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Резюме
Един от най-детайлно изучените видове злокачествени тумори на млечната жлеза са ������������������������������������������������������������
HER2��������������������������������������������������������
-свръхекспресиращите тумори. От една страна �����������
HER2�������
свръхекспресията обуславя подчертана агресивност на заболяването, от друга от 1998
г е достъпно за клиничната практика моноклонално антитяло, блокиращо специфично функцията на HER2–рецептора - трастузумаб. Прогнозата на HER2позитивните заболявания се промени коренно с навлизането на трастузумаб в
клиничната практика както при метастазирало заболяване, така и в адювантното лечение. Неизбежно в хода на лечението възниква резистентност към
трастузумаб. Механизмите на тази резистентност в по-голямата си част са предполагаеми, доказани в предклинични модели. По-честите от тях са поява на т.н.
трункирани форми на рецептора - р95- HER2, загуба на PTEN, мутации на PI3K,
маскиране на епитопа������������������������������������������������������
(MUC4������������������������������������������������
, CD44������������������������������������������
)�����������������������������������������
, активиране на алтернативни сигнални пътища и др.
Разгледани са накратко и клиничните подходи за преодоляване на резистентността към лечение с трастузумаб.
Ключови думи: трастузумаб, ����������������������������������������
HER2������������������������������������
-свръхекспресия, карцином на млечната жлеза

Abstract
HER2 overexpressed tumors of the breast are one of the best known malignant
diseases. А HER2 overexpression is a cause for a high aggressiveness of the disease, at
the other hand a specific anti-HER2 monoclonal antibody trastuzumab is available for
the clinical practice since 1998. The prognosis of a HER2- positive diseases was substantially changed after Trastuzumab treatment of the metastatic breast cancer as well
as in the adjuvant treatment. Unavoidably, 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 truncated protein p95-HER2, PTEN loss, PI3K mutations, epitope masking (MUC4, CD44),
and activation of alternative signal pathways.
A short description of the clinical ways to overcome the resistance to trastuzumab are presented.
Key words: trastuzumab, HER2-overexpression, breast cancer

СТУДИЯ
STUDIA

1

Studia Oncologica, год. VI, бр. 2, 2014
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Карциномът на млечната жлеза е най-често срещаният злокачествен тумор сред жените. През последните две десетилетия стандартите в лечението му
коренно се промениха благодарение на задълбочените познания върху експресията, регулацията и функционирането на важни сигнални пътища, отговорни
за инициацията и прогресията на заболяването. Създадена беше молекулярногенетичната класификация на злокачествените тумори на млечната жлеза.

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

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. Един
от подвидовете тумори в тази класификация е HER2-позитивният карцином на
млечната жлеза. По литературни данни HER2 рецепторът се експресира в около
20% от инвазивните тумори на млечната жлеза���������������������������������
.��������������������������������
Той определя не само по-подчертана агресивност на тумора, но също така е предиктивен фактор за отговор към
таргетна терапия, насочена към този рецептор.
HER2/neu генът
���������������������������������������������������������
кодира трансмембранен тирозинкиназен рецептор, принадлежащ към семейството на Epidermal Growth Factor –рецепторите (EGFR):
EGFR/EbrB1 (HER1), ErbB2 (HER2), ErbB3 (HER3)���
и�������������������������
ErbB4
������������������������
(HER4)������������
. Всички рецептори, с изключение на HER3, съдържат цитоплазмен тирозинкиназен (ТК)
участък, и всички, с изключение на HER2 свързват специфични лиганди към
екстрацелуларния�����������������������������������������������������������
домейн.
����������������������������������������������������������
След свързване с лигандите, те се димеризират, използвайки HER2 като предпочитан партньор[2]. Тези рецептори се експресират
в различни епителни, мезенхимни, нервни и други тъкани. Активирането на
HER рецепторите във физиологични условия се контролира от експресията на
техните лиганди.
Хомо����������������������������������������������������������������
- ��������������������������������������������������������������
или�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
хетеродимеризацията���������������������������������������
��������������������������������������
на������������������������������������
�����������������������������������
рецепторите������������������������
�����������������������
след�������������������
������������������
свързване���������
с лиган������
дите се последва от фосфорилиране на вътреклетъчната част на рецептора и
иницииране на редица сигнални пътища. Димеризацията на HER2 стимулира
клетъчни процеси, водещи до повишена подвижност на клетките, преживяемост
и ��������������������������������������������������������������������������
пролиферация��������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������
както�������������������������������������������������������
и резистентност���������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������
към�����������������������������������
����������������������������������
апоптоза [������������������������
3�����������������������
]����������������������
.���������������������
Два са основните сигнални пътища, които се активират - RAS/Raf/MAPK
�����������������������������������������
и
����������������������������
phosphatidylinositol
��������������������������
3-kinase (PI3K)-Akt пътя [4] (Фиг. 2).
HER2/neu протеинът е член на семейството на тип 1 тирозин-киназните
рецептори. Той е повърхностен протеин с м.т. 185 kDa, продукт на HER2/neu
гена (известен още като c-erbВ-2 ген), локализиран върху хромозома 17q21[5].
Този протеин се експресира в много тъкани, включително и в тези на млечната
жлеза. Свръхекспресията на ������������������������������������������������
HER2 �������������������������������������������
представлява�������������������������������
������������������������������
многократно�������������������
(�����������������
над��������������
25 ����������
пъти������
) ����
увеличаване на броя на генните копия – в първичния тумор или в метастатичните
огнища. Ето защо блокирането на ������������������������������������������
HER2 �������������������������������������
протеина�����������������������������
����������������������������
би��������������������������
�������������������������
могло��������������������
�������������������
да�����������������
����������������
потисне���������
��������
агресивността на туморните клетки [6].
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Основна задача на противотуморната имунотерапия, целяща инхибиране
на тирозин-киназната активност����
,���
е �������������
потискане на ���������������������������
E��������������������������
rbВ�����������������������
-2- рецепторната
�������������������
активност, водеща до усилена пролиферация на тумора. Известни са много вещества
с подобна активност: тирозин-киназни инхибитори, инхибитори на Ras��������
-�������
сигналния път, едноверижни моноклонални антитела, малки молекули - антагонисти
на рецептора, както и хуманизирани моноклонални антитела.
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Установено е, че едно мише моноклонално антитяло, 4D5, има дозозависима антипролиферативна активност върху клетките със свръхекспресия на HER2/
neu [7].
�����������������������������������������������������������������������
По-късно
������������������������������������������������������������������
това мише моноклонално антитяло е хуманизирано чрез добавяне на специфични аминокиселини, като крайният резултат е хуманизираното
моноклонално антитяло, насочено срещу HER2/neu - Herceptin (Trastuzumab)
[8]. 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. Сам по себе си Herceptin няма цитотоксичен ефект
in vitro и in vivo.
HER2/neu -положителните клетки преустановяват деленето си във фаза
G0/G1 под въздействие на Herceptin [9].
В редица клинични проучвания е доказана ефективността на Herceptin
като монотерапия или в комбинация с други цитостатици в лечението на PМЖв стадий на метастазиране и в адювантното лечение.
В момента клинично приложение имат три основни HER2
�������������������
блокера�������
��������������
: хума�����
низираните моноклонални антитела Trastuzumab и Pertuzumab, насочени към
извънклетъчната част на рецептора, и малка молекула тирозинкиназен инхибитор, насочена към тирозинкиназния домейн на рецептора – Lapatinib (Tyverb). В
предклинични модели тези инхибитори бързо потискат PI3K-AKT, MAPK, SRC
и STAT сигналните пътища, като по този начин блокират пролиферацията 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.
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Процентът клинични ремисии в комбинация с химиотерапия достига
50%-80%, докато при монотерапия – едва 15%-30% [11].
Въпреки широкото приложение на Herceptin
������������������������������������
в ������������������������
клиничната��������������
практика�����
�������������
, не���
говият механизъм на действие не е все още напълно изяснен. Той се свързва с
висок афинитет към извънклетъчната част на HER2 рецептора, предизвиква
цитостатичен ефект чрез G1�����������������
�������������������
клетъчен арест. ��������
Така се �������������������
потиска клетъчната ����
проkip1
лиферация и апоптозата чрез циклин-зависимия киназен инхибитор p27 [12].
HER2 и EGFR водят до активиране на PI3K-Akt пътя. От друга страна Akt може
да антагонизира ефекта на PTEN върху PI3K.
Друг предполагаем механизъм за реализиране на противотуморния ефект
на Трастузумаб е способността му да модифицира ефектите на различни прои антиангиогенни фактори. При животински модели е отбелязана редукция на
експресията на проангиогенни фактори, докато експресията на антиангиогенни
фактори нараства при третиране с Трастузумаб, в сравнение с контролите [13].
Друг механизъм, чрез който може да се обясни ефекта на Трастузумаб, е
интернализиране и деградация на HER2 протеина. Това е процес на ендоцитоза,
при който рецептора се разгражда вътреклетъчно от лизозоми. Противоречиви
са данните за механизма, по който възниква този процес. Смята се, че в основата
му е реакцията антиген-антитяло [14].
На този етап като основен механизъм на действие на Трастузумаб се счита индуцирането на имунен отговор, доказано in
���������������������
vivo��������������
и в клинични проучва��������
ния. При животински модели in vivo е установено, че Трастузумаб има не само
цитостатичен, но и цитотоксичен ефект, частично обусловен от т.н. антитялозависима клетъчна цитотоксичност (ADCC). Тя се дължи преди всичко на NKклетките, които се активират, експресират Fcy рецептор, който се свързва с Fc
домейна на IgG1- трастузумаб. Т.е., има основания да се смята, че един активен
имунен отговор към Трастузумаб може би обуславя неговата противотуморна
активност [15].
Pertuzumab е моноклонално антитяло, което потенцира ефекта на
Trastuzumab, блокирайки образуването на хетеродимера HER2������������������
����������������������
– ���������������
HER������������
3, чрез който се реализират най-голяма част от ефектите на активирания HER2 сигнален
път. ���������������������������������������������������������������������
Pertuzumab�����������������������������������������������������������
е одобрен за лечение на болни с локално авансирал и метастазирал РМЖ, не получавали преди това анти- HER2 терапия, в комбинация с
Trastuzumab.

Механизми за възникване на резистентност
към Trastuzumab
Повечето механизми на резистентност са идентифицирани в предклинични модели и не са напълно валидирани клинично. Важно е да се отдиференцират
механизмите на резистентност с клинично значение.
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“

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. антитялозависима клетъчна
цитотоксичност
(ADCC)

“

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.

