [18]�

Ретрос�ективно клинично �роучване намира тясна вр�зка между наличие-
то на т�н� трункиран HER2 рецептор (р95 HER2) и резистентността к�м лечение 

Pertuzumab е 
моноклонално 
антитяло, което 
потенцира ефекта 
на Trastuzumab, 
блокирайки 
образуването на 
хетеродимера HER2 
– HER3, чрез който 
се реализират 
най-голяма част 
от ефектите на 
активирания HER2 
сигнален път.

“

На този етап като 
основен механизъм 
на действие на 
Трастузумаб се счита 
индуцирането на 
имунен отговор, 
доказано in vivo и в 
клинични проучвания. 
При животински 
модели in vivo е 
установено, че 
Трастузумаб има не 
само цитостатичен, 
но и цитотоксичен 
ефект, частично 
обусловен от 
т.н. антитяло-
зависима клетъчна 
цитотоксичност 
(ADCC)

“



Studia Oncologica, год. VI, бр. 2, 2014

12

СТУДИЯ
STUDIA 1

Т. Караниколова, М. Таушанова, Н. Митева, С. Вълев, Ел. Александрова,  К. Тимчева

с трастузумаб [19]� С��ите автори с�об�ават, че екс�ресията на р95 ���2 е �о-
често сре�ана �ри болни с ангажиране на регионални лимфни в�зли�

Маскиране на епитопа също се смята за потенциален механизъм за въз-
никване на резистентност к�м Trastuzumab� Муцин 4 �MUC4� e мембранно св�р-
зан глико�ротеин, с�стоя� се от няколко гликозилирани �ротеина, които об- глико�ротеин, с�стоя� се от няколко гликозилирани �ротеина, които об-глико�ротеин, с�стоя� се от няколко гликозилирани �ротеина, които об-
разуват �ред�азна бариера за е�ителните клетки, включително и за е�итела на 
млечната жлеза� В този смис�л ���4 до�ринася за �рогресията на тумора, т�й 
като блокира раз�ознаването на туморната клетка от имунната система� ���4 
конкурира св�рзването на Trastuzumab с реце�тора чрез маскиране на �оследния 
[20]� В �редклинично из�итване с ���2 �озитивна, резистентна на Trastuzumab 
клет�чна линия J I � T-1, екс�ресията на ���4 е св�рзана с намален ка�ацитет 
за св�рзване на антитела�

Друг ме�аниз�м за маскиране и блокиране на св�рзването на Trastuzumab 
е обусловен от CD44 – трансмембранен реце�тор за �иалуронана� Доказано е, 
че св�рзването с �олимерния �иалуронан активира ��44 -зависими сигнални 
��ти�а, вкл� �AS и PI3K� Св�рзването на ендогенния �иалуронан �олимер к�м 
��44 �од�омага активирането на PI3K/Akt � Чрез блокиране на �иалуронановия 
�олимер ��44 с анти-��44 антитела или олигомери на �иалуронана се �отиска 
PI3K/Akt сигналния ��т, ин�ибирайки туморния растеж [21]�

Нарушенията в регулацията на ���2 сигналния ��т включват загуба на 
PTEN и �овишена активност на PI3K/Akt� Функцията на PT�N – �омолог на 
фосфатаза и тензин, може да б�де елиминирана благодарение на мутации или 
нарушена регулация на транскри�цията� �ези ме�анизми са о�исани �ри много 
тумори, вкл� и �ри около 50% от туморите на млечната жлеза [22]� Нормално 
PT�N ин�ибира активирането на PI3K, ето за�о загубата му води до активиране 
на PI3K/Akt�

Фиг. 3: Основни механизми за възникване на резистентност към trastuzumab при 
карцинома на млечната жлеза: (a) Нарушено свързване на trastuzumab към HER2 

рецептора: поява на „трункиран” HER2 и маскиране на епитопа; (b) Нарушена 
регулация на HER2-сигналния път: загуба на PTEN, повишена активност на PI3K/Akt и 
изменения в PDK1; (c) алтернативен сигнален път: повишено изпращане на сигнали 

от рецепторите на HER семейството и от други рецептори; (d) нарушаване на 
имунозависимите механизми.
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1 СТУДИЯ
STUDIA

РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ТРАСТУЗУМАБ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й

Намалената екс�ресия или активност на PT�N �отиска медиираното от 
Trastuzumab блокиране на растежа �ри клетки от ���2-�озитивни тумори на 
млечната жлеза� Nagata и с�авт� �одчертават важната роля на намалената екс-� Nagata и с�авт� �одчертават важната роля на намалената екс-
�ресия на PT�N �ротеина, в резултат на което наст��ва стимулиране на PI3K/
Akt фосфорилирането, което �редотвратява обусловеното от трастузумаб ин�и-
биране на растежа в ���2-свр��екс�ресира�и клетки от карцином на млечната 
жлеза[23]� Пациенти с метастазирали ���2-свр��екс�ресира�и тумори и загуба 
на PT�N имат много �о-лош отговор к�м лечение с трастузумаб, отколкото тези 
с нормално с�д�ржание на PT�N� Активирането на PI3K ��тя е св�рзано с резис-PT�N� Активирането на PI3K ��тя е св�рзано с резис-� Активирането на PI3K ��тя е св�рзано с резис- Активирането на PI3K ��тя е св�рзано с резис-Активирането на PI3K ��тя е св�рзано с резис-
тентност к�м трастузумаб, докато ниските нива на PT�N са �редиктивен фактор 
за отговор к�м ла�атиниб� �ези факти са из�олзвани за обосновка на клиничните 
�роучвания, из�олзва�и комбинацията от двата биологични агента [24]�

Мутации на PI3K имат дял в резистентността к�м трастузумаб чрез акти-
виране на PI3K/Akt сигналния ��т� В клинично �роучване, включва�о 55 болни 
с РМЖ и резистентност к�м трастузумаб, е установена �онижена екс�ресия на 
PT�N и наличие на мутация на PI3KСА �активатор на PI3K/Akt, често мутира� 
в клетки от РМЖ� [25]� �ака изследване на активирането на PI3K може да �о-
служи като биомаркер за диференциране на �ациенти, които е малко вероятно 
да отговорят на лечение с трастузумаб�

Свръхекспресия на PDK1 се установява �ри около 20% от карциномите 
на млечната жлеза� В клинично �роучване – ранна фаза е установено, че �ри-� В клинично �роучване – ранна фаза е установено, че �ри- В клинично �роучване – ранна фаза е установено, че �ри-
лагането на P�K1ин�ибитор заедно с трастузумаб �реодолява резистентност-P�K1ин�ибитор заедно с трастузумаб �реодолява резистентност-ин�ибитор заедно с трастузумаб �реодолява резистентност-
та к�м трастузумаб в човешка клет�чна линия от карцином на млечната жлеза 
SKB�3 [26]�

Друг ме�аниз�м за в�зникване на резистентност к�м трастузумаб е ци-
клин-зависимия киназен ин�ибитор p27kip� Потискането на клет�чния растеж 
от трастузумаб зависи до известна сте�ен от този �ротеин� Лечение с cyclin-
dependent kinase 2 ���K2� ин�ибитори води до драматично �онижаване на кле- ���K2� ин�ибитори води до драматично �онижаване на кле-���K2� ин�ибитори води до драматично �онижаване на кле-
т�чната �ролиферация и стимулиране на а�о�тозата [27]� In vivo ин�ибирането 
на ��K2 редуцира значимо туморния растеж на резистентни к�м трастузумаб 
ксенографти�

Алтернативни сигнални пътища
Между членовете на ���2-семейството често в�зникват ком�енсаторни 

вр�зки� В��реки че Tрастузумаб редуцира ���2-св�рзаните сигнали, той не би 
мог�л да редуцира сигналите от другите ��� реце�тори� Клетките, екс�ресира-��� реце�тори� Клетките, екс�ресира- реце�тори� Клетките, екс�ресира-
�и ���1/ ���3 �етеродимери или ���1/ ���1 �омодимери могат да иници-���1/ ���3 �етеродимери или ���1/ ���1 �омодимери могат да иници-1/ ���3 �етеродимери или ���1/ ���1 �омодимери могат да иници- ���3 �етеродимери или ���1/ ���1 �омодимери могат да иници-3 �етеродимери или ���1/ ���1 �омодимери могат да иници-���1/ ���1 �омодимери могат да иници-1/ ���1 �омодимери могат да иници- ���1 �омодимери могат да иници-1 �омодимери могат да иници-
ират МАРК и PI3K сигнали, дори �ри в�здействие с трастузумаб [28]� ���3 e 
�ред�очитаният реце�тор за димеризация с ���2� �рансформира�ият расте-2� �рансформира�ият расте-
жен фактор алфа е лиганд за семейството на ��� реце�торите и е включен в 
�роцеса на формиране на �етеродимери� In vitro трастузумаб е �о-ниско ефекти-
вен �о отношение на ин�ибирането на клет�чния растеж в �рис�ствие на тран-
сформира�ия растежен фактор алфа [29]�

Активиране на други сигнални ��ти�а, различни от ���2, с��о може да 
доведе до резистентност к�м трастузумаб�

Инсулино-�одобният растежен фактор и неговият реце�тор 1 �IGF - 1R� е 
трансмембранен тирозинкиназен реце�тор, който се екс�ресира често в клетки-
те на карцинома на млечната жлеза� Неговото активиране води до стимулиране 
на �ролиферацията и дисеминацията на тумора� Доказано е, че �отискането на 
клет�чния растеж от трастузумаб се блокирa в тумори, в които има свр��екс-a в тумори, в които има свр��екс- в тумори, в които има свр��екс-
�ресия както на ���2, така и на IGF-1�� Смята се, че тази резистентност е о�о-���2, така и на IGF-1�� Смята се, че тази резистентност е о�о-, така и на IGF-1�� Смята се, че тази резистентност е о�о-1�� Смята се, че тази резистентност е о�о-�� Смята се, че тази резистентност е о�о-
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средствана от PI3K/Akt сигналния ��т, което води до увеличено разграждане на 
р27[30]� Извод�т е, че тумори, коекс�ресира�и ���2 и IGF-1� �е б�дат резис-[30]� Извод�т е, че тумори, коекс�ресира�и ���2 и IGF-1� �е б�дат резис-Извод�т е, че тумори, коекс�ресира�и ���2 и IGF-1� �е б�дат резис-���2 и IGF-1� �е б�дат резис- и IGF-1� �е б�дат резис-1� �е б�дат резис-� �е б�дат резис-
тентни к�м лечение с трастузумаб�

Известно е, че свр��екс�ресията на ���2 е св�рзана с активиране на ан-
гиогенезата [31]� �ова се д�лжи вероятно на модулиране на различни регулато-[31]� �ова се д�лжи вероятно на модулиране на различни регулато-� �ова се д�лжи вероятно на модулиране на различни регулато- �ова се д�лжи вероятно на модулиране на различни регулато-�ова се д�лжи вероятно на модулиране на различни регулато-
ри в ком�лексния �роцес на ангиогенеза�

Друг �К реце�тор – c-Met, с��о може да б�де коекс�ресиран заедно с 
���2� При клет�чни линии е установено, че загубата на функцията на c-�et �о-� При клет�чни линии е установено, че загубата на функцията на c-�et �о-�et �о- �о-
добрява отговора к�м трастузумаб [32]�

Сигналният ��т за естрогенните реце�тори е с��о �отенциален ме�аниз�м 
за резистентност к�м трастузумаб, имайки �редвид доказаното взаимодействие 
между двата сигнални ��тя� Смята се, че взаимодействието между сигналните 
��ти�а на стероидните реце�тори и ���2 е критерий за развитието на тумо-���2 е критерий за развитието на тумо- е критерий за развитието на тумо-
рите на млечната жлеза� Proietti и с�авт� смятат, че ключов �ротеин в това вза- Proietti и с�авт� смятат, че ключов �ротеин в това вза-смятат, че ключов �ротеин в това вза-
имодействие е активатор�т на транскри�цията 3 �Stat3�, който се активира от 
�ерегулин ���G� – лиганд за ��� реце�торите� Блокирането на Stat3 ин�ибира 
ефективно растежа на клетки от РМЖ, �ри кoито са активирани ��G/���2 и 
P� [33]�

Значението на ам�лификацията или свр��екс�ресията на Cyclin E е уста-
новено �pи много ���2 �озитивни тумори на млечната жлеза� Високата екс�ре-pи много ���2 �озитивни тумори на млечната жлеза� Високата екс�ре-и много ���2 �озитивни тумори на млечната жлеза� Високата екс�ре-���2 �озитивни тумори на млечната жлеза� Високата екс�ре- �озитивни тумори на млечната жлеза� Високата екс�ре-
сия на �yclin � е св�рзана с незадоволителен ефект �ри �ровеждане на лечение 
с трастузумаб� �ова навежда на мис�лта, че лечението с�с ��K ин�ибитори е 
може би �од�одя� вариант за �ациенти, чиито тумори свр��екс�ресират или 
имат ам�лификация на �yclin � [34]�

�ivas и с�авт� доказват, че tumor necrosis factor alfa �TNFα� индуцира 
фосфорилиране на ���2 в клетки от карцином на млечната жлеза [35]� ��й като 
той се открива в голям �роцент от инвазивните тумори на млечната жлеза, веро-
ятно е от значение за лечението на ���2-�озитивните тумори�

�тдавна се знае, че еритропоетин ЕРО е важен �емо�оетичен цитокин, 
който регулира �ролиферацията, диференциацията и �реживяемостта на клет-клет-
ките-�рогенитори на червения кр�вен ред в костния моз�к� Чрез взаимодейст-�рогенитори на червения кр�вен ред в костния моз�к� Чрез взаимодейст-� Чрез взаимодейст-
вие с�с с�ецифични тирозин-фосфорилирани участ�ци в�р�у реце�тора за 
еритро�оетина, ЕР� води до активиране на сигнални ��ти�а като МЕК/�rk, 
както и PI3K/Akt� �ези сигнални ��ти�а взаимодействат с ��ти�ата, активира-
ни от ���2� Едновременното третиране с еритро�оетин и трастузумаб намалява 
ефективността на �оследния както in vitro, така и in vivo� Идентифицирани са 
два �отенциални ме�анизма за този антагонистичен ефект: активиране на Src , 
о�осредствано от Jak2 и инактивиране на PT�N [36]� 

�уморни клетки от карцином на млечната жлеза, резистентни к�м трасту-к�м трасту-
зумаб in vitro, за�азват чувствителността си к�м него in vivo �од в�здействие на 
антитяло зависимата клет�чна цитотоксичност �A����� �ози факт о�е ведн�ж 
�одчертава, че A��� играе най-с��ествена роля в �ротивотуморния ефект 
на трастузумаб, вероятно взаимодействайки си с PI3K/Akt, както и с �AS/�af/
�APK сигналните ��ти�а [37]�

Възможности за лечение при поява на резистентност към 
трастузумаб

В многоцентрово клинично �роучване е доказано, че лечението с трасту-
зумаб в комбинация с цитостатик �кселода� след �рогресия на фона на лечение 
с трастузумаб �одобрява �роцента на клиничните ремисии �48�1% сре�у 27%, 

Тумори, 
коекспресиращи HER2 
и IGF-1R ще бъдат 
резистентни към 
лечение с трастузумаб 

“

Едновременното 
третиране с 
еритропоетин и 
трастузумаб намалява 
ефективността на 
последния както in 
vitro, така и in vivo. 

“

Високата експресия 
на Cyclin E е свързана 
с незадоволителен 
ефект при провеждане 
на лечение с 
трастузумаб. 

“
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р=0�0115�, както и времето до �рогресия на заболяването �8�2 сре�у 5�6 месеца, 
р= 0�0338� [38]�

�фективността на ла�атиниб – малка молекула-тирозин киназен ин�иби-молекула-тирозин киназен ин�иби-
тор, блокира� в�треклет�чния участ�к на �GF� и ���2, е доказана в многоцен-
трово клинично �роучване – трета фаза� При болни с ���2-�озитивни тумори, 
�рогресирали след лечение с антрациклини, таксани и трастузумаб, са �олучени 
убедително �о-добри тера�евтични резултати �ри �рилагане на комбинацията 
Ла�атиниб+Ка�ецитабин, отколкото самостоятелното �риложение на Ка�еци-
табин �O�� 22% сре�у 14%; PFS 8�4 сре�у 4�4 месеца, р<0�001�[39]� �свен това 
Ла�атиниб е �оказал ефективност и �ри болни с моз�чни метастази, каквито се 
наблюдават �ри около 30% от болните с ���2-свр��екс�ресира�и тумори на 
млечната жлеза�

В �редклинични изследвания е доказан ефекта на двойната блокада на 
���2 – трастузумаб + ла�атиниб� �ози �од�од е в основата на друго клинич- – трастузумаб + ла�атиниб� �ози �од�од е в основата на друго клинич-
но �роучване трета фаза, отново �ри болни, �рогресирали на фона на лечение 
с трастузумаб, които са третирани с комбинацията ла�атиниб и трастузумаб, 
без �имиотера�ия� Свободната от �рогресия �реживяемост нараства от 8�1 на 12 
седмици �p= 0�008�[40]�

П�рвият конюгат на антитяло с цитостатик – Trastuzumab-��1, �оказа 
убедителна ефективност �ри болни, �рогресирали след лечение с трастузумаб� 
В�в фаза 3 клинично �роучване той е сравняван с комбинацията ла�атиниб + 
ка�ецитабин �ри болни, �олучавали таксан и трастузумаб� Свободната от �ро-� Свободната от �ро-
гресия �реживяемост и об�ата �реживяемост са в �олза на лечението с Trastu-Trastu-
zumab-��1�

По време на Евро�ейския конгрес �о �имиотера�ия тази година бя�а 
докладвани резултатите от клинично �роучване с 808 болни с ���2 �оложителни 
метастазирали тумори на млечната жлеза, �олучавали трастузумаб+доцетаксел 
с �ертузумаб или �лацебо ��L�OPAT�A�� След 50-месечно наблюдение е �оказа- ��L�OPAT�A�� След 50-месечно наблюдение е �оказа-� След 50-месечно наблюдение е �оказа-
но, че добавянето на �ертузумаб уд�лжава статистически значимо с 15�7 месеца 
средната об�а �реживяемост на болните, �олучили и �ертузумаб к�м комбина-
цията �p=0�0002� [www�esmo�org]�

Б�де�ите научни изследвания, насочени к�м �реодоляване на резистент-
ността �ри лечение с трастузумаб, трябва да включват не само �риложение на 
нови комбинации от цитостатици и таргетни агетни, или комбинации от 2 или 
�овече таргетни агента, но да б�дат насочени к�м разкриване на с�ецифични 
биомаркери за чувствителност к�м о�ределен вид тера�ия и максимално �ер-
сонализиране на тера�ията�

В заключение може да се каже, че трастузумаб е �ример за таргетна тера-
�ия от с��ествено клинично значение за болни с�с свр��екс�ресия на ���2 
– както в стадий на метастазиране, така и в адювантното лечение� За с�жаление 
�овече от �оловината болни �рогресират след едногодишно лечение� Сложно е 
отдиференцирането на ме�анизмите, �о които наст��ва �ридобитата резистент-
ност к�м трастузумаб� 

В момента се изследват много ве�ества в рамките на �редклинични и 
клинични из�итвания – други моноклонални антитела, тирозинкиназни ин�и-
битори, ваксини, които би�а до�ринесли за решаване на изключително важния 
за клиничната �рактика �роблем, св�рзан с в�зможностите за �реодоляване на 
резистентността к�м моноклоналното антитяло трастузумаб� 

След 50-месечно 
наблюдение е 
показано, че 
добавянето на 
пертузумаб удължава 
статистически 
значимо с 15.7 месеца 
средната обща 
преживяемост на 
болните, получили 
и пертузумаб към 
комбинацията.

“

Първият конюгат 
на антитяло с 
цитостатик – 
Trastuzumab-DM1, 
показа убедителна 
ефективност при 
болни, прогресирали 
след лечение с 
трастузумаб.

“

Eфективността 
на лапатиниб – 
малка молекула-
тирозин киназен 
инхибитор, блокиращ 
вътреклетъчния 
участък на EGFR 
и HER2, е доказана 
в многоцентрово 
клинично проучване – 
трета фаза

“
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Резюме
Вече три десетилетия органос��ранява�ата �ирургия с л�четера�ия са 

стандарт �ри лечението на ранните карциноми на млечната жлеза� �ази градив-
на конце�ция е обоснована от убеждението, че малките тумори могат да б�дат 
лекувани без загуба на цялата г�рда� �я елиминира тежките деформации на 
гр�дния кош след радикалната мастектомия и с��ранява телесната цялост на 
женското тяло� Прод�лжителното �роследяване на тези болни двадесет и �о-
вече години ни �оказва, че локалните рецидиви, които в�зникват в остат�чния 
�арен�им, са една от неблаго�риятните �оследици от органос��ранява�ите 
�роцедури� В до��лнение, в��реки зад�лбоченото им �роучване, няма единно 
станови�е относно �роиз�ода на рецидивите и тя�ното клинично значение за 
�роцеса на дисеминацията�

Ключови думи: органос��равява�о лечение, далечна �реживяемост, ло-
кални рецидиви

Abstract
�ore than three decades breast-conserving surgery and radiation are a standard 

treatment of early breast cancer� �onceptually this constructive idea is considered on 
the conviction that a small tumors could be treated successfully without losing the 
entire breast� It eliminates heavy deformations of the thorax after radical mastectomy 
and conserves the bodily integrity of the female body� The continuous tracing of these 
patients for more than twenty years shows that local recurrences occurring in the 
remaining breast are one of the unfavorable consequences from the organ conserving 
procedures� In addition, despite their in depth research there is no single stand on the 
origin of the recurrences and their clinical importance for the process of dissemination� 

Key words: breast-conserving treatment, long-term survival, local recurrences 

След 1991 година тройният �од�од - радикална ексцизия на тумора, акси-
ларна дисекция и следо�еративно обл�чване е о�тималното локално лечение на 
ранните тумори на млечната жлеза[1]� Без с�мнение този рационален �од�од е 
едно от значимите �остижения на с�временната онкология� �ой �озволява на 
милиони жени �о света да се лекуват, с��ранявайки телесния си вид с добри 
естетични резултати, минимални �си�офизиологични �оследици и без ком�ро-
мис �о отношение на �реживяемостта� �ези безс�орни �редимства на органо-
с��ранява�ите методи осигуряват �о-добро качество на живот на болните от 
рак на млечната жлеза� �сновният аргумент за критични оценки к�м органо-
с��ранява�ата лечебна �олитика е ли�сата на достат�чно далечни резултати от 
�рилагането на тези методи� ��й като рак�т на г�рдата е заболяване с �рони-
чен естествен �од, изводите от изследвания с крат�к �ериод на наблюдение са 
�редварителни и не дават ��лна информация за крайния из�од от болестта� За 
реалната оценка на ефективността от органос��ранява�ите методи са необ�о-
дими данни от сравнителни �роучвания, �ри които болните се �роследяват в 
�род�лжение на десетилетия� 
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Другият с��ествен �роблем са рецидивите, които в�зникват в остат�чния 
�арен�им� �я�ното клинично значение за �роцеса на далечното метастазиране и 
о�тималното им лечение са нерешен �роблем в с�временната онкология� 

Кратък преглед на далечните лечебни резултати от 
органосъхраняващо и радикално лечение

През �оследното десетилетие бя�а �убликувани ��рвите далечни лечебни 
резултати, сравнява�и ефективността на радикалните и органос��ранява�ите 
методи� 