Както при всички лекарствени продукти, възникването на резистентност
се определя от много фактори [16]. Най-важните от тях са показани на фиг. 3.
Различни металопротеинази отцепват екстрацелуларния домейн на HER2,
в резултат на което става невъзможно свързването на Trastuzumab с рецептора
[17]. Образува се белтък - р95, установен в серума на паценти. Самият Трастузумаб блокира този процес, вероятно чрез инхибиране активността на металопротеиназите [18].
Ретроспективно клинично проучване намира тясна връзка между наличие
то на т.н. трункиран HER2 рецептор (р95 HER2) и резистентността към лечение
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“

MUC4 конкурира
свързването на
Trastuzumab с
рецептора чрез
маскиране на
последния.

“

Чрез блокиране на
хиалуронановия
полимер CD44 с антиCD44 антитела
или олигомери
на хиалуронана
се потиска PI3K/
Akt сигналния път,
инхибирайки туморния
растеж.

“

Нормално
PTEN инхибира
активирането на PI3K,
ето защо загубата му
води до активиране на
PI3K/Akt.
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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.

с трастузумаб [19]. Същите автори съобщават, че експресията на р95 HER2 е почесто срещана при болни с ангажиране на регионални лимфни възли.
Маскиране на епитопа също се смята за потенциален механизъм за възникване на резистентност към Trastuzumab. Муцин 4 (MUC4) e мембранно свързан���������������������������������������������������
гликопротеин,
��������������������������������������������������
състоящ се от няколко гликозилирани протеина,
�������������������
които образуват предпазна бариера за епителните клетки, включително и за епитела на
млечната жлеза. В този смисъл MUC4 допринася за прогресията на тумора, тъй
като блокира разпознаването на туморната клетка от имунната система. MUC4
конкурира свързването на Trastuzumab с рецептора чрез маскиране на последния
[20]. В предклинично изпитване с HER2 позитивна, резистентна на Trastuzumab
клетъчна линия J I M T-1, експресията на MUC4 е свързана с намален капацитет
за свързване на антитела.
Друг механизъм за маскиране и блокиране на свързването на Trastuzumab
е обусловен от CD44 – трансмембранен рецептор за хиалуронана. Доказано е,
че свързването с полимерния хиалуронан активира CD44 -зависими сигнални
пътища, вкл. RAS и PI3K. Свързването на ендогенния хиалуронан полимер към
CD44 подпомага активирането на PI3K/Akt . Чрез блокиране на хиалуронановия
полимер CD44 с анти-CD44 антитела или олигомери на хиалуронана се потиска
PI3K/Akt сигналния път, инхибирайки туморния растеж [21].
Нарушенията в регулацията на HER2 сигналния път включват загуба на
PTEN и повишена активност на PI3K/Akt. Функцията на PTEN – хомолог на
фосфатаза и тензин, може да бъде елиминирана благодарение на мутации или
нарушена регулация на транскрипцията. Тези механизми са описани при много
тумори, вкл. и при около 50% от туморите на млечната жлеза [22]. Нормално
PTEN инхибира активирането на PI3K, ето защо загубата му води до активиране
на PI3K/Akt.

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

РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ТРАСТУЗУМАБ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й

Намалената експресия или активност на PTEN потиска медиираното от
Trastuzumab блокиране на растежа при клетки от HER2-позитивни тумори на
млечната жлеза������������������
. Nagata и съавт. подчертават
�������������������������������������������
важната роля на намалената експресия на PTEN протеина, в резултат на което настъпва стимулиране на PI3K/
Akt фосфорилирането, което предотвратява обусловеното от трастузумаб инхибиране на растежа в HER2-свръхекспресиращи клетки от карцином на млечната
жлеза[23]. Пациенти с метастазирали HER2-свръхекспресиращи тумори и загуба
на PTEN имат много по-лош отговор към лечение с трастузумаб, отколкото тези
с нормално съдържание на PTEN�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
.����������������������������������������������
���������������������������������������������
Активирането на PI3K пътя е свързано с резистентност към трастузумаб, докато ниските нива на PTEN са предиктивен фактор
за отговор към лапатиниб. Тези факти са използвани за обосновка на клиничните
проучвания, използващи комбинацията от двата биологични агента [24].
Мутации на PI3K имат дял в резистентността към трастузумаб чрез активиране на PI3K/Akt сигналния път. В клинично проучване, включващо 55 болни
с РМЖ и резистентност към трастузумаб, е установена понижена експресия на
PTEN и наличие на мутация на PI3KСА (активатор на PI3K/Akt, често мутиращ
в клетки от РМЖ) [25]. Така изследване на активирането на PI3K може да по
служи като биомаркер за диференциране на пациенти, които е малко вероятно
да отговорят на лечение с трастузумаб.
Свръхекспресия на PDK1 се установява при около 20% от карциномите
на млечната жлеза���������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������
В клинично проучване – ранна фаза е установено, че прилагането на PDK1�������������������������������
�����������������������������������
инхибитор заедно с трастузумаб преодолява
�������������������������
резистентността към трастузумаб в човешка клетъчна линия от карцином на млечната жлеза
SKBR3 [26].
Друг механизъм за възникване на резистентност към трастузумаб е циклин-зависимия киназен инхибитор p27kip. Потискането на клетъчния растеж
от трастузумаб зависи до известна степен от този протеин. Лечение с cyclindependent kinase 2��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
(CDK2) инхибитори води до драматично понижаване на клетъчната пролиферация и стимулиране на апоптозата [27]. In vivo инхибирането
на CDK2 редуцира значимо туморния растеж на резистентни към трастузумаб
ксенографти.
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“

Активирането на
PI3K пътя е свързано
с резистентност към
трастузумаб, докато
ниските нива на
PTEN са предиктивен
фактор за отговор
към лапатиниб

“

Лечение с cyclindependent kinase 2
(CDK2) инхибитори
води до драматично
понижаване на
клетъчната
пролиферация и
стимулиране на
апоптозата

Алтернативни сигнални пътища
Между членовете на HER2-семейството често възникват компенсаторни
връзки. Въпреки че Tрастузумаб редуцира HER2-свързаните сигнали, той не би
могъл да редуцира сигналите от другите ������������������������������������
HER���������������������������������
рецептори. Клетките, експресиращи �����������������������������������������������������������������
HER��������������������������������������������������������������
1/������������������������������������������������������������
HER��������������������������������������������������������
3 хетеродимери или �������������������������������������
HER����������������������������������
1/��������������������������������
HER����������������������������
1 хомодимери могат да инициират МАРК и PI3K сигнали, дори при въздействие с трастузумаб [28]. HER3 e
предпочитаният рецептор за димеризация с HER���
2. Трансформиращият
�����������������������
растежен фактор алфа е лиганд за семейството на HER рецепторите и е включен в
процеса на формиране на хетеродимери. In vitro трастузумаб е по-ниско ефективен по отношение на инхибирането на клетъчния растеж в присъствие на трансформиращия растежен фактор алфа [29].
Активиране на други сигнални пътища, различни от HER2, също може да
доведе до резистентност към трастузумаб.
Инсулино-подобният растежен фактор и неговият рецептор 1 (IGF - 1R) е
трансмембранен тирозинкиназен рецептор, който се експресира често в клетките на карцинома на млечната жлеза. Неговото активиране води до стимулиране
на пролиферацията и дисеминацията на тумора. Доказано е, че потискането на
клетъчния растеж от трастузумаб се блокир���������������������������������
a��������������������������������
в тумори, в които има свръхекспресия както на HER2����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, така и на IGF-������������������������������������������
1�����������������������������������������
R. Смята се, че тази резистентност е опо-

“

In vitro трастузумаб
е по-ниско ефективен
по отношение на
инхибирането на
клетъчния растеж
в присъствие на
трансформиращия
растежен фактор
алфа.
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средствана от PI3K/Akt сигналния път, което води до увеличено разграждане на
р27������������������������������������������������������������������������
[30]. Изводът
������������������������������������������������������������������
е, че тумори, коекспресиращи HER2�������������������������
�����������������������������
и IGF-������������������
1�����������������
R ще бъдат резистентни към лечение с трастузумаб.
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“

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

Известно е, че свръхекспресията на HER2 е свързана с активиране на ангиогенезата ����������������������������������������������������������������
[31]������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Това се дължи вероятно на модулиране на различни регулатори в комплексния процес на ангиогенеза.
Друг ТК рецептор – c-Met, също може да бъде коекспресиран заедно с
HER2������������������������������������������������������������������������
. При клетъчни линии е установено, че загубата на функцията на c-�������
Met����
подобрява отговора към трастузумаб [32].
Сигналният път за естрогенните рецептори е също потенциален механизъм
за резистентност към трастузумаб, имайки предвид доказаното взаимодействие
между двата сигнални пътя. Смята се, че взаимодействието между сигналните
пътища на стероидните рецептори и ��������������������������������������
HER2����������������������������������
е критерий за развитието на туморите на млечната жлеза.��������������������������������������������������������
Proietti и съавт. смятат,
�������������������������������������
че ключов протеин в това взаимодействие е активаторът на транскрипцията 3 (Stat3), който се активира от
херегулин (HRG) – лиганд за HER рецепторите. Блокирането на Stat3 инхибира
ефективно растежа на клетки от РМЖ, при кoито са активирани HRG/HER2 и
PR [33].

“

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

Значението на амплификацията или свръхекспресията на Cyclin E е установено п������������������������������������������������������������������
p�����������������������������������������������������������������
и много ���������������������������������������������������������
HER2�����������������������������������������������������
позитивни тумори на млечната жлеза. Високата експресия на Cyclin E е свързана с незадоволителен ефект при провеждане на лечение
с трастузумаб. Това навежда на мисълта, че лечението със CDK инхибитори е
може би подходящ вариант за пациенти, чиито тумори свръхекспресират или
имат амплификация на Cyclin E [34].
Rivas и съавт. доказват, че tumor necrosis factor alfa (TNFα) индуцира
фосфорилиране на HER2 в клетки от карцином на млечната жлеза [35]. Тъй като
той се открива в голям процент от инвазивните тумори на млечната жлеза, вероятно е от значение за лечението на HER2-позитивните тумори.

“

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

Отдавна се знае, че еритропоетин ЕРО е важен хемопоетичен цитокин,
който регулира пролиферацията, диференциацията и преживяемостта на клет�����
ките-���������������������������������������������������������������������
прогенитори на червения кръвен ред в костния мозък�������������������
. Чрез взаимодействие със специфични тирозин-фосфорилирани участъци върху рецептора за
еритропоетина, ЕРО води до активиране на сигнални пътища като МЕК/Erk,
както и PI3K/Akt. Тези сигнални пътища взаимодействат с пътищата, активирани от HER2. Едновременното третиране с еритропоетин и трастузумаб намалява
ефективността на последния както in vitro, така и in vivo. Идентифицирани са
два потенциални механизма за този антагонистичен ефект: активиране на Src ,
опосредствано от Jak2 и инактивиране на PTEN [36].
Туморни клетки от карцином на млечната жлеза, резистентни към
�����������
трастузумаб in vitro, запазват чувствителността си към него in vivo под въздействие на
антитяло зависимата клетъчна цитотоксичност (ADCC). Този факт още веднъж
подчертава, че ADCC играе най-съществена роля в противотуморния ефект
на трастузумаб, вероятно взаимодействайки си с PI3K/Akt, както и с RAS/Raf/
MAPK сигналните пътища [37].
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Възможности за лечение при поява на резистентност към
трастузумаб
В многоцентрово клинично проучване е доказано, че лечението с трастузумаб в комбинация с цитостатик (кселода) след прогресия на фона на лечение
с трастузумаб подобрява процента на клиничните ремисии (48.1% срещу 27%,
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р=0.0115), както и времето до прогресия на заболяването (8.2 срещу 5.6 месеца,
р= 0.0338) [38].
Eфективността на лапатиниб – малка молекула-тирозин
��������������������������������
киназен инхибитор, блокиращ вътреклетъчния участък на EGFR и HER2, е доказана в многоцентрово клинично проучване – трета фаза. При болни с HER2-позитивни тумори,
прогресирали след лечение с антрациклини, таксани и трастузумаб, са получени
убедително по-добри терапевтични резултати при прилагане на комбинацията
Лапатиниб+Капецитабин, отколкото самостоятелното приложение на Капецитабин (ORR 22% срещу 14%; PFS 8.4 срещу 4.4 месеца, р<0.001)[39]. Освен това
Лапатиниб е показал ефективност и при болни с мозъчни метастази, каквито се
наблюдават при около 30% от болните с HER2-свръхекспресиращи тумори на
млечната жлеза.
В предклинични изследвания е доказан ефекта на двойната блокада на
HER2����������������������������
– трастузумаб + лапатиниб. �����
Този ������������������������������������
подход е в основата на друго клинично проучване трета фаза, отново при болни, прогресирали на фона на лечение
с трастузумаб, които са третирани с комбинацията лапатиниб и трастузумаб,
без химиотерапия. Свободната от прогресия преживяемост нараства от 8.1 на 12
седмици (p= 0.008)[40].
Първият конюгат на антитяло с цитостатик – Trastuzumab-DM1, показа
убедителна ефективност при болни, прогресирали след лечение с трастузумаб.
Във фаза 3 клинично проучване той е сравняван с комбинацията лапатиниб +
капецитабин при болни, получавали таксан и трастузумаб��������������������
. Свободната от прогресия преживяемост и общата преживяемост са в полза на лечението с Trastu�������
zumab-DM1.
По време на Европейския конгрес по химиотерапия тази година бяха
докладвани резултатите от клинично проучване с 808 болни с HER2 положителни
метастазирали тумори на млечната жлеза, получавали трастузумаб+доцетаксел
с пертузумаб или плацебо��������������������������������������������������
(CLEOPATRA)��������������������������������������
. 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 (p=0.0002) [www.esmo.org].
Бъдещите научни изследвания, насочени към преодоляване на резистентността при лечение с трастузумаб, трябва да включват не само приложение на
нови комбинации от цитостатици и таргетни агетни, или комбинации от 2 или
повече таргетни агента, но да бъдат насочени към разкриване на специфични
биомаркери за чувствителност към определен вид терапия и максимално персонализиране на терапията.
В заключение може да се каже, че трастузумаб е пример за таргетна терапия от съществено клинично значение за болни със свръхекспресия на HER2
– както в стадий на метастазиране, така и в адювантното лечение. За съжаление
повече от половината болни прогресират след едногодишно лечение. Сложно е
отдиференцирането на механизмите, по които настъпва придобитата резистентност към трастузумаб.
В момента се изследват много вещества в рамките на предклинични и
клинични изпитвания – други моноклонални антитела, тирозинкиназни инхибитори, ваксини, които биха допринесли за решаване на изключително важния
за клиничната практика проблем, свързан с възможностите за преодоляване на
резистентността към моноклоналното антитяло трастузумаб.

15

“

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

“

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

1

СТУДИЯ
STUDIA

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

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

Литература

16

СТУДИЯ
STUDIA

1

1. Perou C, Sorlie T, Eisen MB, et al. Molecular portraits of human breast tumor. Nature 2000;
406:747-752
2. M.A. Olayioye, R.M. Neve, H.A. Lane, and N.E. Hynes. The ErbB signaling network: receptor
heterodimerization in development and cancer$ EMBO Journal, 2000, 19; 13, 3159-3167
3. H.A.Lane, I. Beuvink, A.B. Motoyama, J.M. Daly, R.M. Neve, and N.E. Hynes. ErbB2 potentiates
breast tumor proliferation throught modulation of p27(Kip1)-Cdk2 complex formation: receptor
overexpression does not determine growth dependency. Molecular and Cellular Biology, 2000,
20, 9:310-3223
4. Schlessinger. Common and distinct elements in cellular signaling via EGF and FGF receptor.
Science, 2004, 306, 5701; 1506-1507
5. Herceptin (trastuzumab) anti-HER2 monoclonal antibody. Product package insert. Genentech,
Inc, South San Francisco, CA, September 1998
6. J. Baselga and S. M. Swain. Novel anticancer targets: revisiting ERBB2 and discovering ERBB3.
Nature Reviews Cancer, 2009, 9,7:463-475
7. Vogel CL, Cobleigh MA, Tripathy D et al. Efficacy and safety of Herceptin (transtuzumab,
humanized anti-HER2 antibody) as a single agent in first-line treatment of HER2 overexpressing
metastatic breast cancer (HER2+/MBC). Breast Cancer Res Treat 1998; 50:232a
8. Feldman AM, Lorell BH, Reis SE: Transtuzumab in the treatment of metastatic breast cancer:
Anticancer therapy versus cardiotoxicity. Circulation 102:272-274, 2000
9. Slamon D, Leyland-Jones B, Shak S et al. Addition of Herceptin (humanized anti-HER2 antibody)
to first line chemotherapy for HER2 overexpressing metastatic breast cancer (HER2+MBC)
markedly increases anticancer activity: a randomized, multinational controlled phase III trial.
Proc Am Soc Clin Oncol 1998; 17:377
10. A.B. Motoyama, N.E. Hynes, and H.A. Lane. The efficacy of ErbB receptor-targeted anticancer
therapeutics is influenced by the availability of epidermal growth factor-related peptides.
Cancer Research, 2002, 62,11:3151-3158
11. C.L. Vogel, M.A. Cobleigh, D. Tripathy, et al. Efficacy and safety of trastuzumab as a single agent in
first-line treatment of HER2overexpressing metastatic breast cancer. J Clin Oncol, 2002, 20,3:719726
12. J.Baselga, J.Albanell, M.A. Molina, and J.Arribas. Mechanism of action of trastuzumab and
scientific update. Seminars in Oncology, 2001, 28,5: 4-11
13. X.F.Wen, G.Yang, W. Mao et al. HER2 signaling modulates the equilibrium between pro- and
antiangiogenic factors via distinct pathways: implications for HER2 targeted antibody therapy.
Oncogene, 2006, 25,52:6986-6996
14. R. Gennari, S. Menard, F. Fagnoni, et al. Pilot study of the mechanism of action of preoperative
trastuzumab in patients with primary operable breast tumors overexpressing HER2. Clinical
Cancer Res., 2004, 10, 17:5650-5655
15. P.R. Pohlmann, I.A. Mayer, and R. Mernaugh. Resistance to trastuzumab in breast cancer. Clinical
Cancer Res., 2009,15, N24, 7479-7491
16. M.A. Molina, R. Saez, E.E. Ramsey et al. NH2-terminal truncated HER2 protein but not full-length
receptor is associated with nodal metastasis in human breast cancer. Clinical Cancer Research,
2002,8,N2, 347-353
17. M.A. Molina, J. Codony-Servat…..J. Baselga. Trastuzumab (Herceptine), a humanized anti-HER2
receptor monoclonal antibody inhibits basal and activated HER2 ectodomain cleavage in breast
cancer cells. Cancer Res., 2001,61,12:4744-4749
18. M. Scaltriti, F. Rojo, A. Ocana et al. Expression of p95HER2, a truncated form of the HER2 receptor,
and response to anti-HER2 therapies in breast cancer. J Natl Cancer Institute, 2007, 99, N8: 628638
19. P. Nagy, E. Friedlander, M. Tanner et al. Decreased accessibility and lack of activation of ErbB2 in
JIMT-1, a herceptin-resistant, MUC4 expressing cancer cell line. Cancer Res., 2005, 65,2:473-482
20. S. Ghatak, S. Misra, and B.P. Toole. Hyaluronane oligosaccharides inhibit anchorage-independent
growth of tumor cells by suppressing the phosphoinositide 3-kinase/Akt cell survival pathway.
J of Biological Chemistry, 2002,277, 41:38013-38020
21. P.P. Pandolfi. Breast cancer – loss of PTEN predicts resistance to treatment. New Engl J of
Medicine, 2004, 351, 22:2337-2338
22. F.M. Yakes, W. Chinratanalab, C.A. Ritter, W. King, et al. Herceptin-induced inhibition of
phosphatidylinositol-3 kinase and Akt is required for antibody-mediated effects on p27, cyclin
D1, and antitumor action. Cancer Res., 2002,62,14:4132-4141

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

РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С ТРАСТУЗУМАБ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО Й