 През 2002 година Veronesi et colleagues [2] и Fisher and colleagues [3] �у-
бликува�а 20-годишните резултати от сравнителните �роучвания на �ilan �an-�ilan �an- �an-�an-
cer Institute и на National Surgical Adjuvant Breast and Bowel �NSABP� B-06�

Резултатите от П�рвото Миланско �роучване ��ilan I� [2] �отв�рди�а 
идентичната об�а �режиявяемост на болните, лекувани с радикална мастекто-
мия �о �alsted и с квадрантектомия, аксиларна дисекция и л�челечение, но те 
�оказа�а значимо �о-висока честота на локални рецидиви след квадрантекто-
мия в сравнение с тази след мастектомия�

След 20 години 56% от жените, включени в �роучването са живи, от тя� 
62�1% са в гру�ата с квадрантектомия и л�челечение и 60�8% от болните в гру�а-
та с радикална мастектомия �о �alsted, � р=1�0�� 

Починали са 156 болни в гру�ата с квадрантектомия и 152 болни в гру�ата 
с радикална мастектомия� �б�ата см�ртност е 41�2% и 41�7% с�ответно, � р=1�0��

През 20-годишния �ериод на наблюдение са рецидивирали 30 от 352 бо-
лни с квадрантектомия или 8�8% сре�у 8 от 449 болни с мастектомия или 2�3% 
�р<0�001�� Интересен е факт�т, че в��реки сигнификантно �о-високата честота 
на локални рецидиви след квадрантектомия, об�ата �реживяемост след двата 
вида лечение е идентична� 

Авторите интер�ретират �олучените резултати като �одкре�а на основна-
та идея в �роучването, а именно, че �рогнозата �ри рака на г�рдата се о�ределя 
от �рис�ствието или отст�ствието на окултни метастатични фокуси, а не от обе-
ма на локалното лечение�

Подобни са к�сните резултати от най-ма�абното сравнително �роучване 
Protocol B-06 на NSABP[3]� След 20 години 370 от об�о 1851 жени или 36�8 % 
са живи без данни за заболяване� Преживяемостта след тотална мастектомия е 
47%, след лум�ектомия - 46% и след лум�ектомия с л�челечение - 46%� Ли�сва 
значима разлика �о отношение на об�ата �реживяемост между трите лечебни 
гру�и, �р=0�57�, както и �о отношение на �ериода до �оявата на далечни метас-�, както и �о отношение на �ериода до �оявата на далечни метас-, както и �о отношение на �ериода до �оявата на далечни метас-
тази, � р=0�26�� 

Честотата на локалните рецидиви в гру�ата с лум�ектомия и л�челечение 
е сигнификантно �о-ниска от тази в гру�ата с лум�ектомия без л�челечение, 
�14�3% сре�у 39�2% с�ответно, р< 0�001�� 

И след 20 години резултатите от това �роучване �род�лжават да �оказват 
�олзата от следо�еративното л�челечение за нивото на локалния контрол� �я 
се изразява в �очти трикратна редукция на локалните рецидиви �ри болните с 
лум�ектомия и л�челечение в сравнение с тези без л�челечение� 

През 2008 година бя�а с�об�ени к�сните резултати и на Датското рандо-
мизирано �роучване - �B�G-82 T�[4]� �о е четв�ртото �о значимост и в него 
са включени об�о 1153 жени, рандомизирани между мастектомия и сегментал-
на мастектомия с л�челечение� След двадесет годишен �ериод на �роследяване, 

Прогнозата при 
рака на гърдата 
се определя от 
присъствието или 
отстъствието 
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метастатични 
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на локалното лечение

“
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об�ата �реживяемост на болните с органос��ранява�о лечение достига 53�7%, 
а в гру�ата с мастектомия 49�1%� �95%�I, 44�9-58�2�� Честотата на локалните ре-95%�I, 44�9-58�2�� Честотата на локалните ре-�I, 44�9-58�2�� Честотата на локалните ре-, 44�9-58�2�� Честотата на локалните ре-� Честотата на локалните ре-
цидиви в двете гру�и с��о не се различава значимо, те са 133 след сегментална 
мастектомия и 117 след мастектомия, � р=0�27 χ2��

Двадесетгодишните резултати от �роучването на �uropean Organization for 
�esearch and Treatment of �ancer ��O�T�� 10801[5] бя�а �убликувани �рез 2012 
година� В него са включени болни с карцином на млечната жлеза в клиничен 
стадий I и II, от които 448 са лекувани с органос��ранява�а �ирургия и л�челе-I и II, от които 448 са лекувани с органос��ранява�а �ирургия и л�челе- и II, от които 448 са лекувани с органос��ранява�а �ирургия и л�челе-II, от които 448 са лекувани с органос��ранява�а �ирургия и л�челе-, от които 448 са лекувани с органос��ранява�а �ирургия и л�челе- л�челе-л�челе-
чение, а други 420 болни са лекувани с модифицирана радикална мастектомия� 
Подобно на �ilan I [249] и NSABP B-06 [70] данните от �роучването не �оказват 
значими разлики между двете гру�и болни �о отношение на 20-годишната об�а 
�реживяемост �44�5% и 39�1% с�ответно� и на честотата на далечните метаста-�44�5% и 39�1% с�ответно� и на честотата на далечните метаста-44�5% и 39�1% с�ответно� и на честотата на далечните метаста-� и на честотата на далечните метаста-и на честотата на далечните метаста-
зи, �42�6% и 46�9% с�ответно�� �сновният извод от �роучването е, че болните с 
тумори �од 5 см и в�зраст над 35 години могат да б�дат ефективно лекувани с 
органос��ранява�и �роцедури� 

Преглед�т на 20-годишни резултати от тези значими сравнителни клинич-
ни �роучвания �оказва статистически еднаква об�а �реживяемост след органо-
с��ранява�о лечение и радикална мастектомия, независимо от разликите в �а-
рактеристиките на �ациентите в лечебните гру�и, в обема на локалното лечение 
и в честотата на рецидивите в остат�чния �арен�им� 

Но в някои от анализите на тези �роучвания са установени известни огра-
ничения �о отношение на критериите за включване на болните, както и наруше-
ния в лечебните �роцедури, което намалява статистическата им значимост� 

Поради тези обстоятелства, к�сните лечебни резултати от органос��раня-
ва�о лечение и мастектомия са изследвани и в няколко мета-анализа� 

В един от тя� �c �ready et al� [6] обоб�ават резултатите от 12 �роучвания, 
които сравняват органос��ранява�о лечение с радикална мастектомия, [2, 3,7-
17] в които са включени и данните на шестте фундаментални �роучвания� �т 
остава�ите шест изследвания, в Аржентинското �роучване [12] и в двете серии 
на изследването в Guy�s �ospital [14,17] са установени значителни методологич-�s �ospital [14,17] са установени значителни методологич-s �ospital [14,17] са установени значителни методологич-14,17] са установени значителни методологич-] са установени значителни методологич-
ни нарушения и резултатите от трите �роучвания, с�об�ени в анализа на �arly 
Breast �ancer Trialists �ollaborative Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни- �ancer Trialists �ollaborative Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни-�ancer Trialists �ollaborative Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни- Trialists �ollaborative Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни-Trialists �ollaborative Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни- �ollaborative Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни-�ollaborative Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни- Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни-Group ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни- ��B�T�G� [16] не са �убликувани ни-��B�T�G� [16] не са �убликувани ни-�B�T�G� [16] не са �убликувани ни-� [16] не са �убликувани ни-[16] не са �убликувани ни- не са �убликувани ни-не са �убликувани ни-
кога �2 �роучвания� или са с�об�ени само в абстрактна форма �едно �роучване� 
[13]� 

С изключение на двете серии в Guy‘s �ospital,[14,17] чиито данни трябва да 
б�дат �риети с известни условия, нито едно от останалите �роучвания не �оказ-
ва статистически достоверни разлики �о отношение на об�ата �реживяемост 
и �ериода до �оявата на далечни метастази в зависимост от вида на лечението�

 �рите метаанализа, които сравняват органос��ранява�ите методи с ра-
дикалната мастектомия, не откриват значими разлики в �реживяемостта на две-
те гру�и [16,18,19] �Аржентинското �роучване и двете серии в Guys �ospital не 
са включени в тези анализи��

П�рвият от тя� е метаанализ�т на �arly Breast �ancer Trialists �ollaborative 
Group ��B��G� [16], в който участват 4891 болни, включени в девет рандомизи- ��B��G� [16], в който участват 4891 болни, включени в девет рандомизи-
рани �роучвания, сравнява�и органос��ранява�о лечение с радикална мастек-
томия� Авторите откриват незначителна редукция от 2% на см�ртността в гру-
�ата с мастектомия в сравнение с гру�ата с органос��ранява�о лечение � p=0�7�� 

В�в втория метаанализ �orris and colleagues [18] из�олзват комбинацията 
от индивидуалните данни на всеки болен и резултатите от шестте ранни рандо-
мизирани �роучвания� Авторите установяват, че относителният риск за см�рт 
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процедури

“
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на 10-та година е 0�91 �95% �I 0�78-1�05�� 
�ретият метаанализ, �убликуван от с��ите автори [19] анализира к�сни-19] анализира к�сни-] анализира к�сни-

те резултати от три рандомизирани сравнителни �роучвания с 20-годишен �е-
риод на �роследяване� [2-4]

 След 20 години авторите не откриват значими разлики в об�ата �режи-
вяемост �55% vs 48%, log rank p=-0�95� и в честотата на далечните метастази �38% 
vs 36%, log rank p=-0�61� в гру�ата с мастектомия и органос��ранява�о лечение 
[18]� 

Еднаквата далечна �реживяемост след двата вида локално лечение беше 
�отв�рдена и в �оследният мета-анализ, �убликуван �рез 2008 година� [20] 

В него са включени данните на 9388 болни от 18 сравнителни �роучвания� [ 
2-4,9,12-14, 21-24] 

Двадесетгодишната об�а �реживяемост беше сравнена �ри 44�1% �938 от 
2128 жени� от болните с органос��ранява�о лечение и 45% �661от 1468 жени� от 
болните с мастектомия� Резултатите не откриват статистически значима разлика 
в далечната �реживяемост след органос��ранява�а �ирургия и след радикална 
мастектомия, � р=0�23��

В �одгру�а на с��ия метаанализ, в която са включени болни с тумори до 2 
см и �о-малки, авторите установяват значимо �о-висока честота на локални ре-
цидиви след органос��ранява�о лечение в сравнение с гру�ата с мастектомия, 
която обясняват с влиянието на л�челечението и някои други фактори, които 
могат индуцират вторични тумори в лекуваната г�рда�[25] 

Истината е, че �ри интер�ретацията на тези данни трябва да се отчитат 
някои ограничения, св�рзани с �род�лжителността на �роследяването и с раз-
мера на тумора, които би�а могли да наклонят резултатите в �олза на органос��-
ранява�ите методи� 

В��реки установените ограничения, к�сните резултати от сравнителните 
клинични �роучвания обоснова�а научно заключението, че органос��ранява-
�ите методи не намаляват �реживяемостта и са с��о толкова ефективен �од-
�од, както мастектомията� 

�ака те слагат край на една д�лгогодишна дискусия за избора на о�ера-
тивен �од�од и �отв�рди�а �равилността на решенията на National Institutes of 
�ealth, [1] които утв�рди�а органос��ранява�ите методи като стандартно лече-
ние на ранните карциноми� 

С��евременно �о-високата честота на рецидиви в остат�чния �арен�им 
�ороди редица в��роси, св�рзани с ефекта на локалното лечение в�р�у �режи-
вяемостта� 

�ези сравнителни �роучвания не изясни�а на��лно биологичното значе-
ние на рецидивите в остат�чния �арен�им за крайния из�од от заболяването� �е 
не дадо�а ясен отговор на в��роса „имат ли рецидивите в остат�чния �арен�им 
негативен ефект в�р�у �реживяемостта и дали те са източник на далечни метас-
тази или са само маркер за �оследва�а дисеминация�” 

С�одната об�а �реживяемост след органос��ранява�о лечение и ради-
кална мастектомия, в��реки �о-високата честота на рецидиви в остат�чния �а-
рен�им, насочва к�м �ред�оложението, че рецидивите са различни клинични 
феномени, които имат различно значение за �ода на болестта� 
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и са също толкова 
ефективен 
подход, както 
мастектомията

“
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 Локални рецидиви след органосъхраняващо лечение
За разлика от рецидивите в гр�дната стена след мастектомия, които са до-

бре �роучени, мненията относно �роиз�ода, клиничното значение и �рогнозата 
на рецидивите в остат�чния �арен�им са различни, �онякога �ротиво�оложни� 
[26-29] Дори дефиницията за локален рецидив е различна в отделните �роучва-
ния� Някои изследователи �риемат за рецидив всички тумори, които в�зникват 
в о�ерираната г�рда, както е �рието в Миланските �роучвания[30]� 

Други автори из�олзват �о-рестриктивното о�ределение, с�оред което ре-
цидиви са само туморите, които в�зникват в �арен�има и кожата на разстояние 
до 3 см около о�еративния цикатрикс [31]� 

Независимо от това как �е се дефинира �онятието, рецидивите в остат�ч-
ния �арен�им са сериозен дефект на локалното лечение, който заличава всич-
ки �олзи от с��раняването на млечната жлеза� Губят се �остигнатите естетич-
ни резултати, т�й като значителна част от болните трябва да се мастектомират� 
Загубата на г�рдата в тези случаи �редизвиква тежки �си�ически сму�ения у 
болните, които губят доверие в лечението, дори отричат органос��ранява�ите 
методи� 

Клиничната значимост на �роблема се о�ределя и от нараства�ия брой 
болни, които избират органос��ранява�ите лечебни методи� Всяка година над 
300 000 жени �о света избират органос��ранява�ите �роцедури� �ози брой е 
�о-голям от об�ия брой на инвазивните карциноми на маточната шийка или на 
болестта на �odgkin [27], което �ред�олага нарастване на абсолютния брой на 
рецидивите �рез следва�ите години�

В до��лнение, �род�лжителното наблюдение на болни с органос��раня-
ва�о лечение разкрива бавно, но �остоянно нарастване на честотата на локал-
ните рецидиви, която достига до 22% на 10-та година, т�е� около една �ета от 
болните развиват рецидиви в остат�чния �арен�им [2-5,29,28, 32,33]� 

Ефект�т на �род�жителното �роследяване е открит и детайлно анализи-
ран от изследователите в Gustave-�oussy Institute [32]� След 22-годишно наблю-
дение те установяват, че �рез ��рвите 5 години риск�т за развитие на локален 
рецидив след органос��ранява�о лечение е 5 ��ти �о-мал�к в сравнение с този 
�ри мастектомираните� Но след 5 и 10 години риск�т е 12 ��ти �о-голям в срав-
нение с риска �ри мастектомираните� 

Противо�оложно на стабилизирането на честотата на рецидивите в гр�д-
ната стена у мастектомирани болни след 10-та година, което е с�об�ено в �ре-
дишни �убликации на Gustave–�oussy Institute�[15] и на StockholmBreast�ancer 
Group, [254], �о-д�лгото �роследяване на болните с органос��ранява�и о�ера-254], �о-д�лгото �роследяване на болните с органос��ранява�и о�ера-], �о-д�лгото �роследяване на болните с органос��ранява�и о�ера-
ции �оказва, че реално стабилизиране на риска след 10 или 15 години няма�

Научните данни, основани на �род�лжителното �роследяване на болни с 
органос��ранява�о лечение без с�мнение доказват, че този риск е �остоянен, 
той с��ествува и нараства в �род�лжение на десетилетия[34]� 

Наблюденията на болни с органос��ранява�о лечение над 20 години раз-
криват, че рецидиви в остат�чния �арен�им �род�лжават да в�зникват и след 
десетата година от края на лечението с годишна честота около 0�8%�[2-4,34,35] 

През първите 5 години 
рискът за развитие на 
локален рецидив след 
органосъхраняващо 
лечение е 5 пъти по-
малък в сравнение 
с този при 
мастектомираните. 
Но след 5 и 10 
години рискът е 12 
пъти по-голям в 
сравнение с риска при 
мастектомираните. 
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Произход и механизъм на развитие на рецидивите в остатъчния 
паренхим

�еоретичната основа за �роиз�ода на локалните рецидиви в остат�чния 
�арен�им са класическите �атологоанатомични изследвания на т�кани след 
мастектомия и след широка локална ексцизия, изв�ршени от �olland[36] и 
�osen [37] �рез 80-те години� �е откриват, че голяма част от мултицентичните 
туморни клетки са раз�оложени в близост до ��рвичния тумор и тя�ната чес-
тота намалява с увеличаване на дистанцията� 

При изследване на 203 материала от млечна жлеза след квадрантекто-
мия или широка локална ексцизия с 2см р�б от околен здрав �арен�им, �osen 
[37] открива резидуални инвазивни или ин ситу карциноми в 26% от болните с 
квадрантектомия, чиито тумори са �од 2см и в 38% �ри тумори над 2 см�

В друго �роучване в�р�у 282 болни, �од�одя�и за органос��ранява�о 
лечение, �olland [36] открива резидуални инвазивни или ин-ситу туморни фо-�olland [36] открива резидуални инвазивни или ин-ситу туморни фо- [36] открива резидуални инвазивни или ин-ситу туморни фо-
куси на 1см от резекционния р�б в 59% от случаите, на 2см разстояние в 42% 
от случаите и на 4 см в 10%� Хистологичните данни �оказват, че �риблизително 
една трета до една втора от резидуалните тумори са инвазивни� 

�ези резултати точно �редсказват и с�в�адат с честотата на локалните 
рецидиви, които в�зникват �ри болни с органос��ранява�и резекции без л�-
челечение� 

На�ример в гру�ата с лум�ектомия без л�челечение на National Surgical 
Adjuvant Breast and Bowel Project Рrotocol B-06[71], тумор�т е отстранен с 1 см 
от околен здрав �арен�им и честотата на локалните рецидиви в тази гру�а е 53% 
за 10 години, която е близка до 59% честота на резидуални туморни фокуси, 
открити на 1 см от резекционния р�б� 

Подобно с�в�адение на �атологанатомичните данни се наблюдава и с 
клиничните данни от �ilan-II [247]� В гру�ата с квадрантектомия без л�челече-�ilan-II [247]� В гру�ата с квадрантектомия без л�челече--II [247]� В гру�ата с квадрантектомия без л�челече-II [247]� В гру�ата с квадрантектомия без л�челече- [247]� В гру�ата с квадрантектомия без л�челече-247]� В гру�ата с квадрантектомия без л�челече-]� В гру�ата с квадрантектомия без л�челече-квадрантектомия без л�челече-вадрантектомия без л�челече-
ние тумор�т е отстранен с 2-3см околен �арен�им и честотата на локалните ре-
цидиви е 8�8%� �я е �очти еднаква с честота на туморните фокуси от 10%, които 
�olland [105] открива на 4 см разстояние от резекционния р�б� 

В до��лнение, наблюденията в NSABP B-06 [38] �оказват, че годишната 
честота на локалните рецидиви след лум�ектомия намалява от 8�5% �рез ��р-
вите 3 години на �роследяването до 4�6% между 4-9-та година, докато �ри бо-
лните с лум�ектомия и л�челечение честотата на локалните рецидиви е �осто-
янна 1�4%� 

С�в�адението на �атологоанатомичните и клиничните данни е силно до-
казателство, което �одкре�я �и�отезата за �роиз�ода на ранните рецидиви от 
резидуални количества тумор в остат�чния �арен�им�

В��реки �равдо�одобността на �редставените данни, някои автори ос�ор-
ват �ред�оложението, че локалните рецидиви се развиват от резидуални тумор-
ни клетки и �осочват два научни аргумента в �одкре�а на своята теза [39- 41]� 

П�рвият от тя� е св�рзан с раз�ределението на мултицентричните тумор-
ни фокуси в четирите квадранта на млечната жлеза�

Класическите �атологоанатомични изследвания на �olland [36] откриват 
мултицентрични туморни фокуси в �арен�има в 63% от случаите с рак на млеч-
ната жлеза, като 90% от тя� се с�д�ржат в засегнатия квадрант�

Противно на това, из�олзвайки дву- и триизмерни методи за изследва-
не на раз�ределението на мултицентричните туморни клетки в квадрантите 
на млечната жлеза, Vaidya and coll� [42] установяват, че в 79% от случаите те са 
раз�р�снати широко в�в всичките четири квадранта на млечната жлеза� Мул-

Годишната честота 
на локалните 
рецидиви след 
лумпектомия 
намалява от 8.5% 
през първите 3 години 
на проследяването 
до 4.6% между 4-9-
та година, докато 
при болните с 
лумпектомия 
и лъчелечение 
честотата на 
локалните рецидиви е 
постоянна 1.4%

“

Голяма част от 
мултицентичните 
туморни клетки 
са разположени в 
близост до първичния 
тумор и тяхната 
честота намалява 
с увеличаване на 
дистанцията

“
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тицентрични туморни фокуси �рис�стват изв�н границите на засегнатия квад-
рант в �оловината от всички случаи с рак на млечната жлеза, което означава, че 
ако засегнатият квадрант се ексцизира, 50% от болните все о�е �е имат резиду-
ални мултицентрични туморни фокуси� 

Следователно, ако мултицентричните туморни фокуси са морфологич-
ният субстрат за развитието на локалните рецидиви, то �оловината от тя� �е 
в�зникват изв�н засегнатия квадрант� Данните от големите рандомизирани �ро-
учвания �оказват обаче, че 90% от ранните рецидиви в остат�чния �арен�им 
в�зникват в засегнатия квадрант[26,38]� 

Вторият аргумент, който о�ровергава �и�отезата за �роиз�ода на реци-
дивите от резидуални туморни клетки, са данните на Второто Миланско �роуч-
ване � �ilan II�[43]� Едно от значимите клинични открития в това �роучване е, 
че �реобладава�ата част от локалните рецидиви след туморектомия в�зникват 
в областта на туморното ложе, но �арадоксално тя�ната честота не корелира с 
�истологичното с�стояние на резекционните р�бове� 

Авторите наблюдават рецидиви в остат�чния �арен�им и когато резекци-
онните р�бове са �истологично негативни� �е откриват локални рецидиви след 
радикално отстраняване на тумори �од 5мм �ри 5 от об�о 15 болни с квадран-
тектомия и �ри 11 от 13 болни с туморектомия� 

Данните от Второто Миланско �роучване [43] не само �ромени�а разби-43] не само �ромени�а разби-] не само �ромени�а разби-
рането за значението на резекционните р�бове, но �овдигна�а и някои в��ро-
си за биологичната с��ност и �роиз�ода на локалните рецидиви� �е �одкре�ят 
убеждението, че локалните рецидиви не са �росто разрастване на туморни клет-
ки, останали в областта на туморното ложе, а може би с��ествуват и други в�з-
можности за те�ния �роиз�од� 

Преглед�т на тези открития обосновава �ред�оложението, че рецидивите 
може би не се развиват от мултицентрични туморни фокуси�

 Ако локалните рецидиви не �роиз�ождат от резидуални туморни клетки 
на ��рвичния тумор или от други �о-отдалечени мултицентрични фокуси, то 
тогава с��ествува друг ме�аниз�м за тя�ното развитие� 

Един от тези �ред�олагаеми ме�анизми за развитието на локалните рецидиви 
е значително �о-високата ароматазна активност на квадранта, в който е раз�оложен 
��рвичният тумор в сравнение с другите квадранти [44,45]� Ароматазата �ревр��а 
андрогените в естрогени и следователно нейната �овишена концентрация би могла 
да благо�риятства мутагенезата и растежа� �свен това туморните клетки с��о ин-
дуцират ароматазна активност �о ��тя на �родукцията на IL6� [46, 47] 

�ова означава, че след началото на туморния �роцес той �род�лжава да се 
�одд�ржа не само чрез мулти�лициране на туморни клетки, но и чрез включ-
ване на околните клетки, с�здавайки �о този начин благо�риятни условия за 
мутагенеза� С�оред тази �и�отеза туморните клетки са с�особни да индуцират 
нео�ластична трансформация на стромалните клетки в засегнатата г�рда� 

Другото в�зможно обяснение за �роиз�ода на локалните рецидиви е, че те 
са резултат от им�лантация на циркулира�и туморни клетки в силно васкула-
ризираното туморно ложе� В�зможно е с��о локалните рецидиви да се развиват 
от ядрен материал на разрушени малигнени клетки на ��рвичния тумор, който 
�о�ада в е�итела на околния �арен�им �ри травматична резекция [39]� 

Нес�в�адението на изложените биологични �и�отези за �роиз�ода на ре-
цидивите в остат�чния �арен�им вероятно се д�лжи на различните методи на 
анализ или на разлики в биологичния �отенциал и клиничната �рогресия на 
мултицентричните фокуси и на резидуалния тумор� 

90% от ранните 
рецидиви в остатъчния 
паренхим възникват в 
засегнатия квадрант[ 

“

Туморните клетки са 
способни да индуцират 
неопластична 
трансформация на 
стромалните клетки в 
засегнатата гърд

“

Един от тези 
предполагаеми 
механизми за 
развитието на 
локалните рецидиви 
е значително по-
високата ароматазна 
активност на 
квадранта, в който 
е разположен 
първичният тумор в 
сравнение с другите 
квадранти. 