23. Y. Nagata, K.H.Lan, X. Zhou et al. PTEN activation contributes to tumor inhibition by trastuzumab,
and loss of PTEN predicts trastuzumab resistance in patients. Cancer Cell, 2004, 6,2:117-127
24. B. Dave, I. Migliaccio, M.G. Gutierrez et al. Loss of phosphatase and tensin homolog or
phosphatidylinositol-3-kinase activation and response to trastuzumab or lapatinib in human
epidermal growth factor receptor-2-overexpressing locally advanced breast cancers. J of Clinical
Oncology, 2011,29,2:166-173
25. K. Berns, H.M. Horlings, B.T.Kenessy et al. A functional genetic approach identifies the PI3K
pathway as a major determinant of trastuzumab resistance in breast cancer. Cancer Cell,
2007,12, 4:395-402
26. P.H. Tseng, Y.C. Wang, S.C. Weng, et al. Overcoming trastuzumab resistance in HER2-overexpressing
breast cancer cells by using a novel celecoxib derived phosphoinositide-dependent kinase-1
inhibitor. Molecular Pharmacology, 2006,70,5:1534-1541
27. M. Scaltriti, P.J. Eichhorn, J. Cortes et al. Cyclin E amplification/overexpression is a mechanism of
trastuzumab resistance in HER2+ breast cancer patients. Proc. Natl Acad of Sciences of the USA,
2011, 108,9:3761-3766
28. S. Diermeier, G. Horvath, R. Knuechel-Clarkeq et al. Epidermal growth factor receptor
coexpression modulates susceptibility to Herceptin in Herceptin in HER2/neu overexpressing
breast cancer cells via specific erbB-receptor interaction and activation. Experimental Cell Res.,
2005,304,2:604-619
29. G. Valabrega, F. Montemurro, I. Sarotto, et al. TGFalfa expression impairs Trastuzumab-induced
HER2 downregulation. Clinical Breast Cancer, 2006,7,3:254-261
30. R. Nahta, D. Yu, M.C. Hung, G.N. Hortobagyi, and F.J. Esteva. Mechanisms of disease: understanding
resistance to HER2-targeted therapy in human breast cancer. Nature Clinical Practice Oncology,
2006,3,5:269-280
31. L. Yen, X.L.You, A.E.Al Moustafa et al. Heregulin selectively upregulates vascular endothelial
growth factor secretion in cancer cells and stimulates angiogenesis. Oncogene, 2000, 19,31:
3460-3469
32. D.L. Shattuck, J.K. Miller, K.L. Carraway, and C. Sweeney. Met receptor contributes to trastuzumab
resistance of HER2 overexpressing breast cancer cells. Cancer Res., 2008, 68,5:1471-1477
33. C.J. Proietti, C. Rosemblit, W. Beguelinq et al. Activation of Stat3 by heregulin/ErbB-2 through
the co-option of progersterone receptor signaling drives breast cancer growth. Molecular and
Cellular Biology, 2009,29,5:1249-1265
34. K. Keyomarsi, S.L. Tucker, T.A. Buchholzq et al. Cyclin E and survival in patients with breast cancer.
New Engl J of Medicine, 2002, 347,20:1566-1575
35. M.A.Rivas, M. Tkach, W. Beguelin et al. Transactivation of ErbB-2 induced by tumor necrosis
factor alfa promotes NF-kB activation and breast cancer cell proliferation. Breast Cancer Res and
Treatment, 2010,122,1:111-124
36. K. Liang, F.J. Esteva, C. Albarracin, et al. Recombinant human erythropoietin antagonizes
trastuzumab treatment of breast cancer cells via Jak2-mediated Src activation and PTEN
inactivation. Cancer Cell, 2010,18,5:423-435
37. T.E. Kute, L. Savage, J. R. Stehle Jr et al. Breast tumor cells isolated from in vitro resistance to
trastuzumab remain sensitive to trastuzumab anti-tumor effects in vivo and to ADCC killing.
Cancer Immunology, immunotherapy, 2009,58,11:1887-1896
38. G. von Minckwitz, A. Du Bois, M. Schmidt, et al. Trastuzumab beyond progression in human
epidermal growth factor receptor 2-positive advanced breast cancer: a German Breast Group
26/Breast International Group 03-05 study. J Clin Oncol, 2009;27, 12:1999-2006.
39. C.E Geyer, J. Forster, D. Lindquist, et al. Lapatinib plus capecitabine for HER2-positive advanced
breast cancer. N Engl J Med, 2006;355,26:2733-2743.
40. K.L.Blackwell, H.J.Burnstein, A.M. Stornioto et al. Randomized study of Lapatinib alone or
in combination with trastuzumab in women with ErbB2-positive, trastuzumab-refractory
metastatic breast cancer. J Clin Oncol, 2010;28,7:1124-1130.

17

1

СТУДИЯ
STUDIA

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

КЪСНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩО
ЛЕЧЕНИЕ НА РАННИЯ
КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА
ЖЛЕЗА
Елена Александрова

2

СТУДИЯ
STUDIA

Клиника по гръдна хирургия
СБАЛО, София

Елена Александрова

КЪСНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ
НА РАННИЯ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

20

Елена Александрова,
Клиника по гръдна хирургия СБАЛО, София

Резюме
Вече три десетилетия органосъхраняващата хирургия с лъчетерапия са
стандарт при лечението на ранните карциноми на млечната жлеза. Тази градивна концепция е обоснована от убеждението, че малките тумори могат да бъдат
лекувани без загуба на цялата гърда. Тя елиминира тежките деформации на
гръдния кош след радикалната мастектомия и съхранява телесната цялост на
женското тяло. Продължителното проследяване на тези болни двадесет и повече години ни показва, че локалните рецидиви, които възникват в остатъчния
паренхим, са една от неблагоприятните последици от органосъхраняващите
процедури. В допълнение, въпреки задълбоченото им проучване, няма единно
становище относно произхода на рецидивите и тяхното клинично значение за
процеса на дисеминацията.
Ключови думи: органосъхравяващо лечение, далечна преживяемост, локални рецидиви

Abstract
More than three decades breast-conserving surgery and radiation are a standard
treatment of early breast cancer. Conceptually 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
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След 1991 година тройният подход - радикална ексцизия на тумора, аксиларна дисекция и следоперативно облъчване е оптималното локално лечение на
ранните тумори на млечната жлеза[1]. Без съмнение този рационален подход е
едно от значимите постижения на съвременната онкология. Той позволява на
милиони жени по света да се лекуват, съхранявайки телесния си вид с добри
естетични резултати, минимални психофизиологични последици и без компромис по отношение на преживяемостта. Тези безспорни предимства на органосъхраняващите методи осигуряват по-добро качество на живот на болните от
рак на млечната жлеза. Основният аргумент за критични оценки към органосъхраняващата лечебна политика е липсата на достатъчно далечни резултати от
прилагането на тези методи. Тъй като ракът на гърдата е заболяване с хроничен естествен ход, изводите от изследвания с кратък период на наблюдение са
предварителни и не дават пълна информация за крайния изход от болестта. За
реалната оценка на ефективността от органосъхраняващите методи са необходими данни от сравнителни проучвания, при които болните се проследяват в
продължение на десетилетия.
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Другият съществен проблем са рецидивите, които възникват в остатъчния
паренхим. Тяхното клинично значение за процеса на далечното метастазиране и
оптималното им лечение са нерешен проблем в съвременната онкология.
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Кратък преглед на далечните лечебни резултати от
органосъхраняващо и радикално лечение
През последното десетилетие бяха публикувани първите далечни лечебни
резултати, сравняващи ефективността на радикалните и органосъхраняващите
методи.
През 2002 година Veronesi et colleagues [2] и Fisher and colleagues [3] пу
бликуваха 20-годишните резултати от сравнителните проучвания на ����������
Milan�����
����
Cancer Institute и на National Surgical Adjuvant Breast and Bowel (NSABP) B-06.
Резултатите от Първото Миланско проучване (Milan I) [2] потвърдиха
идентичната обща прежиявяемост на болните, лекувани с радикална мастектомия по Halsted и с квадрантектомия, аксиларна дисекция и лъчелечение, но те
показаха значимо по-висока честота на локални рецидиви след квадрантектомия в сравнение с тази след мастектомия.
След 20 години 56% от жените, включени в проучването са живи, от тях
62.1% са в групата с квадрантектомия и лъчелечение и 60.8% от болните в групата с радикална мастектомия по Halsted, ( р=1.0).
Починали са 156 болни в групата с квадрантектомия и 152 болни в групата
с радикална мастектомия. Общата смъртност е 41.2% и 41.7% съответно, ( р=1.0).
През 20-годишния период на наблюдение са рецидивирали 30 от 352 болни с квадрантектомия или 8.8% срещу 8 от 449 болни с мастектомия или 2.3%
(р<0.001). Интересен е фактът, че въпреки сигнификантно по-високата честота
на локални рецидиви след квадрантектомия, общата преживяемост след двата
вида лечение е идентична.
Авторите интерпретират получените резултати като подкрепа на основната идея в проучването, а именно, че прогнозата при рака на гърдата се определя
от присъствието или отстъствието на окултни метастатични фокуси, а не от обема на локалното лечение.
Подобни са късните резултати от най-мащабното сравнително проучване
Protocol B-06 на NSABP[3]. След 20 години 370 от общо 1851 жени или 36.8 %
са живи без данни за заболяване. Преживяемостта след тотална мастектомия е
47%, след лумпектомия - 46% и след лумпектомия с лъчелечение - 46%. Липсва
значима разлика по отношение на общата преживяемост между трите лечебни
групи, (р=0.57���������������������������������������������������������������
)��������������������������������������������������������������
, както и по отношение на периода до появата на далечни метастази, ( р=0.26).

“

Резултатите от
Първото Миланско
проучване (Milan
I) [2] потвърдиха
идентичната обща
прежиявяемост на
болните, лекувани
с радикална
мастектомия
по Halsted и с
квадрантектомия,
аксиларна дисекция и
лъчелечение

“

Прогнозата при
рака на гърдата
се определя от
присъствието или
отстъствието
на окултни
метастатични
фокуси, а не от обема
на локалното лечение

Честотата на локалните рецидиви в групата с лумпектомия и лъчелечение
е сигнификантно по-ниска от тази в групата с лумпектомия без лъчелечение,
(14.3% срещу 39.2% съответно, р< 0.001).
И след 20 години резултатите от това проучване продължават да показват
ползата от следоперативното лъчелечение за нивото на локалния контрол. Тя
се изразява в почти трикратна редукция на локалните рецидиви при болните с
лумпектомия и лъчелечение в сравнение с тези без лъчелечение.
През 2008 година бяха съобщени късните резултати и на Датското рандомизирано проучване - DBCG-82 TM[4]. То е четвъртото по значимост и в него
са включени общо 1153 жени, рандомизирани между мастектомия и сегментална мастектомия с лъчелечение. След двадесет годишен период на проследяване,
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общата преживяемост на болните с органосъхраняващо лечение достига 53.7%,
а в групата с мастектомия 49.1%. (���������������������������������������������
95%������������������������������������������
CI����������������������������������������
, 44.9-58.2)����������������������������
. Честотата на локалните рецидиви в двете групи също не се различава значимо, те са 133 след сегментална
мастектомия и 117 след мастектомия, ( р=0.27 χ2).
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Двадесетгодишните резултати от проучването на European Organization for
Research and Treatment of Cancer (EORTC) 10801[5] бяха публикувани през 2012
година. В него са включени болни с карцином на млечната жлеза в клиничен
стадий I����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
и �������������������������������������������������������������������
II�����������������������������������������������������������������
, от които 448 са лекувани с органосъхраняваща хирургия и��������
лъчеле�������
чение, а други 420 болни са лекувани с модифицирана радикална мастектомия.
Подобно на Milan I [249] и NSABP B-06 [70] данните от проучването не показват
значими разлики между двете групи болни по отношение на 20-годишната обща
преживяемост (�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
44.5% и 39.1% съответно��������������������������������������
)и
������������������������������������
на честотата на далечните метастази, (42.6% и 46.9% съответно). Основният извод от проучването е, че болните с
тумори под 5 см и възраст над 35 години могат да бъдат ефективно лекувани с
органосъхраняващи процедури.

“

Болните с тумори под
5 см и възраст над 35
години могат да бъдат
ефективно лекувани
с органосъхраняващи
процедури

Прегледът на 20-годишни резултати от тези значими сравнителни клинични проучвания показва статистически еднаква обща преживяемост след органосъхраняващо лечение и радикална мастектомия, независимо от разликите в характеристиките на пациентите в лечебните групи, в обема на локалното лечение
и в честотата на рецидивите в остатъчния паренхим.
Но в някои от анализите на тези проучвания са установени известни ограничения по отношение на критериите за включване на болните, както и нарушения в лечебните процедури, което намалява статистическата им значимост.
Поради тези обстоятелства, късните лечебни резултати от органосъхраняващо лечение и мастектомия са изследвани и в няколко мета-анализа.
В един от тях Mc Cready et al. [6] обобщават резултатите от 12 проучвания,
които сравняват органосъхраняващо лечение с радикална мастектомия, [2, 3,717] в които са включени и данните на шестте фундаментални проучвания. От
оставащите шест изследвания, в Аржентинското проучване [12] и в двете серии
на изследването в Guy���������������������������������������������������������
’��������������������������������������������������������
s Hospital [��������������������������������������������
14,17���������������������������������������
] са установени значителни методологични нарушения и резултатите от трите проучвания, съобщени в анализа на Early
Breast�������������������������������������������������������������������������
Cancer������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
Trialists��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Collaborative������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Group������������������������������������
�����������������������������������������
(����������������������������������
�����������������������������������
EBCTCG����������������������������
) [16]����������������������
��������������������������
не
���������������������
са публикувани никога (2 проучвания) или са съобщени само в абстрактна форма (едно проучване)
[13].
С изключение на двете серии в Guy‘s Hospital,[14,17] чиито данни трябва да
бъдат приети с известни условия, нито едно от останалите проучвания не показва статистически достоверни разлики по отношение на общата преживяемост
и периода до появата на далечни метастази в зависимост от вида на лечението.
Трите метаанализа, които сравняват органосъхраняващите методи с радикалната мастектомия, не откриват значими разлики в преживяемостта на двете групи [16,18,19] (Аржентинското проучване и двете серии в Guys Hospital не
са включени в тези анализи).
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Първият от тях е метаанализът на Early Breast Cancer Trialists Collaborative
Group�����������������������������������������������������������������������
(EBCCG) [16], в който участват 4891 болни, включени в девет рандомизирани проучвания, сравняващи органосъхраняващо лечение с радикална мастектомия. Авторите откриват незначителна редукция от 2% на смъртността в групата с мастектомия в сравнение с групата с органосъхраняващо лечение ( p=0.7).
Във втория метаанализ Morris and colleagues [18] използват комбинацията
от индивидуалните данни на всеки болен и резултатите от шестте ранни рандомизирани проучвания. Авторите установяват, че относителният риск за смърт
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на 10-та година е 0.91 (95% CI 0.78-1.05).
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Третият метаанализ, публикуван от същите автори [��������������������
19������������������
] анализира късните резултати от три рандомизирани сравнителни проучвания с 20-годишен период на проследяване. [2-4]
След 20 години авторите не откриват значими разлики в общата преживяемост (55% vs 48%, log rank p=-0.95) и в честотата на далечните метастази (38%
vs 36%, log rank p=-0.61) в групата с мастектомия и органосъхраняващо лечение
[18].
Еднаквата далечна преживяемост след двата вида локално лечение беше
потвърдена и в последният мета-анализ, публикуван през 2008 година. [20]
В него са включени данните на 9388 болни от 18 сравнителни проучвания. [
2-4,9,12-14, 21-24]
Двадесетгодишната обща преживяемост беше сравнена при 44.1% (938 от
2128 жени) от болните с органосъхраняващо лечение и 45% (661от 1468 жени) от
болните с мастектомия. Резултатите не откриват статистически значима разлика
в далечната преживяемост след органосъхраняваща хирургия и след радикална
мастектомия, ( р=0.23).
В подгрупа на същия метаанализ, в която са включени болни с тумори до 2
см и по-малки, авторите установяват значимо по-висока честота на локални рецидиви след органосъхраняващо лечение в сравнение с групата с мастектомия,
която обясняват с влиянието на лъчелечението и някои други фактори, които
могат индуцират вторични тумори в лекуваната гърда.[25]
Истината е, че при интерпретацията на тези данни трябва да се отчитат
някои ограничения, свързани с продължителността на проследяването и с размера на тумора, които биха могли да наклонят резултатите в полза на органосъхраняващите методи.
Въпреки установените ограничения, късните резултати от сравнителните
клинични проучвания обосноваха научно заключението, че органосъхраняващите методи не намаляват преживяемостта и са също толкова ефективен подход, както мастектомията.
Така те слагат край на една дългогодишна дискусия за избора на оперативен подход и потвърдиха правилността на решенията на National Institutes of
Health, [1] които утвърдиха органосъхраняващите методи като стандартно лечение на ранните карциноми.
Същевременно по-високата честота на рецидиви в остатъчния паренхим
породи редица въпроси, свързани с ефекта на локалното лечение върху преживяемостта.
Тези сравнителни проучвания не изясниха напълно биологичното значение на рецидивите в остатъчния паренхим за крайния изход от заболяването. Те
не дадоха ясен отговор на въпроса „имат ли рецидивите в остатъчния паренхим
негативен ефект върху преживяемостта и дали те са източник на далечни метастази или са само маркер за последваща дисеминация.”
Сходната обща преживяемост след органосъхраняващо лечение и радикална мастектомия, въпреки по-високата честота на рецидиви в остатъчния паренхим, насочва към предположението, че рецидивите са различни клинични
феномени, които имат различно значение за хода на болестта.

“

Въпреки
установените
ограничения, късните
резултати от
сравнителните
клинични проучвания
обосноваха научно
заключението, че
органосъхраняващите
методи не намаляват
преживяемостта
и са също толкова
ефективен
подход, както
мастектомията

“

Рецидивите са
различни клинични
феномени, които
имат различно
значение за хода на
болестта
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Локални рецидиви след органосъхраняващо лечение
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За разлика от рецидивите в гръдната стена след мастектомия, които са добре проучени, мненията относно произхода, клиничното значение и прогнозата
на рецидивите в остатъчния паренхим са различни, понякога противоположни.
[26-29] Дори дефиницията за локален рецидив е различна в отделните проучвания. Някои изследователи приемат за рецидив всички тумори, които възникват
в оперираната гърда, както е прието в Миланските проучвания[30].
Други автори използват по-рестриктивното определение, според което рецидиви са само туморите, които възникват в паренхима и кожата на разстояние
до 3 см около оперативния цикатрикс [31].
Независимо от това как ще се дефинира понятието, рецидивите в остатъчния паренхим са сериозен дефект на локалното лечение, който заличава всички ползи от съхраняването на млечната жлеза. Губят се постигнатите естетични резултати, тъй като значителна част от болните трябва да се мастектомират.
Загубата на гърдата в тези случаи предизвиква тежки психически смущения у
болните, които губят доверие в лечението, дори отричат органосъхраняващите
методи.
Клиничната значимост на проблема се определя и от нарастващия брой
болни, които избират органосъхраняващите лечебни методи. Всяка година над
300 000 жени по света избират органосъхраняващите процедури. Този брой е
по-голям от общия брой на инвазивните карциноми на маточната шийка или на
болестта на Hodgkin [27], което предполага нарастване на абсолютния брой на
рецидивите през следващите години.
В допълнение, продължителното наблюдение на болни с органосъхраняващо лечение разкрива бавно, но постоянно нарастване на честотата на локалните рецидиви, която достига до 22% на 10-та година, т.е. около една пета от
болните развиват рецидиви в остатъчния паренхим [2-5,29,28, 32,33].

“

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

Ефектът на продъжителното проследяване е открит и детайлно анализиран от изследователите в Gustave-Roussy Institute [32]. След 22-годишно наблюдение те установяват, че 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.
Противоположно на стабилизирането на честотата на рецидивите в гръдната стена у мастектомирани болни след 10-та година, което е съобщено в предишни публикации на Gustave–Roussy Institute.[15] и на StockholmBreastCancer
Group, [�������������������������������������������������������������������
254����������������������������������������������������������������
], по-дългото проследяване на болните с органосъхраняващи операции показва, че реално стабилизиране на риска след 10 или 15 години няма.
Научните данни, основани на продължителното проследяване на болни с
органосъхраняващо лечение без съмнение доказват, че този риск е постоянен,
той съществува и нараства в продължение на десетилетия[34].
Наблюденията на болни с органосъхраняващо лечение над 20 години разкриват, че рецидиви в остатъчния паренхим продължават да възникват и след
десетата година от края на лечението с годишна честота около 0.8%.[2-4,34,35]
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Произход и механизъм на развитие на рецидивите в остатъчния
паренхим
Теоретичната основа за произхода на локалните рецидиви в остатъчния
паренхим са класическите патологоанатомични изследвания на тъкани след
мастектомия и след широка локална ексцизия, извършени от Holland[36] и
Rosen [37] през 80-те години. Те откриват, че голяма част от мултицентичните
туморни клетки са разположени в близост до първичния тумор и тяхната честота намалява с увеличаване на дистанцията.
При изследване на 203 материала от млечна жлеза след квадрантектомия или широка локална ексцизия с 2см ръб от околен здрав паренхим, Rosen
[37] открива резидуални инвазивни или ин ситу карциноми в 26% от болните с
квадрантектомия, чиито тумори са под 2см и в 38% при тумори над 2 см.
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“

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

В друго проучване върху 282 болни, подходящи за органосъхраняващо
лечение, �����������������������������������������������������������������
Holland����������������������������������������������������������
[36] открива резидуални инвазивни или ин-ситу туморни фокуси на 1см от резекционния ръб в 59% от случаите, на 2см разстояние в 42%
от случаите и на 4 см в 10%. Хистологичните данни показват, че приблизително
една трета до една втора от резидуалните тумори са инвазивни.
Тези резултати точно предсказват и съвпадат с честотата на локалните
рецидиви, които възникват при болни с органосъхраняващи резекции без лъчелечение.
Например в групата с лумпектомия без лъчелечение на National Surgical
Adjuvant Breast and Bowel Project Рrotocol B-06[71], туморът е отстранен с 1 см
от околен здрав паренхим и честотата на локалните рецидиви в тази група е 53%
за 10 години, която е близка до 59% честота на резидуални туморни фокуси,
открити на 1 см от резекционния ръб.
Подобно съвпадение на патологанатомичните данни се наблюдава и с
клиничните данни от Milan����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������
II�������������������������������������������������
[�����������������������������������������������
247��������������������������������������������
]. В групата с к����������������������������
�����������������������������
вадрантектомия без лъчелечение туморът е отстранен с 2-3см околен паренхим и честотата на локалните рецидиви е 8.8%. Тя е почти еднаква с честота на туморните фокуси от 10%, които
Holland [105] открива на 4 см разстояние от резекционния ръб.
В допълнение, наблюденията в NSABP B-06 [38] показват, че 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%.
Съвпадението на патологоанатомичните и клиничните данни е силно доказателство, което подкрепя хипотезата за произхода на ранните рецидиви от
резидуални количества тумор в остатъчния паренхим.
Въпреки правдоподобността на представените данни, някои автори оспорват предположението, че локалните рецидиви се развиват от резидуални туморни клетки и посочват два научни аргумента в подкрепа на своята теза [39- 41].