“

Те са резултат от 
имплантация на 
циркулиращи туморни 
клетки в силно 
васкуларизираното 
туморно ложе.

“
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Клинично значение на локалните рецидиви  
в остатъчния паренхим

 Клиничното значение на локалните рецидиви в остат�чния �арен�им се 
о�ределя от �овишения риск за дисеминация, с който те са асоциирани, в��реки 
че мненията �о този ключов в��рос са тв�рде различни [2,5, 9, 28, 43, 48]� 

Една част от изследователите считат, че значението което им се отдава в 
литературата е �реувеличено[49]� �снование за �одобно станови�е е �ренеб-[49]� �снование за �одобно станови�е е �ренеб-49]� �снование за �одобно станови�е е �ренеб-]� �снование за �одобно станови�е е �ренеб- �снование за �одобно станови�е е �ренеб-
режимо ниската честота на локални рецидиви ��од 5%, дори �од 1�1%�, която 
с�об�ават някои нови �роучвания[50,51]� �я вероятно е резултат на широкото 
�риложение на модерните �имиотера�евтични режими �рез �оследните години, 
които имат с�особността да намаляват честотата на рецидивите в остат�чния 
�арен�им[8,33,52, 53, 54]�

Много изследователи, които са убедени в системния �арактер на рака на 
г�рдата с�оделят мнението, че локалните рецидиви след органос��ранява�о ле-
чение нямат вреден ефект в�р�у �реживяемостта, т�й като заболяването е дисе-
минирано �реди неговото диагностициране [16,52]�

�ази �и�отеза се �одкре�я от широко известните резултати на клинични-
те �роучвания Мilan-I [2] и NSABP B-06�[3] Данните от тези �роучвания �оказ-NSABP B-06�[3] Данните от тези �роучвания �оказ- B-06�[3] Данните от тези �роучвания �оказ-B-06�[3] Данните от тези �роучвания �оказ--06�[3] Данните от тези �роучвания �оказ-[3] Данните от тези �роучвания �оказ-3] Данните от тези �роучвания �оказ-] Данните от тези �роучвания �оказ- Данните от тези �роучвания �оказ-
ват статистически еднаква честота на далечни метастази и об�а �реживяемост 
�ри болните с висока честота на рецидиви и тези без рецидиви� 

 Не�о �овече, следо�еративното л�челечение в NSABP B-06[63] намалява 
честотата на локалните рецидиви от 43% на 12%, но това не уд�лжава �ерио да 
до наст��ване на дисеминацията� �ези констатации �одкре�ят станови�ето, че 
локалните рецидиви в остат�чния �арен�им не са �ричинно свр�зани с далеч-
ните метастази� 

Петгодишната �реживяемост на болните с локални рецидиви в ранните 
�роучвания варира от 70% -84% [55-59], т�е� тя е еднаква или малко �о-ниска от 
�реживяемостта на болните без рецидив� �ези резултати с��о внушават идеята, 
че рецидивите в остат�чния �арен�им са локален �роблем, който няма негати-
вен ефект в�р�у �реживяемостта�

Когато �ациентите с локални рецидиви се анализират �оотделно и се срав-
нят с �ациентите без рецидиви, се установяват ясни разлики �о отношение на 
об�ата �реживяемост и времето да наст��ване на далечните метастази�

В литературата �остоянно нарастват доказателствата от �роучвания, кои-
то �оказват �овишен риск за развитие на далечни метастази и см�рт �ри болни-
те с локални рецидиви, откриват се ясни и значими разлики �о отношение на 
об�ата �реживяемост и �ериода до наст��ване на дисеминацията [27,29,60-63]� 

Величината на този риск е различна в отделните изследвания� Анализи-Анализи-нализи-
те на локалните рецидиви в NSABP B-06  [28,38] �оказват, че болните с локал-
ни рецидиви имат 3�41 ��ти �о-висок риск за развитие на далечни метастази в 
сравнение с болните без рецидиви� 

Подобен анализ е �роведен на резултатите от рандомизираното изследва-
не на Ontario �linical Oncology Group[63]� �e �оказват удвоен относителен риск 
за развитие на далечни метастази �2�11� и см�рт �2�18� �ри болните с локални ре-
цидиви�

 В �роучванията, р�ководени от Veronesi et al�[33] риск�т за развитие на 
далечни метастази е 4�62 ��ти �о-висок �ри болните с рецидиви в остат�чния 
�арен�им в сравнение с болните без рецидиви� Подобни данни с�об�ават и Bot-Bot-
teri et al�[29] и Fortin [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви- et al�[29] и Fortin [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-et al�[29] и Fortin [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви- al�[29] и Fortin [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-al�[29] и Fortin [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-�[29] и Fortin [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-Fortin [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви- [27] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-7] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-] et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви- et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-et al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви- al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-al, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-, които установяват с�ответно 2�5 и 2�8 ��ти �о-ви-
сок риск за дисеминация �ри болните с локален рецидив� 

В проучванията, 
ръководени от 
Veronesi et al.[33] 
рискът за развитие на 
далечни метастази е 
4.62 пъти по-висок при 
болните с рецидиви в 
остатъчния паренхим 
в сравнение с болните 
без рецидиви

“

Локалните 
рецидиви след 
органосъхраняващо 
лечение нямат 
вреден ефект върху 
преживяемостта, тъй 
като заболяването 
е дисеминирано 
преди неговото 
диагностициране

“
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Нови анализи разкриват, че около 50% от болните с локални рецидиви след 
органос��ранява�о лечение развиват далечни метастази в �род�лжение на 5 
години [64]� Демонстративни в това отношение са �оследните данни от метаана-
лиза на �B�T�G[65], които �оказват, че �ревенцията на всеки четири рецидива 
за 5 години намалява с един случаите на см�рт на 15-та година, т�е� абсолютната 
редукция на локалните рецидиви с 20% води до 5% намаление на см�ртността в 
д�лгосрочен �лан� �е с��о означават, че около 25% от локалните рецидиви имат 
с�особността или в�зможността да се раз�ространяват дистантно, �овишавай-
ки риска за см�рт от дисеминация� Повишеният риск за дисеминация в този ме-
таанализ е доказан както �ри рецидивите след органос��ранява�о лечение, така 
и �ри рецидивите след мастектомия� 

Подобни данни, които демонстрират влиянието на локалните рецидиви 
в�р�у �реживяемостта, са установени в �роучване на 2030 болни с рак на млеч-
ната жлеза[27]� Десетгодишната �реживяемост на болните с локални рецидиви 
в с��ото �роучване е 55% сре�у 75% �ри болните без рецидиви �p <0�001�, а от-
носителният риск за развитие на далечни метастази е 5�1 � p <0�001��

 Данните от анализите в тези изследвания идентифицират рецидивите в 
остат�чния �арен�им като силен и независим �рогностичен фактор за �ослед-
ва�а дисеминация [28,25,61,63,66- 68]� 

�е обосновават �ротиво�оложното мнение, че рецидивите в остат�чния 
�арен�им не са само козметичен дефект, а са св�рзани с �роцеса на далечното 
метастазиране и �реживяемостта, но те не разкриват ролята на рецидивите в 
този �роцес� 

Противоречивите становища относно това дали самите рецидиви са 
източник на дисеминация или са само сигнал за нейното настъпване показ-
ват, че връзката между рецидивите в остатъчния паренхим и процеса на да-
лечното метастазиране не е добре проучена и не е изяснена докрай. 

Изследванията, които �оказват с�одна �реживяемост след органос��ра-
нява�о и радикално лечение, независимо от �о-високата честота на рецидиви 
в остат�чния �арен�им, �одкре�ят тв�рдението че локалните рецидиви не са 
източник на далечни метастази, а �о-скоро са маркер за системна �рогресия� 

�братно, друга част от изследователите считат, че рецидивите са �ричина 
за �оявата на далечни метастази� �е до�ускат, че локалните рецидиви след орга-
нос��ранява�о лечение може да имат с��ия негативен ефект в�р�у �реживяе-
мостта, както рецидивите след мастектомия� 

�ова станови�е се основава на с��ествува�ите научни доказателства, че 
�ревенцията на локалните рецидиви може да �овиши �реживяемостта чрез из-
бягване на вторичната дисеминация на туморни клетки директно от рецидиви-
те� [25,65,69]

За с�жаление, може би никога няма да е в�зможно да докажем без с�мне-
ние, че локалните рецидиви са отговорни за �овишената честота на далечните 
метастази, за�ото няма директен екс�еримент или изследване, което да �озволи 
сравнението на болни с рецидиви и болни без рецидиви� 

Редица изследвания, фокусирани в�р�у този �роблем, се о�итват да изя-
снят биологичното значение на локалните рецидиви след органос��ранява�о 
лечение чрез анализ на риска за развитие на далечни метастази след рецидив, 
времето до �оява на рецидивите и времето до �оява на метастазите� 

С�оред Fisher et аl�[63,68] локалните рецидиви са силен и независим �рог-са силен и независим �рог-
ностичен фактор за развитието на далечни метастази, но те имат роля единстве-
но като маркер за �овишен риск, а не като �ричина за развитието на далечни-

Според Fisher et аl.[63,68] 
локалните рецидиви 
са силен и независим 
прогностичен фактор 
за развитието на 
далечни метастази. 

“

Противоречивите 
становища относно 
това дали самите 
рецидиви са източник 
на дисеминация или 
са само сигнал за 
нейното настъпване 
показват, че връзката 
между рецидивите в 
остатъчния паренхим 
и процеса на далечното 
метастазиране не е 
добре проучена и не е 
изяснена докрай. 

“
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те метастази� Риск�т за дисеминация �ри всеки �ациент се о�ределя от редица 
фактори като в�зраст, нодален статус, нуклеарен грейдинг, �истологичен ти�, 
размер на тумора� �ези �арактеристики са фиксирани и остават незасегнати от 
лечението�

Авторите с�оделят убеждението, че болните с рецидиви имат �о-агресив-
на форма на заболяване, което вече е дисеминирано о�е �о време на �ирургич-
ното лечение� В �одкре�а на своите виждания те �осочват факта, че болните с 
рецидиви дори да се мастектомират, вместо да се о�ерират с органос��ранява�и 
методи, риск�т за развитие на далечни метастази остава с��ият�

За разлика от Fisher [27,70], други изследователи заст��ват станови�ето, 
че рецидивите не са само маркер за агресивност, а са източник на далечни ме-
тастази�

Fortin et al� [27] с��о откриват �о-висока начална честота на далечни ме-
тастази �ри болните с локални рецидиви в сравнение с тези без рецидиви, която 
води до намаляване на �реживяемостта �с относителен риск от 3�6�� �ова означа-�с относителен риск от 3�6�� �ова означа-с относителен риск от 3�6�� �ова означа-�� �ова означа-
ва, че част болните с локални рецидиви имат �овишен �отенциал да генерират 
далечни метастази в сравнение с болните без рецидив� 

Извод�т се �одкре�я от редица изследвания, които откриват, че биоло-
гичните фактори, като високата �ролиферативна активност[71] и р53 мутации-[71] и р53 мутации- и р53 мутации-
те[72], които обичайно са белег за �овишена агресивност, са асоциирани с �ови-[72], които обичайно са белег за �овишена агресивност, са асоциирани с �ови- които обичайно са белег за �овишена агресивност, са асоциирани с �ови-
шена честота на локални рецидиви и на далечни метастази� 

Наблюденията в редица �роучвания в�р�у динамиката в �оявата на да-
лечните метастази �отв�рждават извода, че локалните рецидиви са източник на 
далечни метастази[73, 74]� В изследването на Fortin et al� [27] �одобно на �arris et 
al [74] и Veronesi et al�[73] с��о се наблюдават два �ика в честотата на далечните 
метастази� 

П�рвият �ик се наблюдава между 2-3 година �ри болните без локални ре-
цидиви, който може да се обясни с някои �истологични �арактеристики на ��р-
вичния тумор, асоциирани с �овишена агресивност [71,75]�

 �свен този ��рви �ик на далечни метастази, с��ествува и втори, който 
се наблюдава на �етата и шестата година �ри болните с локални рецидиви� �ой 
е много �о-висок и не се наблюдава в нито една от субгру�ите болни без реци-
диви, което ясно �оказва, че вторият �ик на далечните метастази е св�рзан в�в 
времето с локалните рецидиви� 

Именно вторият �ик, който се наблюдава �ри болните с локални рецидиви 
на �етата или шестата година, е израз на �овишения риск за далечно метастази-
ране и е св�рзан с наличието на самите рецидиви� 

Данните от тези анализи �ред�олагат, че субгру�а болни �с и без локални 
рецидиви� имат микрометастази �о време на �ирургичното лечение на ��рвич-� имат микрометастази �о време на �ирургичното лечение на ��рвич- имат микрометастази �о време на �ирургичното лечение на ��рвич-
ния тумор, които �е станат клинично изявени �рез ��рвите 2-3 години, когато е 
��рвият �ик на далечните метастази [27,73,74]�

Вторият �ик, който се наблюдава между �етата и шестата година �ри бо-
лните с локални рецидиви, е св�рзан с �оявата на самите рецидиви�

С��ествуват и други обяснения на динамиката в �оявата на далечните ме-
тастази� �emicheli et al�[76] и Veronesi et al�[73] с��о откриват втори �ик на да- Veronesi et al�[73] с��о откриват втори �ик на да-Veronesi et al�[73] с��о откриват втори �ик на да- et al�[73] с��о откриват втори �ик на да-et al�[73] с��о откриват втори �ик на да- al�[73] с��о откриват втори �ик на да-al�[73] с��о откриват втори �ик на да-�[73] с��о откриват втори �ик на да-[73] с��о откриват втори �ик на да- с��о откриват втори �ик на да-
лечни метастази на �етата година, който наблюдават и �ри болните с рецидиви 
и �ри тези без рецидиви� �е обясняват втория �ик с �и�отезата за с�я�ите ме-
тастази, която до�уска, че някои микрометастази могат да останат в устойчиво 
с�стояние, докато не се �роменят условията, индуцира�и метастатичен растеж� 

Veronesi et al. 
обясняват втория 
пик с хипотезата 
за спящите 
метастази, която 
допуска, че някои 
микрометастази 
могат да останат в 
устойчиво състояние, 
докато не се 
променят условията, 
индуциращи 
метастатичен 
растеж

“

Вторият пик, който 
се наблюдава при 
болните с локални 
рецидиви на петата 
или шестата година, 
е израз на повишения 
риск за далечно 
метастазиране и е 
свързан с наличието 
на самите рецидиви

“
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В�зможността някои микрометастази да останат „асим�томатични” за из-
вестен �ериод от време е �отв�рдена и от други изследвания� Данните от �роуч-
ване в�р�у честотата на микрометастазите в костния моз�к на болни с начален 
карцином на млечната жлеза �оказват, че те могат да останат неактивни за д�л�г 
�ериод от време, �реди част от тя� да се развият в клинично изявени костни 
метастази [77]�

Противно на в�згледите на �emicheli [76] за с�я�ите микрометастази, �о-
голяма част от авторите считат, че вторият �ик в �оявата на далечните метастази 
може да б�де обяснен единствено с �оявата на локалните рецидиви[27,60,62]� 
�ой е най-директното доказателство за това, че локалните рецидиви са източник 
на �оследва�и далечни метастази�

�свен това, детайлните анализи на Fortin [27] и Koscielny[60] �оказват, че 
средният �ериод до �оявата на далечните метастази е много �о-крат�к �ри �о-
агресивните тумори в сравнение с туморите, които нямат белези за �овишена 
агресивност� Ако локалните рецидиви са маркер за агресивност, метастазите 
би�а наст��или рано �ри болните с рецидиви, което не се случва� Следователно, 
данните от тези изследвания не �одкре�ят �и�отезата, че �о-високата агресив-
ност на тумора �ри болните с локални рецидиви би могла да обясни �оявата на 
далечни метастази� 

Факт�т, че далечните метастази се развиват �о-к�сно �ри болните с ре-
цидиви в сравнение с тези, които нямат рецидиви, не �одкре�я �и�отезата, че 
локалните рецидиви са само маркер за висока агресивност� 

Заключенията на изследователите от IG�[15,32], основани на наблюде-IG�[15,32], основани на наблюде-[15,32], основани на наблюде- основани на наблюде-
нията на 4000 болни, с��о не �одкре�ят �и�отезата, че �овишената честота на 
далечни метастази �ри болните с локални рецидиви може да се обясни с �о-го-
лямата агресивност на тумора� В�з основа на анализ на честотата на далечните 
метастази, времето до тя�ната �оява и времето до см�ртта авторите откриват, 
че туморите на болните с локални рецидиви и тези без рецидиви имат с�одни 
биологични �арактеристики� 

По �одобен начин, в�з основа на различното време до �оявата на локал-
ните рецидиви и на далечните метастази Veronesi et al�[73] достигат до извода, 
че тези две явления са отчасти независими случаи, но те нe �риемат на��лно 
�ричинната вр�зка между локалните рецидиви и далечните метастази� Автори-
те различават два вида локални рецидиви, едни които са асоциирани с �овишен 
риск за дисеминация и други, които са д�лжат на неадекватно локално лечение�

�е откриват, че рецидивите които се развиват в отдалечени от ��рвичния 
тумор места, не са св�рзани с развитието на далечни метастази и нямат негати-
вен ефект в�р�у �реживяемостта� 

 Прегледът на публикуваните данни показва, че връзката между реци-
дивите в остатъчния паренхим и развитието на далечните метастази е тема, 
изпълнена с нерешени противоречия, поради което и понастоящем е предмет 
на обсъждане. 

Независимо от това дали локалните рецидивите в остат�чния �арен�им са 
маркер за биологична агресивност или са източник на дисеминация, значител-
на част от �роучванията ги идентифицират като силен �рогностичен фактор за 
�оследва�о развитие на далечни метастази[27,73,79,80]� 

С��ествува�ите различия може би се д�лжат на недостат�чните данни 
от �род�лжително наблюдение на болни с рецидиви, както и на ли�сата на стан-
дартизация на локалните и системните тера�ии �ри тези болни� 

Прегледът на 
публикуваните данни 
показва, че връзката 
между рецидивите в 
остатъчния паренхим 
и развитието 
на далечните 
метастази е тема, 
изпълнена с нерешени 
противоречия, поради 
което и понастоящем е 
предмет на обсъждане. 

“

Въз основа на анализ 
на честотата 
на далечните 
метастази, времето 
до тяхната поява и 
времето до смъртта 
авторите откриват, 
че туморите на 
болните с локални 
рецидиви и тези 
без рецидиви имат 
сходни биологични 
характеристики. 