“

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

Първият от тях е свързан с разпределението на мултицентричните туморни фокуси в четирите квадранта на млечната жлеза.
Класическите патологоанатомични изследвания на Holland [36] откриват
мултицентрични туморни фокуси в паренхима в 63% от случаите с рак на млечната жлеза, като 90% от тях се съдържат в засегнатия квадрант.
Противно на това, използвайки дву- и триизмерни методи за изследване на разпределението на мултицентричните туморни клетки в квадрантите
на млечната жлеза, Vaidya and coll. [42] установяват, че в 79% от случаите те са
разпръснати широко във всичките четири квадранта на млечната жлеза. Мул-
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тицентрични туморни фокуси присъстват извън границите на засегнатия квадрант в половината от всички случаи с рак на млечната жлеза, което означава, че
ако засегнатият квадрант се ексцизира, 50% от болните все още ще имат резидуални мултицентрични туморни фокуси.

26

“

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

Следователно, ако мултицентричните туморни фокуси са морфологичният субстрат за развитието на локалните рецидиви, то половината от тях ще
възникват извън засегнатия квадрант. Данните от големите рандомизирани проучвания показват обаче, че 90% от ранните рецидиви в остатъчния паренхим
възникват в засегнатия квадрант[26,38].
Вторият аргумент, който опровергава хипотезата за произхода на рецидивите от резидуални туморни клетки, са данните на Второто Миланско проучване ( Milan II)[43]. Едно от значимите клинични открития в това проучване е,
че преобладаващата част от локалните рецидиви след туморектомия възникват
в областта на туморното ложе, но парадоксално тяхната честота не корелира с
хистологичното състояние на резекционните ръбове.

“

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

Авторите наблюдават рецидиви в остатъчния паренхим и когато резекционните ръбове са хистологично негативни. Те откриват локални рецидиви след
радикално отстраняване на тумори под 5мм при 5 от общо 15 болни с квадрантектомия и при 11 от 13 болни с туморектомия.
Данните от Второто Миланско проучване [����������������������������
43��������������������������
] не само промениха разбирането за значението на резекционните ръбове, но повдигнаха и някои въпроси за биологичната същност и произхода на локалните рецидиви. Те подкрепят
убеждението, че локалните рецидиви не са просто разрастване на туморни клетки, останали в областта на туморното ложе, а може би съществуват и други възможности за техния произход.
Прегледът на тези открития обосновава предположението, че рецидивите
може би не се развиват от мултицентрични туморни фокуси.

“

Ако локалните рецидиви не произхождат от резидуални туморни клетки
на първичния тумор или от други по-отдалечени мултицентрични фокуси, то
тогава съществува друг механизъм за тяхното развитие.

“

Това означава, че след началото на туморния процес той продължава да се
поддържа не само чрез мултиплициране на туморни клетки, но и чрез включване на околните клетки, създавайки по този начин благоприятни условия за
мутагенеза. Според тази хипотеза туморните клетки са способни да индуцират
неопластична трансформация на стромалните клетки в засегнатата гърда.

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

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

СТУДИЯ
STUDIA

2

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 [44,45]. Ароматазата превръща
андрогените в естрогени и следователно нейната повишена концентрация би могла
да благоприятства мутагенезата и растежа. Освен това туморните клетки също индуцират ароматазна активност по пътя на продукцията на IL6. [46, 47]

Другото възможно обяснение за произхода на локалните рецидиви е, че те
са резултат от имплантация на циркулиращи туморни клетки в силно васкуларизираното туморно ложе. Възможно е също локалните рецидиви да се развиват
от ядрен материал на разрушени малигнени клетки на първичния тумор, който
попада в епитела на околния паренхим при травматична резекция [39].
Несъвпадението на изложените биологични хипотези за произхода на рецидивите в остатъчния паренхим вероятно се дължи на различните методи на
анализ или на разлики в биологичния потенциал и клиничната прогресия на
мултицентричните фокуси и на резидуалния тумор.
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КЪСНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩО ЛЕЧЕНИЕ НА РАННИЯ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Клинично значение на локалните рецидиви
в остатъчния паренхим
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Клиничното значение на локалните рецидиви в остатъчния паренхим се
определя от повишения риск за дисеминация, с който те са асоциирани, въпреки
че мненията по този ключов въпрос са твърде различни [2,5, 9, 28, 43, 48].

Една част от изследователите считат, че значението което им се отдава в
литературата е преувеличено������
[�����
49���
].� Основание
�������������
за подобно
��������������������
становище е пренеб�������
режимо ниската честота на локални рецидиви (под 5%, дори под 1.1%), която
съобщават някои нови проучвания[50,51]. Тя вероятно е резултат на широкото
приложение на модерните химиотерапевтични режими през последните години,
които имат способността да намаляват честотата на рецидивите в остатъчния
паренхим[8,33,52, 53, 54].
Много изследователи, които са убедени в системния характер на рака на
гърдата споделят мнението, че локалните рецидиви след органосъхраняващо лечение нямат вреден ефект върху преживяемостта, тъй като заболяването е дисеминирано преди неговото диагностициране [16,52].
Тази хипотеза се подкрепя от широко известните резултати на клиничните проучвания Мilan-I [2] и NSABP�������������������������������������������
������������������������������������������������
B�����������������������������������������
������������������������������������������
-06.�������������������������������������
[������������������������������������
3�����������������������������������
]����������������������������������
Данните от тези проучвания показват статистически еднаква честота на далечни метастази и обща преживяемост
при болните с висока честота на рецидиви и тези без рецидиви.

“

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

Нещо повече, следоперативното лъчелечение в NSABP B-06[63] намалява
честотата на локалните рецидиви от 43% на 12%, но това не удължава периода
до настъпване на дисеминацията. Тези констатации подкрепят становището, че
локалните рецидиви в остатъчния паренхим не са причинно свръзани с далечните метастази.
Петгодишната преживяемост на болните с локални рецидиви в ранните
проучвания варира от 70% -84% [55-59], т.е. тя е еднаква или малко по-ниска от
преживяемостта на болните без рецидив. Тези резултати също внушават идеята,
че рецидивите в остатъчния паренхим са локален проблем, който няма негативен ефект върху преживяемостта.
Когато пациентите с локални рецидиви се анализират поотделно и се сравнят с пациентите без рецидиви, се установяват ясни разлики по отношение на
общата преживяемост и времето да настъпване на далечните метастази.
В литературата постоянно нарастват доказателствата от проучвания, които показват повишен риск за развитие на далечни метастази и смърт при болните с локални рецидиви, откриват се ясни и значими разлики по отношение на
общата преживяемост и периода до настъпване на дисеминацията [27,29,60-63].
Величината на този риск е различна в отделните изследвания. А�������
��������
нализите на локалните рецидиви в NSABP B-06 [28,38] показват, че болните с локални рецидиви имат 3.41 пъти по-висок риск за развитие на далечни метастази в
сравнение с болните без рецидиви.
Подобен анализ е проведен на резултатите от рандомизираното изследване на Ontario Clinical Oncology Group[63]. Тe показват удвоен относителен риск
за развитие на далечни метастази (2.11) и смърт (2.18) при болните с локални рецидиви.
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. Подобни данни съобщават и Bot����
teri����������������������������������������������������������������������������������
et�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
al����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
.[29] и ��������������������������������������������������������������������
Fortin��������������������������������������������������������������
[2�����������������������������������������������������������
7����������������������������������������������������������
]���������������������������������������������������������
et������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
al���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, които установяват съответно 2.5 и 2.8 пъти по-висок риск за дисеминация при 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
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Нови анализи разкриват, че около 50% от болните с локални рецидиви след
органосъхраняващо лечение развиват далечни метастази в продължение на 5
години [64]. Демонстративни в това отношение са последните данни от метаанализа на EBCTCG[65], които показват, че превенцията на всеки четири рецидива
за 5 години намалява с един случаите на смърт на 15-та година, т.е. абсолютната
редукция на локалните рецидиви с 20% води до 5% намаление на смъртността в
дългосрочен план. Те също означават, че около 25% от локалните рецидиви имат
способността или възможността да се разпространяват дистантно, повишавайки риска за смърт от дисеминация. Повишеният риск за дисеминация в този метаанализ е доказан както при рецидивите след органосъхраняващо лечение, така
и при рецидивите след мастектомия.

28

Подобни данни, които демонстрират влиянието на локалните рецидиви
върху преживяемостта, са установени в проучване на 2030 болни с рак на млечната жлеза[27]. Десетгодишната преживяемост на болните с локални рецидиви
в същото проучване е 55% срещу 75% при болните без рецидиви (p <0.001), а относителният риск за развитие на далечни метастази е 5.1 ( p <0.001).

“

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.