“
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Другото в�зможно обяснение за �ротиворечивите данни и изводи в лите-
ратурата е �ред�оложението, че рецидивите след органос��ранява�о лечение 
може би са две различни болестни с�стояния, които имат различен �роиз�од и 
�рогноза� 
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Резюме
Моз�чните тумори, в частност глиoмите, са едни от най-агресивните ту- в частност глиoмите, са едни от най-агресивните ту-oмите, са едни от най-агресивните ту-, са едни от най-агресивните ту-

морни образувания, които се св�рзват с висока см�ртност� В��реки това, гли- гли-
оми с�с с�одни �арактеристики често �оказват различно �оведение� �ова �ов-
дига в��роса за т�рсене на �од�одя�и молекулярни маркери с �рогностична и 
�редиктивна стойност �ри този вид рак� Изоцитрат де�идрогеназите �I��s� са 
семейство ензими, които катализират окислителното декарбоксилиране на изо-
цитрата в α-кетоглутарат� Соматични мутации в IDH1 или IDH2 гени �кодира�и 
с�ответно цитозолен и мито�ондриални NA�P-зависими I��s� са наблюдавани 
�ри млади �ациенти с глиални тумори� �е често се сре�ат заедно �ромозомна 
делеция  на к�сото рамо на �ромозома 1 �1p� и д�лгото рамо на �ромозома 19 
�19р� и са св�рзани с добра �рогноза за �ациентите� Генетични аберации в IDH1 
са наблюдавани �редимно в тумори, които �ритежават �Р53 мутации, като тези 
засяга�и кодон 248 и 273 на TP53 са св�рзани с добра �рогноза� Друг ген с благо-
�риятнa �рогностиченa/�редиктивна стойност е �G�T� �ой кодира ензим, O6-
метилгуанин- ДНК метилтрансфераза, �о�равя� цитотоксичния и мутагенен 
�6-алкилгуанин, �олучен в резултат на алкилира�и агенти като �имиотера�ев-
тични ве�ества  и мутагени�

Ключови думи: малигнени глиални тумори, молекулярни субти�о- малигнени глиални тумори, молекулярни субти�о-малигнени глиални тумори, молекулярни субти�о-
ве, �рогнистични и �редиктивни биомаркери, изоцитрат де�идрогенази 1 и 2 
�I��1/I��2�, мутации в TP53, 1p19q �ромозомна коделеция, MGMT �ромотор-�ромотор-
но �и�ерметилиране�
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Abstract
Brain tumours in particular gliomas, are one of the most aggressive tumours which 

are associated by high mortality rate� �owever, gliomas with similar features often show 
different behaviour� This raises the issue about the search of suitable molecular markers for 
prognosis and prediction�in this type of cancer� Isocytrate dehydrogenases �I��s� are a fam- and prediction�in this type of cancer� Isocytrate dehydrogenases �I��s� are a fam- prediction�in this type of cancer� Isocytrate dehydrogenases �I��s� are a fam-
ily of enzymes which catalyze oxidative decarboxylation of isocytrate into α-ketoglutarate� 
Somatic mutations in IDH1 or IDH2 genes �encoding cytosolic and mitochondrial NA�P-
dependent I��s, respectively� have been described in glial tumours of younger patients� 
They are commonly found together with chromosomal deletion of the short arm of chro-
mosome 1 �1p� and the long arm of chromosome 19 �19q� and are associated with good 
prognosis for the patients� Genetic aberrations in IDH1 were predominantly detected also 
in tumours that harbour TP53 mutations and mutations at codon 248 and 273 in TP53 
were associated with good prognosis� Another gene with favourable prognostic/predictive 
value is MGMT� It encodes an enzyme, O6-methylguanine-�NA methyltransferase that 
repairs the cytotoxic and mutagenic O6-alkylguanine produced by alkylating agents such 
as chemotherapeutic agents and mutagens�

Key words: malignant glial tumours, molecular subtypes, prognostic and predic-
tive biomarkers, isocitrate dehydrogenase 1 and 2 �I��1/I��2�, TP53 mutations, 1p19q 
chromosomal co-deletion, MGMT promoter hypermethylation
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ГЛИАЛНИ КЛЕТКИ
Централната Нервна Система �ЦНС� е изградена от два вида клетки – не-

врони и клетки с об�ото название невроглиа или �росто глия �”glia” от гр�цки 
“ле�ило”�� Клетките на глията за разлика от невроните не генерират електро-� Клетките на глията за разлика от невроните не генерират електро-
�отенциали, наричат се глиоцити и с�оред место�оложението си се разделят 
на централни, локализирани в ЦНС �макроглия, микроглия и е�ендимоцити�, 
и �ериферни намира�и се в �ериферната нервна сиситема �сателитни и �ва- �сателитни и �ва-�сателитни и �ва-
нови клетки�� Докато невроните са отговорни за уникалните функции на нерв-
ната система, глиалните клетки, са тези основно отговаря�и за �одсигуряване 
нуждите на невроните, осигурявайки из�ранването на нервната система �НС�, 
�од�ржането на �омеостазата й и формирането на миелина� Установено е, че от-та й и формирането на миелина� Установено е, че от- й и формирането на миелина� Установено е, че от-, че от-
говорят и за изолирането на невроналните �роцеси, контрол на заобикаля�ата 
невроните среда, както и участие в �роцеса на невронната �о�равка� �свен това, 
глиални клетки играят фундаментална роля �о време на ембрионалното разви-
тието на нервната система чрез осигуряване на скелет за мигрира�ите неврони 
и нараства�ите аксони [1, 2]� Досега широко �риетата �и�отезата, че глиалните 
клетки �рев�з�ождат �о брой 100-те милиарда неврони, �рис�ства�и в човеш-
кия моз�к и то в с�отношение 50 глиални клетки на един неврон [3], наскоро 
беше �одложена на с�мнение, като с�оред �оследните �и�отези �риблизително 
една глиална клетка се �ада на един неврон [2, 4]� Независимо от с�отношение-[2, 4]� Независимо от с�отношение-
то на клетките намира�и се в ЦНС, значението на глиалните остава безс�орно 
и изучаването на те�ния ��лен функционален диа�азон �род�лжава да б�де на- ��лен функционален диа�азон �род�лжава да б�де на- �род�лжава да б�де на- да б�де на-
учен интерес [2, 5, 6]� В��реки че глиалните клетки не могат да из�ра�ат насо- [2, 5, 6]� В��реки че глиалните клетки не могат да из�ра�ат насо-[2, 5, 6]� В��реки че глиалните клетки не могат да из�ра�ат насо- глиалните клетки не могат да из�ра�ат насо-
чени сигнали на д�лги разстояния, могат да �роизвеждат кратки електрически 
сигнали чрез калциевите си канали раз�оложени в мембраните им� �ези сигнали 
се раз�ространят б�рзо и така �овлияват много неврони �очти едновременно� 
�свен това освобождаването на невротрансмитери е �роцес зависим от изв�н-
клет�чните �a2+ концентрации, като �о този начин глиалните клетки �ряко 
участват и в координиране на сина�тичната активност [2, 4, 6, 7]�

Глиални клетки в ЦНС
Глиалните клетки намира�и се в ЦНС се делят основно на два основни 

вида: макроглия �астроцити, олигодендроцити� и микроглия �микроглиоцоти�, 
всеки от които се отличава, както в�в функционално, така и в структурно отно-
шение �Фигура 1� [2]�

Астроцитите или „звездо�одобните клетки“ са най-многобройните и раз-
нообразните клетки в ЦНС� Показват забележителна �етерогенност, както в�в 
функционално, така и в морфологично отношение Астроцитите биват два ти�а 
- �рото�лазмени астроцити, локализирани в сивото моз�чно ве�ество, отлича-
ва�и се с б�рзата си реакция �ри из��лнението на голяма �оследователност от 
св�рзани �роцеси, и фиброзни астроцити, �о-често наблюдавани в бялото моз�-
чно ве�ество, �арактеризира�и се като �о-бавно действа�и и св�рзани с из��-
лнението на �о-малка �оследователност от �роцеси�

Астроцитите до�ринасят, както за �од�ржане на изв�нклет�чното рН 
чрез редуциране на �O2 [8], така и за контролирането на изв�нклет�чното осмо-
тично налягане чрез �одд�ржане на моз�чния воден баланс [9]� Многобройните 
�роцеси, в които астроцитите участват, както и множеството контакти които об-
разуват с ка�илярите и останалата част от нервната система, �рави тези клетки 
най-�од�одя�и за ефективен обмен на молекули и йони�

Ме�анизмите за контрол на изв�нклет�чен осмоларитет включват обмен 
на малки неутрални молекули и транс�орт на вода �рез с�ециални канали нари-

Докато невроните 
са отговорни за 
уникалните функции 
на нервната система, 
глиалните клетки, 
са тези основно 
отговарящи за 
подсигуряване 
нуждите на 
невроните, 
осигурявайки 
изхранването на 
нервната система 
(НС), подържането 
на хомеостазата й 
и формирането на 
миелина.
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чани аква�орини, които се намират в�р�у мембраната на астроцитите [10, 11]�
�ози факт, заедно с в�зможността им да установяват �л�тен контакт с невро-, заедно с в�зможността им да установяват �л�тен контакт с невро-
ни, ка�иляри и цереброс�иналната течност ги �оставя в уникалната �озиция да 
контролират средата, в която неврони нормално функционират и да �од�омагат 
с�здаването на на��лно функционира�а кр�вно-моз�чна бариера [12-15]� Не-� Не-
вроналната �омеостаза е от решава�о значение �оради изключителната чувстви-
телност на невроните к�м �ромени в концентрацията на йони и невротрансми-к�м �ромени в концентрацията на йони и невротрансми- �ромени в концентрацията на йони и невротрансми-
тери и на факта, че тези �ромени могат да станат значими �ри много малко до��-малко до��- до��-
лнителни количества от даденото ве�ество в много ограничено изв�нклет�чно 
�ространство� Изв�нклет�чната невротрансмитерна концентрация трябва да се 
�одд�ржа много ниска �рез цялото време, за да може освобождаването от си-
на�тичната мембрана да генерира значителна �ромяна в невротрансмитерната 
концентрация [2]�

�лигодендроцитите се намират както в сивото, така и в бялото ве�ество 
на моз�ка� В сравнение с астроцитите те �ритежават �о-малко на брой израс-
т�ци� Поради �рис��ата им морфологичнa �етерогенност олигодендроцитите 
�рез годините са били класифицирани �о различен начин включително с�оред 
броя на �роцесите в които участват, дебелина на миелиновата обвивка която об-
разуват, �л�тност на цито�лазмата и сле�ване на ядрения �роматин [16]� Функ-
цията на �овечето олигодендроцити е св�рзана с �роизводството т�нар� миелин 
�с�стоя� се от 80% ли�иди и 20% белтици�, който участва в образуването на 
миелиновите обвивки около аксоните� По този начин аксоните биват изолирани 
и се ускорява транс�орта на нервните им�улси [2]� Аксоните с най-дебелите ми-
елинови обвивки �ровеждат нервните им�улси с най-висока скорост - около 120 
метра/сек� за разлика от тези не �ритежава�и миелинова обвивка �ровежда�и 
с най-бавна скорост - 1 мет�р/сек� [2, 16]� Миелиновата обвивка в ЦНС се с�стои 
�очти изцяло от множество слоеве олигодендроцитна мембрана �наречени ламе-
ли�, която в �роцеса на образуването й около аксона �ритиска цито�лазмата �о 
так�в начин, че раз�оложението на мембранните �ластове да стане максимално 
близо едно до друго [2]� Интересно е да се отбележи, че един олигодендроцит 
може да участва в образуването на миелиновата обвивка на до 50 аксона, както и 
миелиновата обвивка на един аксон може да б�де образувана от �овече от един 
олигодендроцита [16, 17]�

Микроглията е изградена от клетки, които се сре�ат в нервната т�кан, но 
имат мезодермален �роиз�од Микроглиоцитите са �о-малки �о размер от оста-
налите глиални клетки, с ниско с�д�ржание на цито�лазмата, не�равилна фор-
ма на тялото и �ритежава�и к�си и т�нки ши�оводни израст�ци� �ези клетки 
�ред�азват невроните от вируси, туморни образувания и бактерии� Микрогли-
алните клетки обикновено се смятат за имунните клетки на ЦНС [18] и са един-
ствените останали �емато�оетични клетки има�и моноцитен �роиз�од в нея� В 
здравия моз�к, микроглиални клетки са латентни и имат разклонена морфоло-
гия [19]� По време на ранното невронално развитие или в резултат на как�вто и 
да е вид �атология воде�а до увреждане на моз�ка �травма, аксотомия, ис�емия, 
дегенерация на ЦНС и др��, микроглията се активира, което води до �ромяна в 
морфологията, до �ридобиването на фагоцитна функция и �роизводството на 
�ров�з�алителни цитокини [20]�

Е�ендимоцитите са е�ителни цилиндрични клетки, които �окриват ку-
�ините на моз�чните стома�чета и изграждат централния канал на гр�бначния 
моз�к� �ези клетки са с�особни да �роизвеждат, транс�ортират и секретират це-� �ези клетки са с�особни да �роизвеждат, транс�ортират и секретират це- �ези клетки са с�особни да �роизвеждат, транс�ортират и секретират це-
реброс�инална течност �ликвор�� �тскоро се дискутира �отенциалната в�змож-
ност место�оложението на тези клетки да е �од�одя�о и за невронални стволо-
ви клетки [21, 22]� 

Невроналната 
хомеостаза е 
от решаващо 
значение поради 
изключителната 
чувствителност на 
невроните към промени 
в концентрацията 
на йони и 
невротрансмитери 
и на факта, че тези 
промени могат да 
станат значими 
при много малко 
допълнителни 
количества от 
даденото вещество. 
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Фигура 1. Видове глиални клетки [23]

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГЛИОМИТЕ
Моз�чните тумори са интракраниални тв�рди нео�лазии, които в�зник-

ват и се развиват в централния моз�к или гр�бначномоз�чния канал� �е могат 
да в�зникнат в�в всяка от структурите или клет�чните ти�ове в чере�ната ку-
�ина, включително моз�к, менинги, �и�офиза, чере�, стволови клетки, глиални 
клетки, невроните� Глиомите �роизлизат от глиални клетки или те�ни �редше-
ственици [24] и и �редставляват �о-голяма част от злокачествените тумори на 
моз�ка [25]�

Световната Здравна �рганизация �СЗ�� �убликува класификация на ту-
морите �ри �ората, която е и универсален стандарт за класифициране и стадира-, която е и универсален стандарт за класифициране и стадира-която е и универсален стандарт за класифициране и стадира-
не на нео�лазиите в ЦНС [26]� С�оред тази класификация глиомата �редставля-
ва малигнен тумор, засяга� клетките изгражда�и невроглията� Глиалните ту-� Глиалните ту-
мори растат чрез локална екс�анзия с различна сте�ен на инфилтрация или ин-
вазия� �е метастазират �редимно в рамките на ЦНС, като екстракраниални ме-
тастази се наблюдават много рядко [27]� На база на микроско�ската структура 
и �ред�олагаемия ембриологичен �роиз�од на туморните клетки, глиомите се 
класифицират в три основни гру�и: астроцитоми, ологодендроглиоми и смесени 
олигостроцитоми� В�з основа наличието или ли�сата на �арактерни �оказате-
ли о�ределя�и сте�ента на туморна малигненост, като �л�тност на клетките, 
ядрен ати�из�м, митоза, микроваскуларни �ролиферация и некроза, с�гласно 
СЗ�, глиомите се класифицират на СЗ� клас I ��илоцитен астроцитом�, клас II 
�ниско стадийни глиоми�, клас III �ана�ластични глиоми� до клас IV �глиоблас-
тома мултиформе, ГБМ и глиосарком� с�оред сте�ента на малигненост на забо-
ляването �таблица 1� [28] 

Въз основа наличието 
или липсата 
на характерни 
показатели 
определящи 
степента на туморна 
малигненост, 
като плътност на 
клетките, ядрен 
атипизъм, митоза, 
микроваскуларни 
пролиферация и 
некроза, съгласно 
СЗО, глиомите се 
класифицират на СЗО 
клас I (пилоцитен 
астроцитом), клас 
II (ниско стадийни 
глиоми), клас III 
(анапластични 
глиоми) до клас 
IV (глиобластома 
мултиформе, ГБМ 
и глиосарком) 
според степента 
на малигненост на 
заболяването.

“
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глиомата 
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Таблица 1: Хистологично класификация на човешките глиоми според СЗО (2007)

Хистологичен тип (СЗО 
клас)

Диферен-
циация

Некро-
за

Съдова 
проли-
фера-
ция

Молеку-
ляр-на 

генетика

Възраст 
на възник-

ване

Пре-
живяе-

мост 
(год.)

Астроци-
том

Пилоцитен �I� добра не не NF1 деца >20

Дифузен �II� добра не не TP53; 
17p13�1

млади в�з-
растни 4-10

Ана�ластичен 
�III�

фокална 
и дифузна 

а�лазия
не не TP53 ~41 2-5

Глиобластом 
�IV� слаба да да

�GF�, 
PT�N, LO� 

10
45-75 1-2

�лиго-
дендро-
глиом 
��Д�

�Д�II� добра не не 1p19q 50-60 8-20

Ана�ластичен 
�III�

фокална 
и дифузна 

а�лазия

в�з-
можно

в�змож-
но 1p19q 50-60 2-10

Смесен 
глиом

�лигоастроци-
том �II� добра не не - 35-45 5-12

Ана�ластичен 
�III� - в�з-

можно
в�змож-

но - ~45 2-8

Глиобластомите се делят на две �одгру�и, ��рвични �de novo в�зникна- novo в�зникна-novo в�зникна- в�зникна-
ли� и вторични[29, 30]� П�рвичните ГБМ �редставляват �о-голямата част �над 
90%� от диагностицираните случаи� �е се развиват много б�рзо, без клинични 
или �исто�атологични доказателства за наличието на �о-рано с��ествува�, 
�о-ниско стадиен туморен �редшественик [26, 31-33]� �т друга страна вторич-
ните ГБМ имат история на злокачествена �рогресия от �о-нис�к туморен СЗ� 
клас на�ример дифузен астроцитом �СЗ� клас II� или ана�ластичен астроцитом 
�СЗ� клас III�, като над 70% от СЗ� клас II глиоми се трансформират в СЗ� клас 
III/IV заболявания в рамките на �ет до 10 години от ��рвоначалното им диаг-
ностициране [31]� Само около 5% от глиобластомите биват класифицирани като 
вторични и се наблюдават �о-често �ри �о-млада ко�орта от �ациенти �средна 
в�зраст 45 години� в сравнение с �ациенти с ��рвични ГБМ �средна в�зраст 60 
години� [26, 29, 31]� Интересното е, че независимо от различната им клинична 
история, ��рвични и вторични ГБМ са морфологично и клинично неразличими, 
а �рогнозата за из�ода от заболяването и �ри двете е еднакво неблаго�риятна, 
след изв�ршване на в�зрастова корекция в гру�ите [26, 31, 34]�

МОЛЕКУЛЯРНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ГЛИАЛНИТЕ ТУМОРИ
През �оследните години данните �оказват, че честотата на ��рвичните мо-

з�чни тумори се увеличава� Над 60% от ��рвичните тумори на моз�ка са глиоми, 
минимум две трети, от които се диагностицират в на�реднал стадий� Глиоми-, от които се диагностицират в на�реднал стадий� Глиоми-
те засягат всички в�зрасти� Представляват 20% от всички детски злокачествени 
заболявания и са на второ място �о см�ртност сред раковите заболявания след 
левкемията [35]� Злокачествените глиоми �редставляват �риблизително 70% от 
��рвичните малигнени моз�чни тумори �ри в�зрастните� Глиобластомите �ред-
ставляват �риблизително 60 до 70% от злокачествените глиоми, ана�ластичен 
астроцитом �АА� �редставляват 10-15%, а ана�ластичен олигодендроглиоми 
�А�Д� и ана�ластичен олигоастроцитоми ��АС� - 10%� Едва 1% до 5% от глио-
мите могат да б�дат класифицирани като наследствени� Злокачествените глио-
ми се сре�ат �о-често �ри м�жете, отколкото �ри жените� Малигнените глиоми 

Само около 5% от 
глиобластомите 
биват класифицирани 
като вторични и се 
наблюдават по-често 
при по-млада кохорта 
от пациенти (средна 
възраст 45 години) в 
сравнение с пациенти 
с първични ГБМ (средна 
възраст 60 години). 
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�МГ� са св�рзани с висока заболеваемост и см�ртност, като средната �реживяе-
мост за �ациенти с ГБМ е около 12 месеца, а за �ациентите с ана�ластичен глиом 
варира между 2 и 5 години [36]�

Честотата на в�зникване на глиомите се различава значително в различ-
ните евро�ейски региони� Като цяло годишната заболеваемост в Евро�ейския 
с�юз е 4�8 на 100 000 за астроцитома, 0�4 на олигодендроглиомите, 0�2 за е�енди-
момите и ембрионалните тумори� Петгодишната относителна �реживяемост е 
14�5% за астроцитни тумори, 54�5% за олигодендроглиомите, 74�2% за е�ендимо-
мите� Преживяемостта е относително �о-висока в Северна и Централна Евро�а, 
отколкото в Източна Евро�а [35]� С изключение на �илоцитните астроцитоми 
�реживяемостта �ри �ациентите с глиома е изключително ниска� По-малко от 
3% от �ациенти с ГБМ са все о�е живи 5 години след �оставяне на диагноза [35]�

С�оред �оследните е�идемиологични данни �убликувани в “Б�лгарския 
национален раков регист�р за 2011г�” са регистрирани 656 нови случая на моз�ч- са регистрирани 656 нови случая на моз�ч-са регистрирани 656 нови случая на моз�ч-
ни тумори, от които 363 м�же и 293 жени - това са 8�9 на 100 000 души от насе-8�9 на 100 000 души от насе-на 100 000 души от насе-
лението �10�1 на 100 000 �ри м�же и 7�8 на 100 000 �ри жени�, като от тя� 70�9% 
са морфологично доказани, а 16�5 % са �осм�ртно установени [37] При м�жете 
се нареждат на девето място �3�8%� �ри �роцентното раз�ределение за най- чес-
тите �ричини за см�рт от злокачествени заболявания� При жените �роцент�т е 
�о-висок �4�7%� се нарежда на осмо място� Най-много нови случаи �ри м�же--висок �4�7%� се нарежда на осмо място� Най-много нови случаи �ри м�же-се нарежда на осмо място� Най-много нови случаи �ри м�же-� Най-много нови случаи �ри м�же-
те се диагностицират между 55-70 годишна в�зраст �24-27�4/100 000�, а �ри же-
ните между 70-75 години �21/100  000�� С�оред “Б�лгарския национален раков 
регист�р за 2011г�” см�ртността от злокачествени новообразувания в моз�ка и 
ЦНС в Б�лгария за 2011г� са били 9�5 на 100  000 �раз�ределено �о �ол, както 
следва – м�же 10�3/100 000 и жени 8�7/100 000�� Петгодишна релативна �режи-етгодишна релативна �режи-
вяемост �%� на �ациентите с моз�чни тумори, диагностицирани �рез �ериода 
2000–2007 в Б�лгария е 16�9% �м�же 15�5%, жени 18�7%�, а наблюдаваните случаи 
от злокачествени новообразувания в главния моз�к �600 броя� в Националния 
раков регист�р са били сравнително �о-малко от очакваните 772 за 2011г� �95% 
�I 706-838�� За 2014г� очаквания брой нови случаи са 788 �95% �I 626-951�, което 
е с 16 �овече от очакваните за 2011г�

През 2010г� новодиагностицираните случай на моз�чни тумори в Б�лга- моз�чни тумори в Б�лга-в Б�лга-
рия са били 7�5 на 100 000 ��ри м�же 7�9/ 100 000 и �ри жени 7�2/100 000�, докато 
световните тенденции са били 5 на 100 000 �5�6/100 000 �ри м�же и 4�4/100 000 
�ри жени� [37]

ЕТИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ
Моз�чният карцином, �одобно на другите форми на рак, е мултифакторно 

заболяване� Причините за в�зникването на тумори засяга�и ЦНС все о�е не са 
изяснени, в��реки че множество категории рискови фактори са били изследва-
ни в голям брой е�идемиологични, географски и етнически �роучвания [38, 39]�

Външни фактори, свързани с глиалните тумори
Възраст и пол
Най-силният известен рисков фактор за развитие на тумори в моз�ка и 

ЦНС е на�редналата в�зрастта, в��реки че някои видове тумори �о-често се 
диагностицират �ри �о-млади �ациенти� Пол�т се �роявава като друг рисков 
фактор - инвазивните моз�чни тумори �о-често се сре�ат �ри м�жете, а неин-
вазивните, които обикновено са доброкачествени, �о-често �ри жените� [40]�

Според последните 
епидемиологични 
данни публикувани 
в “Българския 
национален раков 
регистър за 2011г.” 
са регистрирани 
656 нови случая на 
мозъчни тумори, от 
които 363 мъже и 293 
жени - това са 8.9 
на 100 000 души от 
населението.

“

По-малко от 3% от 
пациенти с ГБМ са 
все още живи 5 години 
след поставяне на 
диагноза.

“

Малигнените глиоми 
(МГ) са свързани с 
висока заболеваемост 
и смъртност, 
като средната 
преживяемост за 
пациенти с ГБМ е 
около 12 месеца, а 
за пациентите с 
анапластичен глиом 
варира между 2 и 5 
години

“

Според “Българския 
национален раков 
регистър за 2011г.” 
смъртността от 
злокачествени 
новообразувания 
в мозъка и ЦНС в 
България за 2011г. са 
били 9.5 на 100 000.
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Облъчване с йонизиращо и нейонизиращо лъчение 
Йонизира�о л�чение, наричано о�е йонизира�а радиация, е �оток от 

заредени и електронеутрални частици и фотони, които могат да йонизират ве-
�ествата, �рез които �реминават� Йонизира�и л�чи са алфа- и бета-частиците, 
гама-л�чите, рентгеновите л�чи, тежките йони, електроните, �ротоните и др� 
Нейонизира�о л�чение �редставлява ултравиолетовия с�ект�р на видимата 
светлина �включително и лазерна светлина�, инфрачервените, микров�лновите, 
и радиочестотните в�лните� Границата между йонизира�ото и не йонизира�о-
то л�чение не е строго о�ределена, т�й като различните молекули и атоми могат 
да се йонизират от различни източници [41]�

За ��рви ��т вр�зката между риска от развитието на МГ и йонизира�о 
л�чение е о�исана в �роучване с израелски деца, �одложени на л�четера�ия като 
лечение на дерматомикоза от ти�а „тинеа педис“� Подложени са били на обл�ч-
ване с дози от 1 Gy до 6 Gy в областа на скал�а, �оследвано от дозо-зависимо уве-
личение на честотата на моз�чните тумори, както на менингиома �относителен 
риск –��=9�5; 95% �I 3�5-25�7�, така и на глиома ���=2�6; 95% �I 0�8-8�6� [42-44]� 
Проучвания изследва�и �ората, които са били �одложени на радиацията и оце-
лели след атомните бомби в Хирошима и Нагасаки са �оказали с��о увеличение 
в честота не само на менингиом, но и като цяло на злокачествените заболявания 
засяга�и централната нервна система �ЦНС� [45-47]�

Друга �и�отеза за наличието на сериозен рисков фактор се св�рзва с ши-
рокото �риложение на мобилните комуникации, �оради из�олзването на не-
йонизира�о л�чение с радиочестота в близост до моз�ка� Голямо �роучване 
INT��P�ON�, включва�о както �ациенти �2765 глиоми и 2409 менингиоми�, 
така и контроли [48], след �овече от 10 години наблюдения не откри наличие-
то на ясна асоциация нито с в�зникването на глиом, нито с менингиом� Един-
ствения установен увеличен риск от развитието на МГ се наблюдава �ри силно 
увеличена у�отреба на мобилен телефон �об�о време на разговор над 1640 часа 
�O�/Odds �atio/=1�40; с 95% �I 1�03-1�89� [49]�

Други външни фактори
Изследвани са били и редица други �отенциални рискови фактори, като 

на�ример нитрозамините [50, 51], електромагнитните �олета [52-54], �рет�р�я-
на травма на главата [55-57], и е�иле�сия [58-60], �оказва�и �ротиворечиви ре-
зултати и без ясна асоциация с риска от развитие на моз�чни тумори� Пушенето 
с��о беше изследвано като �отенциален рисков фактор за развитието на МГ, но 
такава вр�зка отново не беше установена [61, 62]� 

Генетични фактори, синдроми и предразположение

Малигнени заболявания
Риск�т от развитие на малигнен глиом или менингиом е с�ответно 10-20 и 

12 ��ти �о-висок �ри �ора боледували от малигнено заболяване засяга�о ЦНС 
в детството си или като в�зрастни, в сравнение с останалата �о�улация [63, 64]� 
�свен това риск�т от развитие на тумори в ЦНС е �о- висок и �ри �ора диагнос-иск�т от развитие на тумори в ЦНС е �о- висок и �ри �ора диагнос- от развитие на тумори в ЦНС е �о- висок и �ри �ора диагнос-и �ри �ора диагнос-
тирани в детството си с друг солиден тумор �с локализация изв�н ЦНС� [64-66], 
не-Ходжкинов лимфон [67], левкемия ��о конкретно остра лимфобластна левке-
мия� [63, 68], меланом [69], тироиден [63], или рак на �ростатата [63]� Прилага-
нето на л�четера�ия или �имиотера�ия �ри лечение на малигнени заболявания 
с��о се св�рзва с развитието на тумор в моз�ка или ЦНС [70, 71]�
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Генетични синдроми и наследствени заболявания
Генетично �редраз�оложение к�м в�зникване на ��рвичните моз�чни 

тумори се св�рзва единствено с редките наследствени синдроми воде�и до ту-
морни заболявания като Неврофиброматоза ти� 1 и 2 �NF1, NF2�, Li-Fraumeni 
синдром, Синдром на �owden �множествен �амартом�, �уберозна склероза 1 и 
2 �TS�1, TS�2�, Ретинобластома 1 ��B1�, Синдром на Turcot, von �ippel-Lindau 
синдром, Gorlin-Goltz синдром �невусен базално-клет�чен карцином�� �ези 
синдроми се сре�ат с ниска честота в �о�улацията и са отговорни за �о-малко 
от 2% от злокачествените глиоми [72, 73]� Унаследяват се �о автозомно-доми-
нантен ��т, улеснявайки �роучването историята на заболяването в семейството 
и �оради това са най-добре изучени� Пациентите с близ�к родственик �родител, 
брат/сестра или дете�, диагностициран с глиома имат 77% увеличен риск от раз-
витие на глиома, и от 2�2 до 2�6 ��ти увеличение на риска за заболеваемост ако 
засегнатия близ�к е брат или сестра [74, 75]� В��реки това, �о-голяма част на 
моз�чните тумори се �оявяват с�орадично [72]�

Астма, алергия, други атопични състояния и инфекции
Редица �роучвания са �оказали, обратно�ро�орционална вр�зка между 

риска от развитие на глиома и наличието на ато�ични заболявания, като астма, 
алергия и екзема [56, 76-83]� При мета-анализ �убликуван �рез 2011г�, включва� 
резултатите от 12 �роучвания, �hen et al� установяват, че алергиите могат значи- al� установяват, че алергиите могат значи-al� установяват, че алергиите могат значи-� установяват, че алергиите могат значи-установяват, че алергиите могат значи-
телно да намалят риска от развитие на МГ [84]� Изследванията �оказват, че ри-
ска намалява с 31-45% за всяко ново ато�ично заболяване �ри даден �ациент [85, 
86]� В �овечето изследвания нивата на Ig�, обективен инструмент за оценка на 
алергичните с�стояния, се с�отнасят с риска от развитие на МГ� Установено е, че 
риск�т се увеличава обратно�ро�орционално на нивата на Ig� [87-92]� Изглеж-
да, че �ри �ациенти с ГБМ функцията на имунните клетки се �роменя и вмес-
то да �редотвратяват образуването на тумори, ме�анизмите на имунитета даже 
с�действат за тези �роцеси [93]� Наблюдаваната асоциация между ато�ичните 
заболявания и �онижения риск от развитие на глиома, се св�рзва и с наличието 
на имунни активатори инициирани в резултат на ато�ичното заболяване, които 
се �ред�олага че могат да �роявяват анти-туморен ефект� Цитокините IL-4 и IL-
13 играят основна роля в алергичната реакция чрез стимулиране на В-клет�чния 
синтез на Ig� и �ровокиране е�ителното �роизводство на �ро-еозинофилни �е-
мокини [94]� �ези цитокини биват �одложени на �озитивна регулация в резул-
тат на алергията и/или астмата, и едновременно с това са изключително важни 
белт�ци в ГБМ биологията [95-98]� В едно �роучване, �ациентите с ГБМ, има�и 
високи нива на Ig� са �оказали уд�лжаване на �реживяемостта с 9 месеца, от-
колкото тези с нормални нива [99]� Автоимунните заболявания с��о корелират 
обратно�ро�орционално с риска от развитие на ГБМ �O� = 0�49, 95% �I = 0�35-
0�69�, най-значимото от което е диабета [76, 100]� 

Други �роучвания �оказват, че �ациентите с �редшества�о инфекциоз- �оказват, че �ациентите с �редшества�о инфекциоз-
но заболяване имат относителен риск �� 0�72 �95% �I 0�61-0�85� от развитие на 
ГБМ� Риск�т от развитие на моз�чен тумор �риблизително се удвоява �ри �ора 
с ХИВ, в сравнение с об�ата �о�улация е около �ет ��ти �о-висок �ри �ора с�с 
СПИН, в сравнение с �ората без СПИН [58, 101]�

В��реки значителните изследвания в областта, �олучените резултати са 
много различни между отделните �роучвания, вероятно �оради малките разме-
ри на изследваните �роби, малките �о брой гру�и и тя�ната разнородност, както 
и наличието на смесени или не добре отдиференцирани видове тумори [102]�
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛИАЛНИТЕ ТУМОРИ
За �оставянето на �равилната диагноза на моз�чните тумори е необ�одимо 

изв�ршването на редица изследвания� Зад�лжителния минимум от изследвания 
включва неврологичния �реглед, ком�ют�рна томография -К� и ядрено- магнитен 
резонанс - ЯМР� До��лнителна информация може да се �олучи от рентгенографи-
ите, ангиография, електро-енцефалографиите и лумбалната �ункция, �ормонал-
ни изследвания и био�сия� Включването на информация �олучена от �роведен 
аминокиселинен P�T �Positron emission tomography� скенер е ценен инструмент за 
о�тимизиране на клиничните резултати [103]� �кончателната диагноза за вида на 
тумора се �оставя чрез �истологично о�арактеризиране от о�итен �атоанатом на 
материал, отделен �о време на �ирургичната интервенция [104]�

Актуалните в�зможности за лечение на глиоми включват �ирургична, л�-
чева- и �имиотера�ия� За целите на лечението е необ�одимо отстраняването на 
в�зможно най-много туморни клетки �с �омо�та на невро�ирургична о�ера-
ция�; уни�ожаването на колкото се може �овече от туморните клетките, оста-
нали след о�ерацията �с л�че- и �имиотера�ия�; �одд�ржане на оцелялата след 
тера�ията �о�улация от туморни клетки в неделя�о, латентно с�стояние толко-
ва д�лго, колкото е в�зможно �с л�че- и �имиотера�ия�� В��реки това, в�змож-
ностите за лечение са различни в зависимост от редица фактори, включително 
от вида, големината, место�оложението и сте�ента на малигненост на тумора, 
в�зрастта на �ациента и об�ото му здравословно с�стояние� [104]� Лечението 
на глиалните тумори бива:

Оперативно лечение
Хирургично лечение включва �роцедури като био�сия и макроско�ска ре-

зекция �частична или тотална�, осигурявайки т�кан за туморното диагностици-
ране и стадиране, както и за изследване на молекулярните му �арактеристики� 
Вида на �ирургичната намеса зависи от клиничното и функционално с�стояние 
на �ациента, туморна локализация и размер� �оталната �ирургична резекция се 
�ре�ор�чва за �овечето видове моз�чни тумори �40% -50%�, когато това е в�з-
можно, т�й като е доказано, че тоталната резекция уд�лжава об�ата �реживяе-
мост [105]� �сновни цели на о�еративното лечение са �оставяне на точна �исто-
логична диагноза, облекчаване сим�томите, �ородени от нараства�ия тумор в 
ограниченото �ространство на чере�ната кутия, �одобряване на об�ото невро-
логично с�стояние, и �овишаване на ефективността на �оследва�ата адювантна 
тера�ия, �одобряване на об�ата �реживяемост [105, 106]� Ако тумора не може 
да б�де на��лно отстранен т�й като е раз�оложен в близост до чувствителни 
зони в моз�ка се изв�ршва частична резекция отстранява�а максимална част 
от тумора без това да застрашава живота� Флуоресцентно-насочената резек-
ция �Gliolan� е нова те�нология, �родуцира�а флуоресценция, която може да 
се детектира в самия тумор �о време на о�еративната резекция, увеличавайки 
сте�ента на резекция, а оттам и нарастване в средната об�а �реживяемост на 
�ациентите [107]�

Лъчетерапия
Посто�еративната л�четера�ия се �ре�ор�чва като стандартно лечение за 

�ациенти с МГ, като намалява �роцента на туморните клетки и уд�лжава об-
�ата �реживяемост [108]� Л�четера�ията обикновено идва от устройство изв�н 
тялото �в�ншно обл�чване� и из�олзва л�чи с високо-енергийни частици, като 
на�ример рентгеновите л�чи, насочени в областа на тумора или об�ва�а�а и 
граничната зона около него, с цел уни�ожаване на туморните клетки� Стандарт-
ния �ротокол включва об�а доза от 54-60 Gy за целия курс на лечение, с�стоя� 
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се от 30 обл�чвания в рамките на 6 седмици и дневна доза варира�а от 1�8 до 2�0 
Gy [109, 110]�

Химиотерапия
Химиотера�ията из�олзва лекарствени �ре�арати уни�ожава�и или на-

рушава�и деленето на б�рзоделя�ите се клетки, каквито са и туморните� Кле-
т�чното делене е �роцес �ред�ождан от ре�ликацията и рекомбинацията на 
ДНК� Целта на �имиотера�евтичните ве�ества е �о време на тези �роцеси да се 
инициират грешки в ДНК молекулата на туморните клетки, което да доведе до 
трайно увреждане на веригата на ДНК, �оследвано от клет�чна см�рт� С�оред 
�риетите международни стандарти за лечение на моз�чните тумори �имиотера-
�ия се �рилага след �ровеждане на невро�ирургична интервенция или л�четера-
�ия� При назначаването на �имиотера�евтичен режим, за лечение на ��рвични 
моз�чни тумори могат да б�дат из�олзвани �ре�арати като �емозоломид �T�Z�, 
кармустин �B�N��, Ломустин ���N��, Прокарбазин, Винкристин и лекарства 
на основата на �латина �цис�латин и карбо�латин�� Понякога Ломустин, Про-
карбазин и Винкристин се из�олзват едновременно и тази комбинация на �и-
миотера�евтични лекарства е известен като P�V режим [111]� Химиотера�ията 
доказано води до увеличаване �род�лжителността на живота на �ациентите с 
МГ� Изследване активноста на гена �G�T чрез анализ на �ромоторното му �и-
�ерметилиране разкрива гру�а от �ациенти, която би се �овлияли най-��лно от 
�рилагането на T�Z [112, 113]� 

Лечението на глиомите включва усилията на мултидисци�линарен еки� за 
осигуряване на интегриран модел на грижа� ��еративната намеса и л�четера�и-
ята са основните методи, из�олзвани за лечение на глиоми� В ти�ичните случаи, 
�ациентите за�очват обл�чвания в рамките на 2 до 4 седмици след резекция на 
тумора [114]� В��реки, че �имиотера�ията не е ефективен метод за ��рва ли-
ния тера�ия �ри нискостадийните моз�чни тумори, тя е един от основните �ри 
контрол на  развитието на високостадийни глиоми� Стандартното лечение за �а-
циенти с ГБМ за�очва с невро�ирургична резекция, �оследвано от едновремен-
ното обл�чване и �имиотера�ия с T�Z [115]� След 2009 г� Евро�ейската �ргани-
зация за Изследване и Лечение на Рака ��O�T�� и Националния Раков Инсти-
тут на Канада �N�I�� с�об�ават, че �рилагането на л�четера�ия и с���тства�о 
лечение с T�Z, �оследвано от адювантна T�Z тера�ия �одобрява значително 
средната и 5-годишната �реживяемост �ри �ациенти с глиобластом в сравнение 
с �рилагането само на л�четера�ия, този �ротокол е вече �риет международен 
стандарт �ри лечението на �ациенти с ��рвични глиални тумори� [113]�

МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА НА ГЛИАЛНИТЕ ТУМОРИ
Последните �роучвания са фокусирани в�р�у разкриване на молекуляр-

ната биология на МГ, �оради трудностите, които ком�лексната биология и мо-
лекулярната �етерогенност на тези тумори �редизвикват �ри разработването на 
ефективна тера�ия за лечението им� Голямо �остижение от �оследните години 
е класификацията на злокачествени глиоми базирана на с�одство в генно-екс-
�ресионните им �рофили� Микрочи�овата те�нология �озволи с�здаването на 
нова класификация, �о-детайлно �арактеризира�а иначе �етерогенната гру�а 
от ГБМ� Молекулярното субти�изиране на МГ дава нова надежда да се ос��ест-
ви �рилагането на �ерсонализирана тера�ия �од�одя�а за конкретната субгру-
�а и така да се �одобри ефективността на лечението�

Проведено изследване от Verhaak и с�автори [116], доведе до разгранича-
ването на четири субгру�и от ГБМ, наречени Проневронална, Невронална, Кла-

Проведено изследване 
от Verhaak и 
съавтори [116], доведе 
до разграничаването 
на четири субгрупи 
от ГБМ, наречени 
Проневронална, 
Невронална, 
Класическа и 
Мезенхимална.

“

След 2009 г. 
Европейската 
Организация за 
Изследване и Лечение 
на Рака (EORTC) и 
Националния Раков 
Институт на Канада 
(NCIC) съобщават, 
че прилагането 
на лъчетерапия и 
съпътстващо лечение 
с TMZ, последвано 
от адювантна TMZ 
терапия подобрява 
значително средната 
и 5-годишната 
преживяемост 
при пациенти 
с глиобластом 
в сравнение с 
прилагането само на 
лъчетерапияб.

“



Гергана Станчева, Теодора Горанова, Атанаска Миткова, Радка Кънева, Ваньо Митев

46

3СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 2, 2014

сическа и Мезен�имална, различава�и се �о генната екс�ресия, клинични �а-
рактеристики, отговора к�м тера�ията и из�од от заболяването �виж Фигура 2��

Фигура 2: Визуализация на генно-експресионните профили разграничаващи 
хетерогенната група от ГБМ на четири, различаващи се по клинични 

характеристики, отговора към терапията и преживяемост [116]

Класическата гру�а се �арактеризира с необичайно високи нива на реце�-
торa на е�идермалния растежен фактор ��GF��, намира� се на �ов�р�ността на 
някои клетки� При св�рзването му с �GF се �роизвеждат сигнали за иницииране 
на клет�чния растеж� Мутации засяга�и EGFR водят до неговото не�рек�снато 
активиране� Промени в EGFR са отбелязани и в другите гру�и, но не с такава 
висока честота� �свен това в тази гру�а не се наблюдават наличие на мутации в 
гена ТР53 �кодира� белт�к, св�рзан с клет�чната а�о�тоза и �отискане на кле-
т�чния растеж�, най-често мутирал ген �ри ГБМ� Класическата гру�а се �арак-
теризира клинично с най-д�лга �род�лжителност на живот, като резултат от 
силно агресивното лечение�

За разлика от туморите в класическата гру�а, висока честота на мутаци-
ите в ТР53 гена се наблюдават в Проневроналната гру�а �54%�� Характеризи-
рат се и като гру�ата с най-висока честота на мутации в IDH1 гена� Мутации 
и свр��екс�ресия на друг ген – PDGFRA �Platelet-derived growth factor receptor, 
alpha polypeptide� се оказват уникална �арактеристика единствено за тази гру�а� 
�я се отличава и с �о ранна в�зраст на заболеваемост, както и с�с сравнително 
уд�лжена �род�лжителност на живот, но за разлика от другите гру�и това не е в 
резултат от �ровеждането на агресивна тера�ия�

Мезен�ималната �одгру�а се �арактеризира с най-често сре�аните му-
тации в тумор-су�ресорните гени NF1 �37%�, PTEN �Phosphatase and tensin 
homolog� и ТР53� Пациентите в тази гру�а имат значително увеличение на об�а-
та �реживяемост в резултат на �ровеждането на силно агресивна тера�ия�

Невроналната гру�а не се �арактеризира с наличие на отличава�и я мута-
ции в други гени или в �роцентното с�отношение на мутациите на гените засег-
нати и в другите гру�и� В нея се наблюдава и екс�ресия на гени, които са ти�ич-
ни за нормалните клетки на ЦНС� Пациентите в тази гру�а са с най- на�реднала 
в�зраст на заболеваемост и �одобно на класическата и мезен�ималната гру�и 
след �ровеждането на силно агресивно лечение се забелязва �одобрение в �ре-
живяемостта, но не в такава сте�ен�



БИОМАРКЕРИ С ПРОГНОСТИЧНА И ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ ПРИ МАЛИГНЕНИ ГЛИАЛНИ ТУМОРИ

47

3 СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 2, 2014

Сигнални пътища с нарушена функционалност при ГБМ
T�GA �роект�т �The �ancer Genome Atlas� из�олзвайки интегративен 

�од�од анализира� об�ите генетични изменения в генома на ГБ установи, че 
три основни сигнални ��тя са засегнати в �о-голямата част от ��рвичните ГБ� 
�ези ��ти�а са: 1� �GF�/�AS/NF1/PT�N/PIK3�A ��т; 2� p16INK4a/��K4/�b1 ��т; 
и 3� TP53/���2/���4/p14A�F ��т �Фигура 3� [117]� Седемдесет и четири �ро-
цента от ГБ имат увреждания и в трите сигнални ��тя�

Фигура 3. Аберации засягащи основните генетичните пътища при първичните и 
вторичните ГБМ [118].

1� EGFR/RAS/NF1/PTEN/PI3K ��тя е ключов сигнален ��т в клет�чната 
�ролиферация и увеличава клет�чната �реживяемост особено �ри ��рвичните 
ГБМ [119]� �GF� се активира �ри св�рзване на растежни фактори за екстраце-
луларния домен, което води до формирането на активна фосфатидил инозитол 
3- киназа �РI3К� в клет�чната мембрана� �я фосфорилира фосфатидилинозитол-
4,5-бифосфата до фосфатидилинозитол трифосфат �PIP3�, който активира верига 
от ефекторни молекули, като АК� �protein kinase В� и mTO� �мechanistic target of 
rapamycin�, воде�и до клет�чна �ролиферация и засилено клет�чно оцеляване 
чрез блокиране на а�о�тозата� �т друга страна PT�N �отиска активността на PIP3 
сигнал, като �о този начин ин�ибира клет�чната �ролиферация� Мутации в PTEN 
гена се сре�ат в до 40% от ГБМ и �очти изключително се сре�ат в ��рвичните 
ГБМ� T�GA �роект �оказва, че об�ата честота на генетични изменения в �GF�/
�AS/NF1/PT�N/PI3K ��тя �ри глиобластом е 88%, 45% от които се д�лжат на абе-
рации в ЕGFR, 36% на тези в PTEN, 15% на PI3K мутации, 18% NF1 аберации и 2% 
RAS мутации [117]�

Общата честота на 
генетични изменения 
в EGFR/RAS/NF1/
PTEN/PI3K пътя при 
глиобластом е 88%, 
45% от които се 
дължат на аберации 
в ЕGFR, 36% на тези 
в PTEN, 15% на PI3K 
мутации, 18% NF1 
аберации и 2% RAS 
мутации.