Данните от анализите в тези изследвания идентифицират рецидивите в
остатъчния паренхим като силен и независим прогностичен фактор за последваща дисеминация [28,25,61,63,66- 68].
Те обосновават противоположното мнение, че рецидивите в остатъчния
паренхим не са само козметичен дефект, а са свързани с процеса на далечното
метастазиране и преживяемостта, но те не разкриват ролята на рецидивите в
този процес.
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.
Изследванията, които показват сходна преживяемост след органосъхраняващо и радикално лечение, независимо от по-високата честота на рецидиви
в остатъчния паренхим, подкрепят твърдението че локалните рецидиви не са
източник на далечни метастази, а по-скоро са маркер за системна прогресия.
Обратно, друга част от изследователите считат, че рецидивите са причина
за появата на далечни метастази. Те допускат, че локалните рецидиви след органосъхраняващо лечение може да имат същия негативен ефект върху преживяемостта, както рецидивите след мастектомия.
Това становище се основава на съществуващите научни доказателства, че
превенцията на локалните рецидиви може да повиши преживяемостта чрез избягване на вторичната дисеминация на туморни клетки директно от рецидивите. [25,65,69]

“

Според Fisher et аl.[63,68]
локалните рецидиви
са силен и независим
прогностичен фактор
за развитието на
далечни метастази.
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За съжаление, може би никога няма да е възможно да докажем без съмнение, че локалните рецидиви са отговорни за повишената честота на далечните
метастази, защото няма директен експеримент или изследване, което да позволи
сравнението на болни с рецидиви и болни без рецидиви.
Редица изследвания, фокусирани върху този проблем, се опитват да изяснят биологичното значение на локалните рецидиви след органосъхраняващо
лечение чрез анализ на риска за развитие на далечни метастази след рецидив,
времето до поява на рецидивите и времето до поява на метастазите.
Според Fisher et аl.[63,68] локалните рецидиви ��������������������������
са силен и независим прогностичен фактор за развитието на далечни метастази, но те имат роля единствено като маркер за повишен риск, а не като причина за развитието на далечни-
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те метастази. Рискът за дисеминация при всеки пациент се определя от редица
фактори като възраст, нодален статус, нуклеарен грейдинг, хистологичен тип,
размер на тумора. Тези характеристики са фиксирани и остават незасегнати от
лечението.
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Авторите споделят убеждението, че болните с рецидиви имат по-агресивна форма на заболяване, което вече е дисеминирано още по време на хирургичното лечение. В подкрепа на своите виждания те посочват факта, че болните с
рецидиви дори да се мастектомират, вместо да се оперират с органосъхраняващи
методи, рискът за развитие на далечни метастази остава същият.
За разлика от Fisher [27,70], други изследователи застъпват становището,
че рецидивите не са само маркер за агресивност, а са източник на далечни метастази.
Fortin et al. [27] също откриват по-висока начална честота на далечни метастази при болните с локални рецидиви в сравнение с тези без рецидиви, която
води до намаляване на преживяемостта (����������������������������������������
�����������������������������������������
с относителен риск от 3.6���������������
). Това означава, че част болните с локални рецидиви имат повишен потенциал да генерират
далечни метастази в сравнение с болните без рецидив.
Изводът се подкрепя от редица изследвания, които откриват, че биологичните фактори, като високата пролиферативна активност�������������������
[71]���������������
и р53 мутациите����������������������������������������������������������������������������
[72],�����������������������������������������������������������������������
които обичайно са белег за повишена агресивност, са асоциирани с повишена честота на локални рецидиви и на далечни метастази.
Наблюденията в редица проучвания върху динамиката в появата на далечните метастази потвърждават извода, че локалните рецидиви са източник на
далечни метастази[73, 74]. В изследването на Fortin et al. [27] подобно на Harris et
al [74] и Veronesi et al.[73] също се наблюдават два пика в честотата на далечните
метастази.
Първият пик се наблюдава между 2-3 година при болните без локални рецидиви, който може да се обясни с някои хистологични характеристики на първичния тумор, асоциирани с повишена агресивност [71,75].
Освен този първи пик на далечни метастази, съществува и втори, който
се наблюдава на петата и шестата година при болните с локални рецидиви. Той
е много по-висок и не се наблюдава в нито една от субгрупите болни без рецидиви, което ясно показва, че вторият пик на далечните метастази е свързан във
времето с локалните рецидиви.
Именно 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.
Данните от тези анализи предполагат, че субгрупа болни (с и без локални
рецидиви�����������������������������������������������������������������
)����������������������������������������������������������������
имат микрометастази по време на хирургичното лечение на първичния тумор, които ще станат клинично изявени през първите 2-3 години, когато е
първият пик на далечните метастази [27,73,74].
Вторият пик, който се наблюдава между петата и шестата година при болните с локални рецидиви, е свързан с появата на самите рецидиви.
Съществуват и други обяснения на динамиката в появата на далечните метастази. Demicheli et al.[76] и���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Veronesi������������������������������������������
�����������������������������������������
et���������������������������������������
��������������������������������������
al������������������������������������
.�����������������������������������
[73]�������������������������������
също откриват втори пик на далечни метастази на петата година, който наблюдават и при болните с рецидиви
и при тези без рецидиви. Те 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

“

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
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Възможността някои микрометастази да останат „асимптоматични” за известен период от време е потвърдена и от други изследвания. Данните от проучване върху честотата на микрометастазите в костния мозък на болни с начален
карцином на млечната жлеза показват, че те могат да останат неактивни за дълъг
период от време, преди част от тях да се развият в клинично изявени костни
метастази [77].
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Противно на възгледите на Demicheli [76] за спящите микрометастази, поголяма част от авторите считат, че вторият пик в появата на далечните метастази
може да бъде обяснен единствено с появата на локалните рецидиви[27,60,62].
Той е най-директното доказателство за това, че локалните рецидиви са източник
на последващи далечни метастази.

“

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.

“

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.
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Освен това, детайлните анализи на Fortin [27] и Koscielny[60] показват, че
средният период до появата на далечните метастази е много по-кратък при поагресивните тумори в сравнение с туморите, които нямат белези за повишена
агресивност. Ако локалните рецидиви са маркер за агресивност, метастазите
биха настъпили рано при болните с рецидиви, което не се случва. Следователно,
данните от тези изследвания не подкрепят хипотезата, че по-високата агресивност на тумора при болните с локални рецидиви би могла да обясни появата на
далечни метастази.
Фактът, че далечните метастази се развиват по-късно при болните с рецидиви в сравнение с тези, които нямат рецидиви, не подкрепя хипотезата, че
локалните рецидиви са само маркер за висока агресивност.
Заключенията на изследователите от ��������������������������������
IGR�����������������������������
[15,32],���������������������
основани на наблюденията на 4000 болни, също не подкрепят хипотезата, че повишената честота на
далечни метастази при болните с локални рецидиви може да се обясни с по-голямата агресивност на тумора. 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.
По подобен начин, въз основа на различното време до появата на локалните рецидиви и на далечните метастази Veronesi et al.[73] достигат до извода,
че тези две явления са отчасти независими случаи, но те нe приемат напълно
причинната връзка между локалните рецидиви и далечните метастази. Авторите различават два вида локални рецидиви, едни които са асоциирани с повишен
риск за дисеминация и други, които са дължат на неадекватно локално лечение.
Те откриват, че рецидивите които се развиват в отдалечени от първичния
тумор места, не са свързани с развитието на далечни метастази и нямат негативен ефект върху преживяемостта.
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.
Независимо от това дали локалните рецидивите в остатъчния паренхим са
маркер за биологична агресивност или са източник на дисеминация, значителна част от проучванията ги идентифицират като силен прогностичен фактор за
последващо развитие на далечни метастази[27,73,79,80].
Съществуващите различия може би се дължат на недостатъчните данни
от продължително наблюдение на болни с рецидиви, както и на липсата на стандартизация на локалните и системните терапии при тези болни.
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Другото възможно обяснение за противоречивите данни и изводи в литературата е предположението, че рецидивите след органосъхраняващо лечение
може би са две различни болестни състояния, които имат различен произход и
прогноза.
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Резюме
Мозъчните тумори,����������������������������������������������������
в частност гли�������������������������������������
oмите��������������������������������
, са едни от най-агресивните туморни образувания, които се свързват с висока смъртност. Въпреки това,�����
глиоми със сходни характеристики често показват различно поведение. Това повдига въпроса за търсене на подходящи молекулярни маркери с прогностична и
предиктивна стойност при този вид рак. Изоцитрат дехидрогеназите (IDHs) са
семейство ензими, които катализират окислителното декарбоксилиране на изоцитрата в α-кетоглутарат. Соматични мутации в IDH1 или IDH2 гени (кодиращи
съответно цитозолен и митохондриални NADP-зависими IDHs) са наблюдавани
при млади пациенти с глиални тумори. Те често се срещат заедно хромозомна
делеция на късото рамо на хромозома 1 (1p) и дългото рамо на хромозома 19
(19р) и са свързани с добра прогноза за пациентите. Генетични аберации в IDH1
са наблюдавани предимно в тумори, които притежават ТР53 мутации, като тези
засягащи кодон 248 и 273 на TP53 са свързани с добра прогноза. Друг ген с благоприятнa прогностиченa/предиктивна стойност е MGMT. Той кодира ензим, O6метилгуанин- ДНК метилтрансфераза, поправящ цитотоксичния и мутагенен
О6-алкилгуанин, получен в резултат на алкилиращи агенти като химиотерапевтични вещества и мутагени.
Ключови думи:�����������������������������������������������
����������������������������������������������
малигнени глиални тумори, молекулярни субтипове, прогнистични и предиктивни биомаркери, изоцитрат дехидрогенази 1 и 2
(IDH1/IDH2), мутации в TP53, 1p19q хромозомна коделеция, MGMT промотор���������
но хиперметилиране.

BIOMARKERS WITH PROGNOSTIC AND PREDICTIVE VALUE IN
MALIGNANT GLIAL TUMOURS
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Brain tumours in particular gliomas, are one of the most aggressive tumours which
are associated by high mortality rate. However, 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 (IDHs) are a family of enzymes which catalyze oxidative decarboxylation of isocytrate into α-ketoglutarate.
Somatic mutations in IDH1 or IDH2 genes (encoding cytosolic and mitochondrial NADPdependent IDHs, respectively) have been described in glial tumours of younger patients.
They are commonly found together with chromosomal deletion of the short arm of chromosome 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-DNA 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 predictive biomarkers, isocitrate dehydrogenase 1 and 2 (IDH1/IDH2), TP53 mutations, 1p19q
chromosomal co-deletion, MGMT promoter hypermethylation
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Централната Нервна Система (ЦНС) е изградена от два вида клетки – неврони и клетки с общото название невроглиа или просто глия (”glia” от гръцки
“лепило”)������������������������������������������������������������������
. Клетките на глията за разлика от невроните не генерират електропотенциали, наричат се глиоцити и според местоположението си се разделят
на централни, локализирани в ЦНС (макроглия, микроглия и епендимоцити),
и периферни намиращи се в периферната нервна сиситема� (сателитни
�������������
и Шва����
нови клетки). 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 хомеостаза���������������������������������������������������
та�������������������������������������������������
й и формирането на миелина. Установено е��������
, че отговорят и за изолирането на невроналните процеси, контрол на заобикалящата
невроните среда, както и участие в процеса на невронната поправка. Освен това,
глиални клетки играят фундаментална роля по време на ембрионалното развитието на нервната система чрез осигуряване на скелет за мигриращите неврони
и нарастващите аксони [1, 2]. Досега широко приетата хипотезата, че глиалните
клетки превъзхождат по брой 100-те милиарда неврони, присъстващи в човешкия мозък и то в съотношение 50 глиални клетки на един неврон [3], наскоро
беше подложена на съмнение, като според последните хипотези приблизително
една глиална клетка се пада на един неврон [2,
����������������������������������
4]. Независимо от съотношението на клетките намиращи се в ЦНС, значението на глиалните остава безспорно
и изучаването на техния���������������������������������������������������
пълен функционален диапазон�����������������������
продължава������������
да бъде научен интерес������������������������������������������������������������������
[2,
�����������������������������������������������������������������
5, 6]. Въпреки че��������������������������������������������
глиалните клетки не могат да изпращат насочени сигнали на дълги разстояния, могат да произвеждат кратки електрически
сигнали чрез калциевите си канали разположени в мембраните им. Тези сигнали
се разпространят бързо и така повлияват много неврони почти едновременно.
Освен това освобождаването на невротрансмитери е процес зависим от извънклетъчните Ca2+ концентрации, като по този начин глиалните клетки пряко
участват и в координиране на синаптичната активност [2, 4, 6, 7].