“

Три основни сигнални 
пътя са засегнати в 
по-голямата част от 
първичните ГБ. Тези 
пътища са: 1) EGFR/
RAS/NF1/PTEN/PIK3CA 
път; 2) p16INK4a/CDK4/
Rb1 път; и 3) TP53/
MDM2/MDM4/p14ARF 
път

“
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2) TP53/MDM2/MDM4/p14ARF ��т �Р53 участва в няколко клет�чни �ро-
цеси, включително клет�чния цик�л, клет�чна см�рт, клет�чна диференциация, 
неоваскуларизация и др� След увреждане на ДНК, �Р53 се активира и действа 
като транскри�ционен регулатор, воде� до активиране транскри�цията на ре-
дица гени, един от които е p21WAF1� �ой е сто� белт�к, отговорен за св�рзване-
то на циклин-зависима киназа и ин�ибиране на клет�чния �ре�од от �ресин-
тетична G1 к�м синтетичната S фаза на клет�чното делене� По този начин, му-
тантния р53 няма да б�де в с�стояние да �редотврати клет�чната ре�ликация, 
което �е доведе до неконтролиран туморен растеж� �сновен регулатор на p53 
е ���2 �murine double minute 2�� В клетки, които не са �одложени на стрес, 
нивата на р53 се �одд�ржат в ниски концетрации, чрез не�рек�снато разграж-
дане на р53� ���2 се св�рзва с p53 и �редотвратява неговото действие, като го 
транс�ортира от ядрото в цитозола� ���2 действа и като убиквитинира�а ли-���2 действа и като убиквитинира�а ли-2 действа и като убиквитинира�а ли-ира�а ли- ли-
газа св�рзвайки убиквитина ковалентно к�м р53 и �о този начин го маркира за 
�ротеозомно разграждане� �т друга страна p14A�F регулира с��о дейността на 
тумор-су�ресорния �ротеин p53 чрез ин�ибиране на ���2� Високите нива на 
p14A�F стабилизират p53, което му �озволява да активира p21�AF1/�IP1 - ком-14A�F стабилизират p53, което му �озволява да активира p21�AF1/�IP1 - ком-A�F стабилизират p53, което му �озволява да активира p21�AF1/�IP1 - ком- стабилизират p53, което му �озволява да активира p21�AF1/�IP1 - ком-p53, което му �озволява да активира p21�AF1/�IP1 - ком-53, което му �озволява да активира p21�AF1/�IP1 - ком-p21�AF1/�IP1 - ком-21�AF1/�IP1 - ком-�AF1/�IP1 - ком-1/�IP1 - ком-�IP1 - ком-1 - ком-
�лекса, ин�ибитор на клет�чния цик�л, който блокира ��K2/cyclin � ���N�1�-
медиираното фосфорилиране на �b1 [120]� �ова означава, че загуба на нормал-�b1 [120]� �ова означава, че загуба на нормал-1 [120]� �ова означава, че загуба на нормал- загуба на нормал-
ните ТР53 функции може да е резултат от �овишената екс�ресия на всеки един 
от следните гените ТР53, MDM2, или p14ARF� Проект�т T�GA разкри, че 87% 
от об�ата честота на генетични �ромени се д�лжат на �ромени именно в този 
сигнален ��т �ри ��рвични ГБ, като 35% от тя� се д�лжат на ТР53 аберации, 14% 
на MDM2 ам�лификацията, 7% на MDM4 ам�лификацията, или 49% на p14ARF 
�ромените [117]�

3) p16INK4a/CDK4/RB1 ��тя изглежда е един от важните ��ти�а, както 
за ��рвични, така и за вторични глиобластоми� �b1 контролира �рогресията 
от G1 в S фаза на клет�чния цик�л� ��K4/циклин �1 ком�лекса фосфорилира 
�b1 белт�ка, осигурявайки освобождаването на �2F транскри�ционния фактор, 
който активира гени, участва�и в G1-S клет�чния �ре�ода� p16INK4a св�рзва 
��K4, ин�ибирайки образуването на ��K4/циклин �1 ком�лекса и така бло-
кира G1-S �ре�ода� Следователно, �ромяна в �b1 нормалното функциониране 
зависи от �ромени в екс�ресията на всеки един от гените - Rb1, p16INK4a или 
CDK4� Проект�т T�GA �оказва, че об�ата честота на генетични �ромени в �B1 
сигналния ��т �ри ��рвични ГБ е 78%, като 52% от тя� се д�лжат на p16INK4a 
�омозиготни делеция или мутации, 47% на p15INK4b �омозиготна делеция, 18% 
на CDK4 ам�лификация, 11% на Rb1 мутации или �омозиготна делеции [117]�

МАРКЕРИ С ПРОГНОСТИЧНО И ПРЕДИКТИВНО ЗНАЧЕНИЕ
Прогностичният маркер е клинична или биологична �арактеристика, която 

е обективно измерима и дава информация за вероятния из�од от заболяването ако 
не б�де �роведена тера�ия� �акива �рогностични маркери са �олезни за иденти-
фициране на �ациенти с�с злокачествени заболявания, които са изложени на �о-
висок риск от рецидив на заболяването и следователно са �отенциални кандидати 
за адювантна тра�ия� За разлика от тя� �редиктивният фактор е клинична или 
биологична �арактеристика, която дава информация за очакваната �олза от �ро-
веденото лечението �независимо дали е св�рзано с намаляване размера на тумора 
или увеличаване на �реживяемостта�� �ези �редиктивни фактори могат да б�дат 
из�олзвани за идентифициране на гру�и �ациенти, които имат най-голяма веро-
ятност да се �овлияят от �роведеждането на конкретна тера�ия [121]�

Общата честота на 
генетични промени 
в RB1 сигналния път 
при първични ГБ е 78%, 
като 52% от тях се 
дължат на p16INK4a 
хомозиготни делеция 
или мутации, 47% на 
p15INK4b хомозиготна 
делеция, 18% на CDK4 
амплификация, 11% 
на Rb1 мутации или 
хомозиготна делеции. 

“

87% от общата 
честота на генетични 
промени се дължат 
на промени именно 
в този сигнален път 
при първични ГБ, 
като 35% от тях 
се дължат на ТР53 
аберации, 14% на MDM2 
амплификацията, 
7% на MDM4 
амплификацията, 
или 49% на p14ARF 
промените. 

“
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Клинични фактори
До момента клиничните фактори �оказали изразена �рогностични значи-

мост, св�рзва�а се с МГ, са малко на брой� �свен �истологичния ти� на тумора 
�олигодендроглиомите са с �о-добра �рогноза, отколкото смесени глиоми, ко-
ито, от своя страна, имат �о-добра �рогноза, в сравнение с астроцитом� и ту-
морния стадий, следва�ите �о важност клинични фактори, до�ринася�и за 
благо�риятната �рогноза, включват ранната в�зраст на диагностициране, о�е-
ративното отстаняване на тумора, високия Karnovsky performance status �KPS� 
и добрия когнитивен статус [113, 115, 122, 123]� В�зрастта на �ациента [124] и 
об�ото с�стояние �о KPS �ри �оставянето на диагнозата [125] оказват такова 
влияние в�р�у �рогнозата кавото имат СЗ� стадия и �истологичната диагноза� 
Сте�ента на �ирургична резекция �овлиява �реживяемостта [126], като макро-
ско�ски тотална резекция води до �о-благо�риятна такава [127]�

Молекулярно-генетични фактори
В �оследните години интерес�т к�м геномните �арактеристики на глиал-

ните тумори е голям� Проект�т T�GA �The �ancer Genome Atlas� стартира �рез 
2006г� с основна цел да установи молекулните основи на рака� П�рвият вид ту-вид ту-
мор, който става обект на изследване на T�GA е ГБМ� Молекулното �рофилира- на T�GA е ГБМ� Молекулното �рофилира-T�GA е ГБМ� Молекулното �рофилира- е ГБМ� Молекулното �рофилира-М� Молекулното �рофилира-� Молекулното �рофилира-
не на ГБМ включва анализ на с�ект�ра от мутации, вариациите в броя ко�ийни 
ДНК варианти ��NVs�, �ромозомните �ренареждания и метилирането на ДНК 
[117]� Parson et al� �2008� с��о �убликуват резултати от интегриран геномен ана-Parson et al� �2008� с��о �убликуват резултати от интегриран геномен ана- et al� �2008� с��о �убликуват резултати от интегриран геномен ана-et al� �2008� с��о �убликуват резултати от интегриран геномен ана- al� �2008� с��о �убликуват резултати от интегриран геномен ана-al� �2008� с��о �убликуват резултати от интегриран геномен ана-� �2008� с��о �убликуват резултати от интегриран геномен ана-т резултати от интегриран геномен ана- резултати от интегриран геномен ана-
лиз, който включва ДНК секвениране, анализ на �NVs и генната екс�ресия [29]� 

�ози �од�од за �р�в ��т доведе до установяване на гени, които се асоци-
ират с ГБМ [29]� Два т�канно-базирани биомаркера бя�а ус�ешно в�ведени в 
клиничната �рактика и �редоставят �рогностична/�редиктивна информация за 
�ациенти с ГБМ-и: �ромоторният статус �метилиран или не� на �6-метилгуанин 
метил-трансферазния ген �MGMT� [128] и мутациите, засяга�и гена изоцитрат 
де�идрогеназа �IDH� 1 или 2 �мутирал или див ти�� [129]�

Изоцитрат дехидрогеназите
IDH1 е ген, локализиран на 2q33�3 и кодира� изоцитрат де�идрогена-

за 1, ензим, катализира� окислителното карбоксилиране на изоцитрат до 
α-кетоглутарат с едновременната �родукция на NA�P� [130-132]� При �ората 
с��ествуват �ет вида изоцитрат де�идрогеназни гени, три от които са локализи- �ет вида изоцитрат де�идрогеназни гени, три от които са локализи-
рани в мито�ондриите� Изоцитрат де�идрогеназа 1 е �омодимер с две ензимно-
активни места, локализиран в цитозола и �ероксизомите� Смята се, че основната 
функция на IDH1 е синтезата на NA�P�, необ�одим за редукционни реакции и 
за синтеза на ли�иди [130]� В изследването на Zhao et al� [133] е установено, че 
наличието на IDH1 мутация �онижава афинитета на ензима к�м неговия суб-
страт чрез образуване на каталитично неактивни �етеродимери� С�ецифични 
за глиомите «missense» соматични мутации в IDH1 винаги засягат аминокисели-
ната аргинин в кодон 132 и се означават най-об�о като �132 [134]� �я е една от 
аминокиселините, които �ринадлежат к�м еволюционно високо-консервативен 
регион, раз�оложен в активния цент�р на ензима, к�дето става св�рзването с 
изоцитрата [135]resou¹#8X� �132 мутации, наблюдавани в екзон 4 на IDH1 гена 
са установени �ри �овече от 70% от СЗ� стадий II и III астроцитоми, олигоден-II и III астроцитоми, олигоден- и III астроцитоми, олигоден-III астроцитоми, олигоден- астроцитоми, олигоден-
дроглиоми, както и вторични глиобластоми [131, 136, 137], които са резултат от 
�рогресията на �редшества�и ги моз�чни тумори в �о-ранен стадий, но се от-
криват рядко �ри тумори изв�н нервната система [131, 138]� Най-често наблю-
даваната мутация е �ревр��ането на аргинин 132 в �истидин ��132�� Фигура 4� 

R132 мутации, 
наблюдавани в 
екзон 4 на IDH1 гена 
са установени при 
повече от 70% от 
СЗО стадий II и 
III астроцитоми, 
олигодендроглиоми, 
както и вторични 
глиобластоми

“

Възрастта на 
пациента и общото 
състояние по KPS 
при поставянето на 
диагнозата оказват 
такова влияние върху 
прогнозата кавото 
имат СЗО стадия 
и хистологичната 
диагноза. Степента 
на хирургична 
резекция повлиява 
преживяемостта 
[126], като 
макроскопски 
тотална резекция 
води до по-
благоприятна такава
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Фигура 4. Моделна структура на IDH1 ензима – локализация на аминокиселината 
в кодон 132 (аргинин в дивия тип и хистидин в мутантния белтък), в активния 

център на ензима и образуване на Н-връзка с ензимния субстрат -изоцитрата. В 
активния център на нормалния IDH1 ензим се образува Н-връзка между изоцитрата, 

кофактора NADP и калциевите йони (лилава сфера). В дясно е показан мутиралият 
белтък, чийто АК остатък е твърде далеч от изоцитрата и не може да образува 

връзка с него [139].

Структурни изследвания �оказват, че вследствие на това с�битие, оста-
т�ци в активния цент�р �рет�р�яват структурни �ромени в с�ответствие с 
намалената нужда от оксидативна декарбоксилация на изоцитрата и това води 
до �ридобиване на с�особност за �ревр��ане на α-кетоглутарат �α-KG� в 2-�и--кетоглутарат �α-KG� в 2-�и-α-KG� в 2-�и--KG� в 2-�и-KG� в 2-�и-� в 2-�и-
дроксиглутарат �2�G� – Фигура 5� Доказано е, че �овишеното натру�ване на 
2�G може да доведе до �овишен риск от злокачествени тумори на моз�ка �ри 
�ациенти с вроден дефект в 2�G метаболизма [140]�

Фигура 5. Окислителното карбоксилиране на изоцитрат до α-KG с едновременната 
продукция на NADPH от дивия тип ензим IDH1/IDH2 и превръщането на α-КG в 2HG под 

действие на мутиралия ензим IDH1/IDH2.

Екс�ресията на мутантния IDH1 ензим води до значително редуциране 
�роизводството на α-кетоглутарат, но за разлика от тя�, нивата на α субединица-
та на �и�оксия-индуцирания фактор 1 ��IF1A� се увеличават значително [141]� 
В действителност транскри�ционният фактор �IF1A се регулира от α кетоглу-
тарат, в резултат на което �ри МГ с наличие на мутирал IDH1 се установяват �о-
високи нива на �IF1A в сравнение с �ациентите, �ри които се наблюдава див ти� 
IDH1� �ова е �оказателно, че IDH1 може да функционира като тумор-су�ресорен 
ген и инактивирането му чрез мутация вероятно до�ринася за туморогенезата 
чрез индукция на �IF1 ��тя [133]� 

DH1 може да 
функционира като 
тумор-супресорен ген 
и инактивирането 
му чрез мутация 
вероятно допринася за 
туморогенезата чрез 
индукция на HIF1 пътя
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Фигура 6. Модел на IDH1/IDH2 индуцирана трансформация в малигнените глиоми. 
Тумори, носещи мутации в IDH1/IDH2 натрупват високи количества на метаболита 

(R)-2HG [142].

�т друга страна в туморите, носе�и IDH1/IDH2 мутации се натру�ват го-
леми количества на метаболита ���-2�G� Ролята на този онкометаболит в кле-
т�чната трансформация може да б�де св�рзана с�с с�особността му да заменя 
α-KG като косубстрат на �ролил �идроксилазите �P���, действа�и в�р�у �IF и 
воде�и до �роизводството на сукцинат, �реминавайки �рез а-KG като междин-
но с�единение� Смята се, че високите нива на клет�чния 2�G активират �идро-
ксилирането на �IFA, което от своя страна води до намалена екс�ресия на �IF и 
�овишена глиомна трансформация� В до��лнение, натру�ването на 2�G в IDH1 
и IDH2 мутиралите клетки е св�рзано с е�игенетични �ромени чрез ин�ибиране 
на T�T2 �ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase� и J���s �Jumonji-� 
domain histone demethylases� �Фигура 6�[142]� 

Генетични изменения са детектирани и в ДНК �оследователността, коди-
ра�а активния цент�р на I��2 �мито�ондриална NA�P+ зависима изоцитрат 
де�идрогеназа 2�, раз�оложена в �ромозомен регион 15q26�1� Подобно на I��1, 
този ензим функционира като димер� Последните научни открития �оказват, че 
I��2 е основният катализатор на окислението на изоцитрат до α-кетоглутарат в 
цик�ла на лимонената киселина [130]� Мутации в IDH2 са открити единствено в 
аргинин на �озиция 172, която е аналогична на аргинин 132 в IDH1� Мутациите 
в IDH1, както и тези в IDH2, са �редимно �етерозиготни, у�ражняват домини-�етерозиготни, у�ражняват домини- у�ражняват домини-у�ражняват домини-
ра�о негативен ефект и имат соматичен �роиз�од [135, 143]� Наскоро бя�а �у-[135, 143]� Наскоро бя�а �у-
бликувани данни за наличие на мутации в IDH1 гена и в �омозиготно с�стоя-
ние [144, 145]�

Изследване на �ациенти, �рет�р�яли �овече от една о�ерации и реци-, �рет�р�яли �овече от една о�ерации и реци-
дивира�о заболяване �оказа, че мутационното с�битие в IDH1 гена никога не 
наст��ва след в�зникването на �Р53 мутациите, което �ред�олага, че IDH1 му-
тацията е много �о-ранно с�битие в глиомагенезата� Наличието на мутации и 
в двата гена, IDH1 и ТР53, се наблюдава в 63% от нискокачествените дифузни 
астроцитоми, но едва �ри 10% от �илоцитните астроцитоми и 5% от ��рвичните 
ГБМ [146]� 

IDH1/IDH2 мутации са установени �ри 54% от астроцитомите, �ри 65% 
от олигодендроглиалните тумори, �ри 50% от вторичните и само �ри 3% от 
��рвичните глиобластоми [147]� Високата честото на IDH1/IDH2 мутации в�в 

Изследване 
на пациенти, 
претърпяли повече 
от една операции 
и рецидивиращо 
заболяване показа, 
че мутационното 
събитие в IDH1 
гена никога не 
настъпва след 
възникването на ТР53 
мутациите, което 
предполага, че IDH1 
мутацията е много 
по-ранно събитие в 
глиомагенезата.

“

високите нива 
на клетъчния 
2HG активират 
хидроксилирането 
на HIFA, което 
от своя страна 
води до намалена 
експресия на HIF и 
повишена глиомна 
трансформация. 
В допълнение, 
натрупването 
на 2HG в IDH1 и 
IDH2 мутиралите 
клетки е свързано 
с епигенетични 
промени чрез 
инхибиране на TET2.

“

В туморите, носещи 
IDH1/IDH2 мутации 
се натрупват големи 
количества на 
метаболита (R)-2HG

“
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вторичните ГБМ и тя�ното �очти на��лно отс�ствие в ��рвичните глиоблас-
томи е в �одкре�а на аргументите, че в��реки �истологичните си �рилики, тези 
�одти�ове са клинично и генетично различни [146]� �ези мутации изглежда са 
от с��ествено значение за �реживяемостта на �ациентите, но директната вр�з-
ка с тях все о�е не е изяснена� Пациенти с АА и ГБ �оказват значително �о-
д�лга об�а �реживяемост �ри наличието на мутации в гените IDH1 или IDH2� 
�е са �арактерни за �о-млади �ациенти - средна в�зраст 34 години за �ациен-
ти с AA, в сравнение с носителите на див ти� - средно 53 годишна в�зраст [131]� 
�artmann et al� �оказват, че ли�сата на мутации в IDH1 �ри ана�ластични астро-
цитоми, олигоастроцитоми и олигодендроглиоми СЗ� III-та сте�ен е значим �о-олигоастроцитоми и олигодендроглиоми СЗ� III-та сте�ен е значим �о- и олигодендроглиоми СЗ� III-та сте�ен е значим �о-олигодендроглиоми СЗ� III-та сте�ен е значим �о- СЗ� III-та сте�ен е значим �о-III-та сте�ен е значим �о--та сте�ен е значим �о-
казател за лоша �рогноза [130]� При �ациентите с ГБМ и мутирал IDH1/IDH2 се 
наблюдава уд�лжаване на средната �реживяемост с 3�8 години в сравнение с 1�1 
години �ри �ациенти с див ти� IDH1 [29]�

В�з основа на мутациите в тези два гена могат да б�дат разработени нови 
тера�евтични решения �ри �ациенти с вторичен ГБМ и �ри малка част от тези с 
��рвичен ГБМ, които ги �ритежават, особено след като наскоро бе �оказано, че 
ин�ибирането на ензима I��2 води до увеличаване чувствителността на тумор-
ните клетки к�м �имиотера�евтичните средства [132]�

TP53
p53 е тумор-су�ресор с изключителна роля, който участва в регулацията 

на клет�чния цик�л, контролира оцеляването и стареенето на клетката, а�о�то-
зата, диференциацията, и участва в много ключови физиологични и �атологич-
ни �роцеси� р53 се намира в ядрото на клетките, к�дето се св�рзва директно с 
ДНК� При в�зникване на ДНК �овреда в клетката от агенти като токсични �ими-
кали, радиация, или ултравиолетови ��V� л�чи, този �ротеин играе важна роля 
в о�ределянето на това дали ДНК �е б�де �о�равена или увредената клетка �е 
�олучи сигнал за самоуни�ожение �а�о�тоза� [148]� 

p53 е идентифициран �рез 1979г� от Arnold Levine, �avid Lane и �illiam 
Old и е наименуван с�оред молекулната му маса, която е 53к�а [149, 150]� Белт�-
к�т p53 се с�стои се от четири субединици, всяка, от които условно е разделена 
на няколко домена, които с различна функция �фигура 7�� 

Фигура 7.  Схематични представяне на структурата на p53: N-терминален регион 
(1-94 амино киселина), Централен регион (ДНК-свързващ – 102-292 амино киселина) и 

С-терминален регион (363-393 амино киселина).

TР53, заедно с р63 и р73, е част от малкото генно семейство, което има клю-
чова роля за развитието, диференциацията и с�стоянието на клетката в условия 
на стрес� �ой се екс�ресира в много ниски нива в ядрата на нормалните клетки� В 
активно с�стояние, в�в вид на �омотетрамер, р53 белт�к�т се акумулира в ядро-

Пациенти с АА и ГБ 
показват значително 
по-дълга обща 
преживяемост при 
наличието на мутации 
в гените IDH1 или IDH2. 

“

Въз основа на 
мутациите в тези 
два гена могат да 
бъдат разработени 
нови терапевтични 
решения при пациенти 
с вторичен ГБМ

“

Инхибирането на 
ензима IDH2 води 
до увеличаване 
чувствителността на 
туморните клетки към 
химиотерапевтичните 
средства 

“
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то и действа като мулти-функционален транскри�ционен фактор, ре�ресира� 
или активира� екс�ресията на множество други гени, участва�и в �рогресията 
на клет�чният цик�л, а�о�тозата, отговора на стресови сигнали, диференциац-
ията и ДНК �о�равката [151]�

Често в тумори с мутации в IDH1 или IDH2 се откриват и такива в TP53 
�в 80% от случаите на АА и ГБ� [137, 146]� Мутациите в гена TP53 са �арактерни 
за около 50% от всички тумори [152] и за над 35% от глиомите [29, 153]� Днес в 
различните база данни може да б�де открита информация за над 15 000 ТР53 
мутации �ри с�орадични тумори, с�об�ени в над 6 000 �убликации, както и за 
о�е над 201 мутации �ри �олови клетки� Мутациите в ТР53, които водят до ра-
кови формации са �редимно „missense” замени, неравномерно раз�ределени �о 
д�лжината на молекулата, �редимно в ДНК-св�рзва�ия домен, екзони 5-8 �„hot-
spots”� [154]� Едва 15% от мутациите се намират изв�н 5-8 екзон� �ези мутации 
са с най- голяма честота �ри ана�ластичните астроцитоми - 64�3%, �оследва-- 64�3%, �оследва-
ни от ГБМ, �ри които честотата е 25�9%� �станалите 12% се раз�ределят между 
другите видове моз�чни тумори� Мутациите в ТР53 гена са рядко сре�ани �ри 
��рвичните глиобластоми - 11%, докато в�в вторичните �роцент�т им е значи-
телно �о-висок – 67%� �ова �одкре�я идеята, че има �оне два ��тя, които водят 
до развитието на мултиформен глиобластом – 1� de novo ��т, �ри който не в�з-1� de novo ��т, �ри който не в�з-�ри който не в�з-
никват р53 мутации и 2� вторичен, �рогресивен ��т, �ри който р53 мутира [155]�

В��реки, че аберации в ТР53 силно се асоциират с вторичните ГБМ, в 
сравнение с другите диагностични маркери той има �о-слабо изразена роля в 
разграничаването на ��рвичние от вторичните ГБМ като се има �редвид, че 
свр��екс�ресията му е наблюдавана в около 25% от ��рвичните ГБМ [156]� �ова 
води до �ротиворечиви резултати за р53 като индивидуален �рогностичен мар-
кер� Докато някои �роучвания �оказват вр�зката му с �о-лоша �реживяемост 
�ри �ациенти с ГБ, за които е �арактерна увеличена екс�ресия на �P53, редица 
мета-анализи от�в�рлят наличието на такава корелация [153]� �т друга страна, 
мутации в два кодона, 248 и 273, на гена TP53 се св�рзват с благо�риятна �рог-
ноза �ри ГБ [118]�

1p и 19q коделеционни събития
Между центромерните региони на двете �ромозоми 1 и 19 има голяма �о-

моложност, което �ред�олага ме�аниз�м за небалансирана транслокация [157]� 
Подобни транслокации на цели рамена са наблюдавани в няколко вродени нео-
�ластични заболявания� Хи�отезата за центромерна нестабилност е в основата 
на много наблюдавани в солидни тумори транслокации на цели �ромозомни ра-
мена [157, 158]� В солидните тумори образуването на такива транслокация може 
да б�де �ровокирано от �ромени в метилирането на ДНК веригата и/или �од 
действие на �истонови модификации� Една от �ричините за генното заглушава-
не или деактивиране на важни гени �ри туморите е т�нар� �ромоторно �и�ерме-
тилиране [157]� �ези е�игенетични изменения могат да б�дат в основата на цен-
тромерна нестабилност [159, 160]� �ова се �одкре�я и от факта, че ко-делецията 
на 1p и 19р силно корелира с �и�ерметилирането на голям брой гени [157]�

Коделеция на �ромозомнтите рамене 1p/19q за ��рви ��т е открита �ри 
олигодендроглиални тумори �рез 1994 г� [141, 161]� �airncross et al� установяват 
�имиочувствителност на �ациенти с ана�ластична олигоденроглиома, които 
имат загуба на 1p и особено �ри коделеция на 1p и 19q [162]� Коделецията на 1p и 
19q е молекулярно-генетичната �арактеристика на олигодендроглиомите, обик--генетичната �арактеристика на олигодендроглиомите, обик-генетичната �арактеристика на олигодендроглиомите, обик-
новено включва�а целите �ромозомни рамена и на двете �ромозоми� Докато 
единичната загуба на 19q се сре�а в астроцитоми, коделецията на 1p/19q �осо-

Мутации в два кодона, 
248 и 273, на гена 
TP53 се свързват 
с благоприятна 
прогноза при ГБ

“

Често в тумори с 
мутации в IDH1 или 
IDH2 се откриват и 
такива в TP53 (в 80% 
от случаите на АА 
и ГБ) 

“



Гергана Станчева, Теодора Горанова, Атанаска Миткова, Радка Кънева, Ваньо Митев

54

3СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 2, 2014

бено делеция, която включва целите рамене� се сре�а рядко �ри други глиоми, 
различни от олигодендроглиомите� Комбинираната загуба на 1p/19q се открива 
в 50% до 80% от случаите, �ри които диагнозата е олигодендроглиом  - около 
85% от �ациентите с нискостадийна олигодендроглиома и 65% с ана�ластична 
олигодендроглиома имат едновременна загуба на 1p/19q �ромозомните рамена 
[163]� Честотата на коделецията 1p/19q е значително �о-нис�ка �20 % - 30 %� �ри 
дифузни глиоми и глиоми с неизясена �исто-морфология [161, 164, 165]� Едно-
временната загуба на 1p и 19q се асоциира с добра �рогноза не само �ри олиго-
дендроглиомите, но и �ри астроцитомите, в��реки че �ри тя� това увреждане е 
�о-рядко [166]� 

Tуморите с делеция на целите �ромозомни рамена 1p и 19q се �арактери-
зират с �о-добра �рогноза от тези с частична загуба или без загуба на �ромозо-
мен материал [162]� �свен това, алелната загуба на �ромозомното рамо 1p или 
комбинираната загуба на 1p и 19р са добри �рогностични фактори за отговора 
к�м �имиотера�ия� В��реки че ме�анизм�т, чрез който загубата на генетична 
информация в �ромозомите води до �имиочувствителност остава неясен, смята 
се че алелните загуби демаскират инактивирани туморсу�ресорни гени, които се 
намират в остава�ите алели� [162]�

Загуба на 1p/19q се св�рзва и с наличието на други генетични �ромени в 
глиомите� Често в тумори с мутации в IDH1 или IDH2 се откриват с��о TP53 
мутации или делеции на �ромозоми 1p и 19q [146]� Мутациите в гена ТР53 са 
често сре�ани в туморите с астроцитомен �роиз�од и наличието им е никога 
не се наблюдава �ри тумори с наличие на 1p/19q коделецията т�е� те са взаимно-
изключва�и се с�бития [29, 156]� Наличието на 1p/19q загубата се св�рзана и с 
�о-ниските екс�ресионни нива на гена MGMT [165, 167, 168]�

Епигенетични промени при малиглените глиоми
Промени в метилирането на ДНК е друга отличителна черта �ри злока-

чествените заболявания, като на фона на цялостното ДНК �и�ометилиране се 
наблюдават райони от ДНК �оследователността, т� нар� �pG острови, с увели-
чена сте�ен на �и�ерметилиране� Цитозин-фосфат-гуанин ��pG� островите са 
участ�ци от ДНК, в която цитозин�т е св�рзан с гуанин чрез фосфодиестерна 
вр�зка и се формират �pG динуклеотиди структури, �овтаря�и се многократ-
но в �ромоторната област на гените� Метилирането на 5�- в�глеродния атом 
на цитозина е форма на е�игенетична модификация �овлиява�а регулацията 
на генната екс�ресия, което от своя страна, води до �ромени в �роматинова-
та структура и транскти�ционно �одтискане на генната екс�ресия� При бозай-
ниците 70% до 80% от цитозиновите остат�ци в �pG островите са метилирани 
[169]2 Place Jussieu, F-75005 Paris, France�</auth-address><titles><title>�ytosine 
methylation and �pG, TpG ��pA� Смята се, че еволюционни �роцеси са доволи до 
с�онтанното деаминиране на метилирания цитозин и �ревр��ането му в тимин 
[170, 171]� При �ората �pG островите в �ромоторните области са неметилира-
ни, което �озволява гените да се екс�ресират нормално [172, 173]� Промоторно-
то �и�ерметилиране на �pG островите обикновено води до транскри�ционно 
заглушаване на св�рзания с �ромотора ген [174]� В��реки, че метилаторният 
феноти� на �pG островите ��I�P� за ��рви ��т е идентифициран �ри коло-
ректален рак [175], �рез изминалото десетилетие термин�т „�I�P“ многократ-
но е из�олзван, за да се о�ише �ромоторно �и�ерметилиране на �pG островите 
и в други видове тумори, включително, глиобластом и други глиални тумори 
[176-182]� Няколко изследвания отбелязват е�игенетични �ромени между ��р-
вичните и вторични ГБМ-и� Цялостно вторичните ГБМ-и се �арактеризират с 

Промоторното 
хиперметилиране 
на CpG островите 
обикновено води до 
транскрипционно 
заглушаване на 
свързания с промотора 
ген. 

“

Мутациите в 
гена ТР53 са често 
срещани в туморите 
с астроцитомен 
произход и наличието 
им е никога не се 
наблюдава при тумори 
с наличие на 1p/19q 
коделецията т.е. те са 
взаимноизключващи се 
събития. 

“

Едновременната 
загуба на 1p и 19q 
се асоциира с добра 
прогноза не само при 
олигодендроглиомите, 
но и при 
астроцитомите, 
въпреки че при тях 
това увреждане е по-
рядко. 

“

През изминалото 
десетилетие 
терминът „CIMP“ 
многократно е 
използван, за да се 
опише промоторно 
хиперметилиране на 
CpG островите

“
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�о-висока честота на �ромоторно метилиране [118]� Пример за това е �ромотор-
ното �и�ерметилиране на Rb1 гена, установено �риблизително 3 ��ти �о-често 
�ри вторичните ГБМ-и [183]� Наскоро бе демонстрирано, че соматични мутации 
засяга�и IDH1, често сре�ани �ри глиомите, водят до в�зникването на �I�P 
феноти�а �ри ��рвичните астроцити чрез ремоделиране на метилома �Фигура 
8� [184-186]� 

Фигура 8. Модел на IDH1/IDH2 мутациионната индукция на CIMP фенотипа. 
Мутации в IDH1 и IDH2 водят до продуцирането на 2-хидроксиглутарат (2-HG), 

инхибитор на а-KG зависимите диоксигенази, включително хистонови деметилази и 
TET белтъчното семейство. Мутациите в IDH1/IDH2 гените са причина за CIMP чрез 

инхибиране на ТЕТ-медиираната продукция на 5-хидроксиметилцитозин, която е 
първата стъпка към ДНК деметилирането [188].

Установено е, че �I�P феноти�а може да да б�де �олезен като биомаркер 
за ранното откриване на раковите заболявания в кр�в и други телесни течности, 
за �редсказване на �рогнозата и отговора к�м тера�ия и за мониториране �оя-
вата на рецидивира�о заболяване [187]� 

MGMT промоторно хуперметилиране
MGMT ген�т е локализиран в �ромозома 10q26 и кодира O6-метилгуа-

нин метилтрансфераза, ензим участва� в ДНК ре�арацията [128]� Алкилира-
�ите �имиотера�евтични лекарства са из�олзвани в лечението на �ациенти с�с 
злокачествени глиоми в �род�лжение на много години� T�Z добавя метилова 
гру�а на �6-�озиция в молекулата на нуклеотида гуанин, което води до ДНК 
увреждане и клет�чна см�рт� Активния �G�T осигурява �о�равката на алки-
лираните гуанинови остат�ци в �овредените ДНК участ�ци, като необратимо 
�ре�в�рля метилова гру�а от �6-�озиция на модифицирания гуанин в�р�у своя 

Наскоро бе 
демонстрирано, че 
соматични мутации 
засягащи IDH1, 
често срещани при 
глиомите, водят 
до възникването 
на CIMP фенотипа 
при първичните 
астроцити чрез 
ремоделиране на 
метилома

“
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цистеинов остат�к �Фигура 9� [189, 190]� Когато е загубена функцията на �G�T, 
клетките имат намалена с�особност да �о�равят �овреди в базата G �редизвика-
ни от действието на алкилира�и агенти, в резултат на което в�зниква мутация, 
�ри която G се св�рзва не�равилно с базата А, а това води до активиране на 
“mismatch” ре�арационната ����� система и а�о�тоза [191]�

Фигура 9. Механизъм на действие на ензима MGMT

През 2005 г� �egi et al� [192] с�об�и�а, че генното заглушаване на MGMT 
�одобрява �реживяемостта �ри �ациенти с глиобластом, �ри които е била �ро-
ведена едновременно �имиотера�ия с алкилира�ия �ре�арат T�Z и л�чете-
ра�ия� Следователно високите нива на активно действа�ия MGMT в раковите 
клетки с�омага за намаляване на цитотоксичния ефект на T�Z и за с�здаването 
на т�нар� резистентен феноти� [193, 194]� Е�игенетичното заглушаване на този 
ген чрез �ромоторното му �и�ерметилиране води до намаляване на екс�ресията 
на �G�T белт�ка и с�ответно до �онижента му ДНК ре�арира�а с�особност� 
�ова, от своя страна, ин�ибира с�особността на клетката да �о�рави алкилира-
ната ДНК верига и �о този начин �озволява �о-ефективното действие на алки-
лира�ите лекарства [128, 195]�

MGMT �ромоторното �и�ерметилиране се сре�а в различните стадии на 
глиома и се счита, че е маркер с �рогностича и �редиктивна стойност [192, 194, 
196-199]� В изследване �рез 2005г� беше установено, че 49% от �ациентите с диа-
гноза ГБМ и метилиран MGMT ген, след �ровеждане на тера�ия с T�Z и л�че-
лечение �оказват над 2 годишна об�а �реживяемост в сравнение с гру�ата, �ри 
която не е било наблюдавано MGMT �ромоторно �и�ерметилиране [192]� Коре-
лация с �рогнозата е докладвана с��о �ри �едиатрични глиобластоми, нискос-
тадиини глиоми, а най-често �ри ана�ластичните глиоми �СЗ� клас III� [196, 
197, 199-201]� В��реки че метилационния стаус на MGMT може да се �ромени 
с �рогресията на заболяването, �рогностична му значимост се отнася само за 
��рвичните МГ [202]� При �ациенти с ГБМ, редица изследвания �отв�рждават 
не само �рогностичната значимост на MGMT �ромоторното метилиране, но и 
неговата �редиктивна такава �ри �роведена �имиотера�ия с T�Z [192, 194, 198, 
203-205]� За разлика от тя�, �ри ана�ластичните астроцитоми MGMT метилира-
ният статус има отношение само к�м �рогнозата на заболяването, но не и к�м 
тера�евтичния отговор [196, 201]� Проучване на �ivera и с�автори установява, 

В изследване през 2005г. 
беше установено, че 
49% от пациентите 
с диагноза ГБМ и 
метилиран MGMT 
ген, след провеждане 
на терапия с TMZ и 
лъчелечение показват 
над 2 годишна обща 
преживяемост в 
сравнение с групата, 
при която не е 
било наблюдавано 
MGMT промоторно 
хиперметилиране. 
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че наличието на MGMT метилиране има вр�зка с тера�евтичния отговор �ри 
самостоятелното �рилагането на л�четера�ия, дори и �ри ли�сата на адювантно 
лечение с алкирира� �имиотера�евтик [206]�

Промоторното метилиране на MGMT се св�рзва с ефективност на тера-
�ията с T�Z �ри ��рвото му �рилагане [192, 207], но не и �ри рецидив [208]� 
Изследвания в�р�у молекулярните ме�анизми, воде�и до развитие на рециди-
вира�о заболяване, доведо�а до откриването на мутационни с�бития, наблю-
давани в гени от ��� системата, които оказват влияние и в�р�у �роцеса на 
MGMT метилиране� В действителност, �ри �ациентите с �и�ермутационен ста-
тус на ��� гени и с метилиран MGMT �ромотор се наблюдава натру�ване на 
множество G� к�м AT транзиции в �pG островите, за ралика от �ациентите с 
�и�ермутационни тумори и неметилиран MGMT �ромотор� 

Наличието на дефицит на ��� система и MGMT �ромоторното метили-
ране, би�а могли да б�дат значими фактори с клинични �оследици, в контекста 
на лечение – �овишава се в�зможността �ациентите, �одложени на ��рва линия 
тера�ия да развивият не само резистентност к�м тера�ията, но и ��� �и�ер-
мутационен феноти�� Факт�т, че новодиагностицирани глиобластоми с деакти-
виран �G�T реагират добре на лечение с алкилира�и агенти, отчасти се д�лжи 
на инициирането на многожество ��� цикли, които се о�итват безус�ешно да 
�о�равят алкилираните гуанини� �ова, от своя страна, води до клет�чна см�рт, 
но и до натру�ване на мутации в ��� гени, които са локализирани в �рG бога-
ти региони, но изв�н �ромоторните области [117]� �ака ��рвоначалното мети-
лиране на MGMT може, от една страна, да усили мутационния с�ект�р, кото �е 
засегне ��� гените, а от друга - увеличава селективения натиск в�р�у загубата 
на клет�чната ДНК ре�арационна функцията, достигайки до крайния резултат 
- развиването на рецидивира�и агресивни тумори с �и�ермутационен феноти� 
[184]� �ези открития �одчертават важността за разработването на селективни 
стратегии, насочени к�м клетките с дефицит в ��� система, в комбинация с 
алкилира�и агенти, за да се �редотврати или сведе до минимум �оявата на ре-
зистентност к�м лечение [117]�
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ВАРИАБИЛНОСТ НА HER2 – РЕЦЕПТОРНИЯ СТАТУС ПРИ 
ПЪРВИЧЕН И МЕТАСТАТИЧЕН РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Теодора Караниколова, Маргарита Таушанова, Спартак Вълев, Надежда 
МитеваМБАЛ „Надежда”, София

 Резюме
 Карцином�т на млечната жлеза е най-често сре�аното злокачествено 

новообразувание �ри жените� �коло 20% от болните с рак на млечната жлеза 
�РМЖ� са с�с свр��екс�ресия и/или ам�лификация на ���2� �ози вид тумо-���2� �ози вид тумо-2� �ози вид тумо-
ри са с агресивен феноти� и неблаго�риятна �рогноза� Реце�тор�т за е�идер-
малния растежен фактор, ���2 е с �рогностично и �редиктивно значение �ри 
инвазивния карцином на млечната жлеза� В �ода на заболяването е в�зможно 
да наст��ят малки, но значими �ромени в�в важни биомаркери� Промените за-
сягат основно �ормоналните реце�тори, но са наблюдавани вариации и в ���2-
статуса� Представяме ви два клинични случая с ���2- вариабилност между ��р-
вичния тумор и метастатичните лезии� 

Abstract
 Breast cancer is the most common malignancy among women� About 20% of 

the patients with breast cancer have overexpression and/or amplification of ���2� 
These are tumors with aggressive phenotype and poor prognosis� �pidermal growth 
factor receptor ���2 has a prognostic and predictive significance for invasive breast 
carcinoma� Patients with breast cancer experience change in biological markers 
through the course of disease� The changes mainly affect hormone receptors, but there 
were observed variations in ���2-status also� �e present two linical cases with ���2- 
variability between primary tumor and metastatic lesions� 
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Въведение
 Карцином�т на млечната жлеза е най-честото злокачествено новообразу-

вание сред жените [1]� Характеризира се с�с своята �етерогенност� Молекуляр-
но-генетичната класификация включва 5 различни �одти�а тумори, някои от 
които са с �о-агресивно �ротичане� ���2-�озитивният карцином на млечната 
жлеза е един от тя�� Човешкият реце�тор 2 за е�идермалния растежен фактор 
��uman �pidermal Growth Factor �eceptor-2� или ���2 е член на семейството 
на реце�торите за е�идермалния растежен фактор ��pidermal Growth Factor 
�eceptors�, с�стоя�о се от четири члена: �GF� или ���1, ���2, ���3 и ���4 – 
кодирани от генна фамилия, включва�а 4 близко св�рзани гени� ���2-реце�то-
р�т е трансмембранен �ротеин с молекулно тегло 185 кд, с�ставен от екстраце-
луларен лиганд – св�рзва� домейн, трансмембранен и интрацелуларен домейн с 
тирозинкиназна активност, включен в �роцеса на сигнална трансдукция� �rbB2 
����2� ген�т е ам�лифициран в 15-20% от �ациентите с ��рвичен рак на г�р-
дата [2]�

В �оредица клинични �роучвания е доказано, че установяването на �оло-
жителен ���2 реце�тор е св�рзано с в�зникване на ранни рецидиви и метас-���2 реце�тор е св�рзано с в�зникване на ранни рецидиви и метас-2 реце�тор е св�рзано с в�зникване на ранни рецидиви и метас-
тази, независимо от броя на ангажираните лимфни в�зли, както и с отговора 
к�м лечение с �растузумаб и �имиотера�ия� Понастоя�ем с��ествуват два ре-
гламентирани метода за изследване на ���2 реце�торния статус – имуно�исто-
�имичен метод �изследва белт�чния �родукт на гена� и in-situ �ибридизацион-�изследва белт�чния �родукт на гена� и in-situ �ибридизацион-изследва белт�чния �родукт на гена� и in-situ �ибридизацион-� и in-situ �ибридизацион- и in-situ �ибридизацион-in-situ �ибридизацион- �ибридизацион-
ните методи, доказва�и самата генна ам�лификация� Известно е, че могат да 
наст��ят �ромени в биологичната �арактеристика на тумора �ри �рогресия на 
болестта� Публикувани са данни от няколко клинични �роучвания, �оказва�и 
�ромяната в ���2-статуса на тумора� Различията в ���2 реце�тора между ��р-
вичния тумор и рецидива/метастатичните лезии варират в отделните �роучва-
ния от 0 до 34% [3-6]� Представяме два клинични случая на �ациентки с ���2-
негативен ��рвичен карцином на млечната жлеза, �ри които се доказва ���2 
свр��екс�ресия в метастатичните огни�а�

 Клиничен случай 1 
 Пациентка на 48 г �ГМГ�, о�ерирана на 01�07�2010 г� �о �овод туморна 

формация в дясната млечна жлеза� Изв�ршена е деностранна мастектомия с ак-
силарна лимфна дисекция вдясно� Хистологично е верифициран инвазивен дук-
тален карцином с размери 1�0/2�5 см с умерена сте�ен на малигненост в стадий 
pT2pN2�0� �т об�о 10 изследвани лимфни в�зли, в 5 са установени тотални 
метастази от инвазивен дуктален карцином, 2 от тя� са с нарушаване на ка�су-
лата и инфилтрация в с�седни меки т�кани� Имуно�исто�имичното изследване 
на тумора �оказва ЕР �60%�, ПР �-� и ���2 �-�� Проведени са 8 курса адювантна 
Х� – 4 курса ФЕК и 4 курса Паклитаксел в стандартни дози, както и следо�ера-
тивна радиотера�ия� Назначена е адювантна �ормонотера�ия с �амоксифен 20 
мг дневно�

 Поради завишаване на туморния маркер Са 15-3 �рез м�01�2014 г – 620 �/
ml е �роведена ПЕ�/К�� Установена е дисеминация на заболяването в черния 
дроб, както и костно-моз�чно ангажиране� Костните метастази са �отв�рдени и 
чрез костна сцинтиграфия� На 05�03�2014 г е изв�ршена �еркутанна био�сия на 
чернодробна лезия �од ултразвуков контрол� Хистологичният резултат от �ро-
ведената био�сия е ниско диференциран инвазивен дуктален карцином� ИХХ: 
ЕР- 67%, ПР- отр�, ���2 – �3+�- силна и ��лна мембранна екс�ресия в туморните 
клетки, �IS� �+�� На фона на тромбоцито�ения <50 G/L �оради инфилтрация на 
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костния моз�к, е за�очнато лечение с�с седмичен Паклитаксел в доза 80 мг/м2 в 
1, 8 и 15-ти ден от 21-дневен цик�л, както и анти-���2 тера�ия с Херце�тин на 
21 дни в стандартни дози� В �ода на лечението �осте�енно тромбоцитният брой 
се нормализира� Болната �олучаваше и Денозумаб за костните лезии� Проведени 
са 5 курса �имиотера�ия� �т контролна К� са установени данни за стационира-
не на измененията в черния дроб, Са15-3 се нормализира� Лечението �род�лжа-
ва с Кселода, Херце�тин и Денозумаб до момента� 

 Клиничен случай 2
 Пациентка на 25 г �МАГ� е диагностицирана с карцином на дясната млеч-

на жлеза� На 24�10�2003 г е изв�ршена десностранна мастектомия �о Пейти с 
аксиларна лимфна дисекция� Хистологично е верифициран инвазивен дуктален 
карцином с умерена сте�ен на малигненост в стадий pT2pN0�0� Проведени са 6 
курса адювантна �имиотера�ия ФЕК, след което лечението е �род�лжено с ан-
тиестроген и L�-�� аналог� През м�09�2010 г e установен рецидив в областта на 
о�еративния цикатрикс� Изв�ршена е ексцизия на нодозната формация с акси-
ларна лимфна дисекция вдясно� Хистологичният резултат �отв�рждава инва-
зивен дуктален карцином с умерена до висока сте�ен на малигненост, а от из-
следваните ЛВ – 8 бр� са метастатични �4-ри срастнали в �акет и 4 с �рорастване 
на ка�сулата и околните т�кани�� Имуно�исто�имичното изследване на тумора 
�оказва ��- 3т �20%�, P� �-�, ���2 �2+�, �IS� �-�� Проведени са 7 курса �имио-
тера�ия – един курс ФЕК90 и 6 курса с Доцетаксел� Лечението е �род�лжено с 
ароматазен ин�ибитор + L�-�� –аналог до 2012 г� През м�09�2012 г �о �овод на 
новo�оявило се у�л�тнение вляво на шията е �роведна ПЕ�/К�� Доказани са ме-
тастатични шийни лимфни в�зли в лявата шийна област� На�равена е био�сия 
на шийните лимфни в�зли с �истологичен резултат - инфилтрация от ана�лас-
тичен мамарен карцином, ИХХ- �� – 60%, P� �-�, ���2 �2+�, SIS� �-�� За�очната 
е �ерорална тера�ия с Кселода� През м�03�2013 г на контролна ПЕ�/К� са уста-
новени метастази в су�раклавикуларни лимфни в�зли вляво и в лява аксиларна 
област, ангажиране на тра�еоброн�иални лимфни в�зли, а от �роведената кост-
на сцинтиграфия - данни за ангажиране на костния скелет от основното заболя-
ване� Проведени са 10 курса �имиотера�ия с Навелбин, бифосфонатна тера�ия, 
както и �риложение на L�-�� –аналог� През м�01�2014 г е отчетена �рогресия на 
белодробните и костни лезии� Лечението е �род�лжено с Ерибулин в доза 1�23 
мг/м2 в 1 и 8 ден, �род�лжено е и лечението с Денозумаб� Поради затегнатия 
клиничен �од на заболяването и ли�сата на ефект, независимо от �риложените 
няколко линии �имио- и �ормоно- тера�ия, е изв�ршено �овторно изследване на 
���2 – статуса в�р�у �истологичния материал от био�сията на шийни лимфни 
в�зли �рез м�09�2014г� Доказан е �IS��+�� За�очната е анти-���2 тера�ия с Хер-
це�тин и седмичен Паклитаксел с �одчертан доб�р клиничен отговор – изчезва-
не на м�чителната кашлица, �одобряване на об�ото с�стояние, в�зстановяване 
на трудос�особността� Предстои контролно образно изследване след 2 месеца�

Обсъждане
 Представените клинични случаи доказват в�зможността ��рвоначално 

негативен за ���2 РМЖ, да се трансформира в ���2 – свр��екс�ресира� след 
метастазиране� 

 В ��рвия случай �оради краткия свет�л �ериод след �риключване на адю-
вантното лечение, болната е насочена за чернодробна био�сия� Доказва се, че 
чернодробните метастази са с�с ���2 свр��екс�ресия, за разлика от ��рвичния 
тумор, който е ���2-негативен� 
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 Вторият о�исан случай демонстрира, че в��реки �о-д�лгия интервал сво-
боден от заболяване �7 г�� след �оявата на локален рецидив и метастазиране на 
болестта, �ровежданото лечение не води до задоволителен ефект и се �оражда 
с�мнение за точността �ри о�ределяне на биологичната �арактеристика на ту-
мора� 

 И в двата о�исани случая наст��илите �ромени са след �роведена �ими-
отера�ия� 

 В�зможна е модификация на важни биомаркери �о време на рецидив на 
болестта� Промени в биологичната �арактеристика на тумора наст��ват най-
често в �ормоналните реце�тори, но са наблюдавани различия и в ���2- екс-
�ресията между ��рвичния тумор, далечните и локорегионални метастази� �ези 
изменения могат да са резултат от естественото развитие на тумора или да б�дат 
индуцирани от �ровежданото лечение� В��реки че лечението �ри �овторна �оя-
ва или метастазиране на болестта се основава на реце�торния статус, ребио�си-
ята на ново�оявили се лезии се �ровежда рядко� National �omprehensive �ancer 
Network �N��N� �ре�ор�чва био�сия на новите лезии винаги, когато това е в�з-
можно� 

 Неотдавна �убликувани ретрос�ективни анализи отчитат нес�ответствие 
на ���2- статуса между ��рвичното и метастатичното огни�е� 

Най-голямото ретрос�ективно �роучване е на Lower et al, в което е анали-
зиран ���2-статуса на 382 �ациентки с метастатичен рак на г�рдата� С�об�ава 
се за вариабилност на ���2- екс�ресията на тумора в ��рвичното огни�е и �оя-
вилите се �о-к�сно метастази в 33�2% от случаите, като 23�6 % от тя� �реминават 
от ���2�+� в ���2 �–� и 9�6%- от ���2 �–� в ���2 �+� [7]�

В друг анализ на Alessandra Fabi et al� са анализирани 137 �ациентки� Вари-
абилност в ���2-статуса се наблюдава в 10% от случаите – 12 �ациентки с ���2 
негативен ��рвичен тумор са ���2 �озитивни от изследваните метастази, а 2 от 
��рвоначално �озитивни са ���2 негативни след метастазиране [8]�

Промяната на ���2- статуса между ��рвичния и метастатичния тумор в 
различните анализи е от 0 до 34% [3-6]�

Най-много �ромени в биомаркерите са отчетени �ри �ациенти с интервал 
свободен от заболяване �овече от 2 години� [9]

 Ме�анизмите, �редизвиква�и трансформация в биологичната �аракте-
ристика на тумора, не са изяснени� Промените може да се д�лжат на нараства�и-
те нива на генетична нестабилност �о време на �рогресията на болестта, които 
могат с��ествено да �овлияят алтерациите на ���2-гена, или да са резултат от 
�роведената тера�ия� Химиотера�ията може да доведе до елиминиране на някои 
о�ределени субклонове туморни клетки и селекция на други, които доминират 
�ри рецидивирало заболяване� 

Заключение
 ���2–свр��екс�ресира�ите тумори се �арактеризират с агресивен фено-

ти� и лоша �рогноза, когато не се �рилага анти-���2 тера�ия� ���2/neu или не-
говият �ротеин p185/�- erB2 се свр��екс�ресира в около 20% от злокачествените 
тумори на млечната жлеза и обуславя висок риск от ранно рецидивиране и ме-
тастазиране на болестта� Установено е, че оценката на ���2-статуса е от с��ест-
вено значение �ри РМЖ, т�й като има �редиктивна и �рогностична стойност за 
отговор к�м о�ределени тера�ии� �я е от решава�о значение за селекцията на 
�ациенти, �од�одя�и за лечение с �растузумаб� Редица �рос�ективни �роучва-
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ния доказа�а, че ���2 е независим �рогностичен фактор за риска от рецидиви 
�ри болни с негативни лимфни в�зли [10]�

 ��ределянето на �ормоналния и ���2-реце�торен статус �ри реци-
див или �оява на метастаи се �ре�ор�чва винаги, когато това е ос��ествимо� 
Промяната в биологичната �арактеристика на тумора би довела до максимално 
ада�тиране на тера�ията �ри конкретния болен, както и до �одобряване на се-
лекцията на �ациенти, �од�одя�и за �риложение на таргетна тера�ия� 
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KЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С МЕТАСТАЗИРАЛ КАРЦИНОМ  
НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА И HER2 СВРЪХЕКСПРЕСИЯ

Д-р Снежина Недева, Д-р Велко Минчев 
ЦентралОнкоХоспитал,  гр.Пловдив

Резюме
Карцином�т на млечната жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту- на млечната жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту-на млечната жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту- млечната жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту-млечната жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту- жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту-жлеза е най-често сре�аният злокачествен ту- е най-често сре�аният злокачествен ту-най-често сре�аният злокачествен ту- сре�аният злокачествен ту-сре�аният злокачествен ту- злокачествен ту-злокачествен ту- ту-ту-

мор �ри жени [1]� Доминира сред �истологичните варианти инвазивен дуктален 
карцином - сре�а се �ри 70-80% от случаите на карцином на млечната жлеза [2], 
следван от инвазивен лобуларен, тубуларен муцинозен и медуларен карцином 
[3]�

Представеният клиничен случай �роследява клиничната история на �а-
циентка с инвазивен дуктален карцином, който стартира изявата си като карци- който стартира изявата си като карци-който стартира изявата си като карци-
номатозен мастит, �оказва наблюденията ни �ри �риложение на о�ределени те- �оказва наблюденията ни �ри �риложение на о�ределени те-�оказва наблюденията ни �ри �риложение на о�ределени те-
ра�евтични с�еми, с�ответства�и на стадия на заболяването, �овлияването от 
тя� и отношението им к�м свободната от �рогресия �реживяемост и качеството 
на живот  �ри отрицателен �ормонален статус и наличие на свр��екс�ресия на 
���2-neu�
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Клиничен случай
30.07.2010 г�  Пациентка на 59г�,�ост��ва в �ирургично отделение �о �о-

вод зачервяване и оток на лявата г�рда от около една седмица�
�т локалния статус лявата г�рда е зачервена, оточна, наблюдава се едем на 

кожата - peau d`orange, �ри �ал�ация се о�и�ва �л�тна зона в горния латерален 
квадрант, увеличени лимфни в�зли �ЛВ� в лява аксила и ляво су�раклавикулар-�ЛВ� в лява аксила и ляво су�раклавикулар-ЛВ� в лява аксила и ляво су�раклавикулар-� в лява аксила и ляво су�раклавикулар- в лява аксила и ляво су�раклавикулар-
но, с�мнителни за метастази�

�т физикалния �реглед и �араклиниката ли�сват с��ествени отклоне-
ния� Пациентката не с�об�ава за наличие на фамилна онкологична анамнеза�

Проведени изследвания:
 – Е�ография на лява млечна жлеза – данни за карциноматозен мастит;
 – Без отклонения от рентгенографията на белия дроб и е�ографията на 

коремни органи�
02.08.2010 г. Изв�ршена е екстир�ация на мал�к �омолатерален ЛВ вляво 

су�раклавикуларно, от �истологичното изследване се доказва инвазивен дукта-
лен карцином�

�кончателната диагноза е Mastitis carcinomatosa gl. mammae sin. St. post 
extirpationem l.n. regionis supraclavicularis sin. T4dN3сM0, ІІІс клиничен ста-
дий, кл.гр.2.

�т имуно�исто�имичното изследване на взетия материал от ЛВ се уста-
новява:

– ��-�-� и P�-�-� - отрицателни
– ���-�+++� - �оложителен, из�ратен материал за �отв�рждаване на 

резултата чрез  �IS� - резултат�т е �оложителен �+��
16.08.2010 г. Като се имат �редвид отрицателния �ормонален статус и �о-

ложителния ���2-neu статус, високия риск от �оява на локални рецидиви и да-
лечни метастази, след обс�ждане е решено болната да за�очне �ровеждане на 
комбинирана �имиотера�ия F�� - 3 курса �от 17�08�2010 г� до 27�09�2010 г�� и 4 
курса Taxotere анти-���2 тера�ия с �erceptine �от 18�10�2010г� до 20�12�2011г��, 
след което да се насочи  за �лануване  за  дефинитивна  л�четера�ия�

�т изв�ршените изследвания �о време на тера�ията и �ри стадирането 
на �ациентката не се откриват данни за далечни метастази, об�ият физикален 
статус и �араклиниката са без с��ествени изменения�

�т 03�02�2011г� до 09�03�2011г� �ост��ва в радиологично отделение с�с сла-
ба  оточност на  лявата млечна жлеза, �ал�ира се �л�тна зона в горен латерален 
квадрант и увеличени ЛВ в лява аксила и ляво су�раклавикуларно�

Провежда се дефинитивна �еркутанна телегаматера�ия, като за лявата 
г�рда и �одлежа�ата гр�дна стена са реализирани 48 Грея �ри Д�Д = 2 Грея, за 
ляво надключично - ��Д=48 Грея в ��лен обем и без �рек�сване�

След �ровеждане на 7 курса �имиотера�ия и дефинитивна л�четера�ия на 
лява млечна жлеза и лява надключична област се отчита незначителна  оточност 
на млечната жлеза, ли�са на зачервяване и �овишена локална тем�ература на 
кожата и задоволителен ефект от �роведената до момента тера�ия�

14.03.2011 г� Имайки �редвид локалния статус, доброто �овлияване от 
�имио- и л�четера�ията, отрицателния �ормонален реце�торен статус и �оло-
жителния резултат за ���2-neu от �IS� изследването, �ациентката е обс�дена 
и решена от онкокомитет  да �род�лжи �имиотера�ията с 3 курса Taxotere в ком-Taxotere в ком- в ком-
бинация с�с седмичен �erceptin от 14�03�2011г� до  25�04�2011г��
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На 02�05�2011 г� е �роведена костна сцинтиграфия, от която се �отв�ржда-
ва ли�сата на костни метастази�

�т 10�05�2011 г� лечението е �род�лжено с �erceptin на 21 дни� До 
11�01�2012г� е �ровела 13 вливания с  �erceptin�

�коло 11 месеца �о-к�сно, на 22.12.2011 г. �ациентката с�об�ава за е�и-
зоди на забавяне на говора, затруднения в �аметта и затруднено движение на 
крайниците� �с��ествена е  К� на ЦНС с венозен контраст� Установява се си-
метрична вентрикулна система с горногранични ара�ноидни �ространства, лека 
сте�ен на оточност в областта на лявата малкомоз�чна  �емисфера�

На 17.01.2012 г� е изв�ршен P�T-�T с резултат:
 – зони на оток в лява и дясна малкомоз�чна �емисфера с �арен�имни 

лезии с неясни граници, сус�ектни за метастази;
 – множество разнокалибрени лезии с размери на най-голямата 1,4см�, 

раз�оложени окци�итално и �ристенно вдясно и ляво, вляво интра-
аксиално и тем�орално, както и двустранно фронтално�

25.01.2012 г. Поради �рогресия на заболяването, установена чрез P�T-�T, 
болната е обс�дена и е решено да за�очне  тера�ия с Lapatinib �1250 мг дневно� и 
�apecitabine �3500 мг дневно��

11. 06. 2012 г. �т изв�ршения ядрено-магнитен резонанс се отчита доб�р 
ефект от �роведената тера�ия, стациониране на на�одките без �ерифокален  
едем, без ком�ресия и дислокация�

КТ образи от 04.09.2012 г.

04.09.2012 г. При стадиране �о време на тера�ията с Lapatinib и �apecitabi-Lapatinib и �apecitabi- и �apecitabi-�apecitabi-
ne от К� на ЦНС размерите на лезиите са както следва:

 – лява малкомоз�чна �емисфера - 12мм,
 – дясно тем�орално - 8,5мм,
 – дясно окци�итално в голямомоз�чна �емисфера -11мм,
 – дясно фронтално -12мм�
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03.12.2012 г.  К� на ЦНС:
 – лява малкомоз�чна �емисфера -7мм,
 – дясно тем�орално - 6мм,
 – дясно окци�итално в голямомоз�чна �емисфера - 7мм�

22.03.2013 г. KT на ЦНС:
 – лезия в лява малкомоз�чна �емисфера - 8мм;
 – лезия  окци�итално вдясно - 6мм;
 – леко разширена вентрикуларна система�

Поради отчитане на незначителна динамика в размера на   моз�чните ме-
тастази  и разширена вентрикулна система, �ациентката е насочена за �ровеж-
дане на л�четера�ия на ЦНС�

�т 15�04�2013 г� до 18�05�2013 г� е �роведена �алиативна фракционирана 
�еркутанна л�четера�ия на целия моз�к �рез две �олета с Х л�чи на линеен ус-
корител� Реализирани са об�о 36 Grаy�

25.06.2013 г� К� на ЦНС:
 – лезия в малкомоз�чна �емисфера - 7мм�;
 – вдясно окци�итално - 5мм��

17.09.2013. К� на ЦНС:
 – лезиите са с размери от 6 до 7мм;
 – в дясна голямомоз�чна �емисфера – трудно доловима�

05.12.2013г. К� на ЦНС:
 – дясно окци�итално-�и�оденсна лезия – 5�5мм

По време на тера�ията с Lapatinib и �apecitabine заедно с К� на ЦНС са 
ос��ествявани и К� на бял дроб и абдомен, от които не се отчитат �атологични 
изменения� Пациентката е била �ос�итализирана два ��ти �о �овод на горно- и 
долнодис�е�тичен синдром �о време на тера�ията, �овлияни в рамките на ня-
колко дни с�с сим�томатична тера�ия�

До момента на �рогресията е �ровела 21 курса с Lapatinib и 26 курса с 
�apecitabine�

12.03.2014 К� на ЦНС:

 – мал�к моз�к: 4 броя �и�оденсни лезии дo 1,32 см,които са с увеличени 
размери и брой;

 – главен моз�к:  дясно �ариетално - нова �и�оденсна лезия  2,1см;
 – ляво �ариетално - 2 броя лезии с диамет�р 1,01см и 1,98см�;



76

2

Снежина Недева, Велко Минчев

КЛИНИЧНИ  
СЛУЧАИ

CLINICAL  
CASES

Studia Oncologica, год. VI, бр. 2, 2014

 – субара�ноидални �ространства - дилатирани, асоциирани с корова 
атрофия, широки силвиеви бразди�

Поради отчетената �рогресия на моз�чните метастази, ли�сата на метас-
тази с друга локализация, с�стояние след �роведена л�четера�ия на ЦНС, �а-
циентката е обс�дена да за�очне тера�ия с Lapatinib  1000 мг дневно и седмични 
инфузии с �erceptin� �ази лечебна комбинация е с�образена с наличната �оло-
жителна �IS� верификация, доброто об�о с�стояние на болната и ли�сата на 
друга алтернатива за тера�ия, която да ос��естви контрол на моз�чните метас-
тази и да е в интерес на �ациента�

 08.09.2014г. К� на ЦНС:

Главен моз�к - дясно �ариетално  срединно - 1,55см �намален размер�;
 – ляво задно �ариетално - 2 бр�: 0,62 и 0,69 см �намален размер�;
 – тем�оро-окци�итално двустранно: 0,85;0,73;0,98;
 – вентрикулна система - срединно раз�оложена, неразширена�

До момента �ациентката е �ровела 6 курса с Lapatinib и седмични инфузии 
с �erceptin�  Лечението �род�лжава�

Граф�1: Динамика на СА 15-3 в �ода на лечението

Граф�2:  Динамика на размерите на моз�чните метастази
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Заключение
Представеният клиничен случай е илюстрация на в�зможностите на с�-

временната онкологична наука чрез �равилен �одбор на тера�евтични �од�оди 
да се �остигне стабилизиране на едно изключително агресивно заболяване с ви-
сок риск от метастазиране в моз�ка�

Постигнато е добро качество на живот и добра об�а �реживяемост в��ре-
ки локално авансиралия стадий и неблаго�риятната биологична �арактеристика 
на тумора� Известно е, че к�м момента на диагностициране, �овече от 50% от 
карциноматозните мастити са дали вече далечни метастази, но тя�ното диагно-
стициране е нев�зможно с дост��ните образни методи за изследване�

Болната �род�лжава лечението �ри добра �оносимост�
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S T U D I A   O N C O L O G I C A
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Обща информация
ST��IA ON�OLOGI�A ��бзори �о онкология� е �ериодично научно с�исание, което об-
�ва�а всички области на онкологията� В него могат да се �убликуват обзорни материали, 
лекции, изнесени от наши и гостува�и чуждестранни учени, лекционни курсове, обоб�а-
ва�и �ознания в тясна онкологична с�ециалност� Размер�т на студията не може да над�в�р-
ля 25 �ечатни страници, броят на цитираните автори трябва да б�де до 40� С�исанието има 
авторитетна международна редакционна колегия�

Език
С�исанието �убликува материали на б�лгарски език, �ридружени с резюме на английски 
език� Материали от чуждестранни автори се �убликуват в �ревод на б�лгарски език от с�е-
циалисти, �одбрани от еки�а на с�исанието�

Изпращане на ръкописите
Р�ко�исите могат да се �редават лично или да се из�ра�ат на адрес:

Доц. д-р Константа Тимчева
Национален цент�р �о онкология
�СБАЛ�-ЕАД�
ул „Пловдивско шосе“ 6, София 1756
тел�: �02� 8076/361
факс: �02� 870 64 16
е-mail: ctimcheva12@gmail�com

Изискват се две �ечатни ко�ия �формат А4�, на�исани на текстов редактор МS �ord, �ри-
дружени с електронен за�ис� Пре�ор�чва се из�олзването на шрифт Times New �oman с 
размер на знака 12 точки и междуредово разстояние Single �normal�� Мерните единици тряб-
ва да б�дат дадени �о системата СИ� Пожелание на авторите за обособяване на с��ествени 
думи и изречения в текста могат да се из�олзват удебеляване, курсив, �одчертаване и други 
в�зможности за форматиране на текст, �редоставяни от текстовия редактор, с изключение 
на оцветяване�

Рефериране
За да б�дат �убликувани, материалите трябва да са �ридружени с кратка �ре�ор�ка от �аби-
литирано лице, с�ециалист в с�ответната област� Избор�т на референт е грижа на авторите� 
Еки��т на с�исанието може да �од�омогне авторите в избора на �од�одя� референт само 
като �ре�ор�ка� Членовете на редакционната колегия могат с��о да б�дат референти�

Организация на ръкописа
Авторите имат ��лна свобода в избора на организация на с��инската част на р�ко�иса в 
с�ответствие с�с с�ецификата на �редставяния от тя� материал�
Изискванията на с�исанието се отнасят до следните най-об�и �равила:

Титулна страница 
•	 Заглавие с главни букви
•	 Имена на авторите с ��лно из�исване на името и фамилията с малки букви
•	 Адрес на авторите с малки букви: �ри автори с различни адреси се из�олзват малки 

цифри след фамилното име, с�ответства�и на тези, из�олзвани в адреса� На�ример:

 Автор А1, Автор Б2, Автор В3

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

•	 Име и ��лен адрес на автор за контакт с телефон и е-mail ��ри в�зможност�



Резюме на български език – до 1 страница

Резюме на английски език – до 1 страница
В резюмето се включва, заглавието на студията на английски език, из�исват се имената 
на авторите и местоработата на английски език�
Ключови думи след резюметата – с�ответно на б�лгарски и на английски език

Книгопис
Библиографията за�очва на отделна страница� Цитатите в текста се дават с номера �о 
реда на �оявата им и се обграждат в квадратни скоби, на�ример „����оказва висока екс-
�ресия на гена, кодира� �ротеина [7, 13]“� Няма с�ециални изисквания за оформяне на 
библиографската информация в книго�иса, но стил�т трябва да е един и с�� за всич-
ки цитирания� Цитат�т трябва да с�д�ржа ��лната информация на оригиналния език, 
включва�а имената на автори, заглавие, име на с�исанието �книга, �оредица�, том книж-
ка, година, страници �от–до�� Името на с�исанието се дава �о стандарта за абревиатура 
на �hemical Abstracts�

Таблици
�аблиците се номерират с арабски цифри, на�ример �аблица 1, �аблица 2 и т�н�, и се �ри-
дружават от информативно заглавие с малки букви� В електронния за�ис таблиците се 
дават като самостоятелни файлове� В текста, в ляво бяло �оле се означава желаното мяс-
то за �оместване на таблицата�

Илюстративен материал
Диаграми, фигури, формули и други илюстративни материали се �редставят в оригинал 
на отделни листове �рес�ективно файлове в електронния за�ис�� В текста, в лявото бяло 
�оле се означава желаното място за �оместването им� Ако илюстративния материал е 
с�здаден �о електронен ��т с из�олзването на с�ециализирана �рограма, то името на 
�рограмата се за�исва с молив на г�рба на листа�

Коректури и отпечатъци
Автор�т за контакт �роверява коректурите за евентуални грешки и �ро�уски като ги 
сверява с оригинала� Не се �редоставят от�ечат�ци�

СПИСАНИЕ�� НЕ СЕ РАЗПР�С�РАНЯВА ЧРЕЗ АБ�НАМЕН� 
И СЕ П�ЛУЧАВА БЕЗПЛА�Н�� ЖЕЛАЕЩИ�Е ДА СП�НС�РИРА� 
СПИСАНИЕ�� М�ГА� ДА СЕ �БЪРНА� КЪМ Д�Ц� �ИМЧЕВА 
НА П�С�ЧЕНИЯ П�-Г�РЕ АДРЕС