“

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.

Глиални клетки в ЦНС
Глиалните клетки намиращи се в ЦНС се делят основно на два основни
вида: макроглия (астроцити, олигодендроцити) и микроглия (микроглиоцоти),
всеки от които се отличава, както във функционално, така и в структурно отношение (Фигура 1) [2].
Астроцитите или „звездоподобните клетки“ са най-многобройните и разнообразните клетки в ЦНС. Показват забележителна хетерогенност, както във
функционално, така и в морфологично отношение Астроцитите биват два типа
- протоплазмени астроцити, локализирани в сивото мозъчно вещество, отличаващи се с бързата си реакция при изпълнението на голяма последователност от
свързани процеси, и фиброзни астроцити, по-често наблюдавани в бялото мозъчно вещество, характеризиращи се като по-бавно действащи и свързани с изпълнението на по-малка последователност от процеси.
Астроцитите допринасят, както за подържане на извънклетъчното рН
чрез редуциране на CO2 [8], така и за контролирането на извънклетъчното осмотично налягане чрез поддържане на мозъчния воден баланс [9]. Многобройните
процеси, в които астроцитите участват, както и множеството контакти които образуват с капилярите и останалата част от нервната система, прави тези клетки
най-подходящи за ефективен обмен на молекули и йони.
Механизмите за контрол на извънклетъчен осмоларитет включват обмен
на малки неутрални молекули и транспорт на вода през специални канали нари-
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“

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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чани аквапорини, които се намират върху мембраната на астроцитите [10, 11].
Този факт������������������������������������������
, заедно с възможността им да установяват плътен
�����������������������
контакт с неврони, капиляри и цереброспиналната течност ги поставя в уникалната позиция да
контролират средата, в която неврони нормално функционират и да подпомагат
създаването на напълно функционираща кръвно-мозъчна бариера [12-15]�����
. 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 в много ограничено извънклетъчно
пространство. Извънклетъчната невротрансмитерна концентрация трябва да се
поддържа много ниска през цялото време, за да може освобождаването от синаптичната мембрана да генерира значителна промяна в невротрансмитерната
концентрация [2].
Олигодендроцитите се намират както в сивото, така и в бялото вещество
на мозъка. В сравнение с астроцитите те притежават по-малко на брой израстъци. Поради присъщата им морфологичнa хетерогенност олигодендроцитите
през годините са били класифицирани по различен начин включително според
броя на процесите в които участват, дебелина на миелиновата обвивка която образуват, плътност на цитоплазмата и слепване на ядрения хроматин [16]. Функцията на повечето олигодендроцити е свързана с производството т.нар. миелин
(състоящ се от 80% липиди и 20% белтици), който участва в образуването на
миелиновите обвивки около аксоните. По този начин аксоните биват изолирани
и се ускорява транспорта на нервните импулси [2]. Аксоните с най-дебелите миелинови обвивки провеждат нервните импулси с най-висока скорост - около 120
метра/сек. за разлика от тези не притежаващи миелинова обвивка провеждащи
с най-бавна скорост - 1 метър/сек. [2, 16]. Миелиновата обвивка в ЦНС се състои
почти изцяло от множество слоеве олигодендроцитна мембрана (наречени ламели), която в процеса на образуването й около аксона притиска цитоплазмата по
такъв начин, че разположението на мембранните пластове 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 бъде образувана от повече от един
олигодендроцита [16, 17].
Микроглията е изградена от клетки, които се срещат в нервната тъкан, но
имат мезодермален произход Микроглиоцитите са по-малки по размер от останалите глиални клетки, с ниско съдържание на цитоплазмата, неправилна форма на тялото и притежаващи къси и тънки шиповодни израстъци. Тези клетки
предпазват невроните от вируси, туморни образувания и бактерии. Микроглиалните клетки обикновено се смятат за имунните клетки на ЦНС [18] и са единствените останали хематопоетични клетки имащи моноцитен произход в нея. В
здравия мозък, микроглиални клетки са латентни и имат разклонена морфология [19]. По време на ранното невронално развитие или в резултат на какъвто и
да е вид патология водеща до увреждане на мозъка (травма, аксотомия, исхемия,
дегенерация на ЦНС и др.), микроглията се активира, което води до промяна в
морфологията, до придобиването на фагоцитна функция и производството на
провъзпалителни цитокини [20].
Епендимоцитите са епителни цилиндрични клетки, които покриват кухините на мозъчните стомахчета и изграждат централния канал на гръбначния
мозък������������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������������
Тези клетки са способни да произвеждат, транспортират и секретират цереброспинална течност (ликвор). Отскоро се дискутира потенциалната възможност местоположението на тези клетки да е подходящо и за невронални стволови клетки [21, 22].
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Според тази
класификация
глиомата
представлява
малигнен тумор,
засягащ клетките
изграждащи
невроглията.

“

Фигура 1. Видове глиални клетки [23]

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ГЛИОМИТЕ
Мозъчните тумори са интракраниални твърди неоплазии, които възникват и се развиват в централния мозък или гръбначномозъчния канал. Те могат
да възникнат във всяка от структурите или клетъчните типове в черепната кухина, включително мозък, менинги, хипофиза, череп, стволови клетки, глиални
клетки, невроните. Глиомите произлизат от глиални клетки или техни предшественици [24] и и представляват по-голяма част от злокачествените тумори на
мозъка [25].
Световната Здравна Организация (СЗО) публикува класификация на туморите при хората������������������������������������������������������������
, която
����������������������������������������������������������
е и универсален стандарт за класифициране и стадиране на неоплазиите в ЦНС [26]. Според тази класификация глиомата представлява малигнен тумор, засягащ клетките изграждащи невроглията���������������
. Глиалните тумори растат чрез локална експанзия с различна степен на инфилтрация или инвазия. Те метастазират предимно в рамките на ЦНС, като екстракраниални метастази се наблюдават много рядко [27]. На база на микроскопската структура
и предполагаемия ембриологичен произход на туморните клетки, глиомите се
класифицират в три основни групи: астроцитоми, ологодендроглиоми и смесени
олигостроцитоми. 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 (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
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заболяването.
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Таблица 1: Хистологично класификация на човешките глиоми според СЗО (2007)
Съдова
ПреМолеку- Възраст
Хистологичен тип (СЗО Диферен- Некро- пролиживяеляр-на на възникклас)
циация
за
ферамост
генетика
ване
ция
(год.)
Пилоцитен (I)
добра
не
не
NF1
деца
>20
TP53;
млади възДифузен (II)
добра
не
не
4-10
17p13.1
растни
фокална
Астроци- Анапластичен
и дифузна
не
не
TP53
~41
2-5
том
(III)
аплазия
EGFR,
Глиобластом
слаба
да
да PTEN, LOH 45-75
1-2
(IV)
10
ОД(II)
добра
не
не
1p19q
50-60
8-20
Олигодендрофокална
Анапластичен
въз- възможглиом
и дифузна
1p19q
50-60
2-10
(III)
можно
но
(ОД)
аплазия
Олигоастроцидобра
не
не
35-45
5-12
том (II)
Смесен
глиом Анапластичен
въз- възмож~45
2-8
(III)
можно
но
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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).

Глиобластомите се делят на две подгрупи, първични (de���������������
��������������
novo����������
възникнали) и вторични[29, 30]. Първичните ГБМ представляват по-голямата част (над
90%) от диагностицираните случаи. Те се развиват много бързо, без клинични
или хистопатологични доказателства за наличието на по-рано съществуващ,
по-ниско стадиен туморен предшественик [26, 31-33]. От друга страна вторичните ГБМ имат история на злокачествена прогресия от по-нисък туморен СЗО
клас например дифузен астроцитом (СЗО клас II) или анапластичен астроцитом
(СЗО клас III), като над 70% от СЗО клас II глиоми се трансформират в СЗО клас
III/IV заболявания в рамките на пет до 10 години от първоначалното им диагностициране [31]. 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) [26, 29, 31]. Интересното е, че независимо от различната им клинична
история, първични и вторични ГБМ са морфологично и клинично неразличими,
а прогнозата за изхода от заболяването и при двете е еднакво неблагоприятна,
след извършване на възрастова корекция в групите [26, 31, 34].

МОЛЕКУЛЯРНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ГЛИАЛНИТЕ ТУМОРИ
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3

През последните години данните показват, че честотата на първичните мозъчни тумори се увеличава. Над 60% от първичните тумори на мозъка са глиоми,
минимум две трети��������������������������������������������������������
, от които се диагностицират в напреднал стадий. Глиомите засягат всички възрасти. Представляват 20% от всички детски злокачествени
заболявания и са на второ място по смъртност сред раковите заболявания след
левкемията [35]. Злокачествените глиоми представляват приблизително 70% от
първичните малигнени мозъчни тумори при възрастните. Глиобластомите представляват приблизително 60 до 70% от злокачествените глиоми, анапластичен
астроцитом (АА) представляват 10-15%, а анапластичен олигодендроглиоми
(АОД) и анапластичен олигоастроцитоми (ОАС) - 10%. Едва 1% до 5% от глиомите могат да бъдат класифицирани като наследствени. Злокачествените глиоми се срещат по-често при мъжете, отколкото при жените. Малигнените глиоми

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

БИОМАРКЕРИ С ПРОГНОСТИЧНА И ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ ПРИ МАЛИГНЕНИ ГЛИАЛНИ ТУМОРИ

(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 [36].
Честотата на възникване на глиомите се различава значително в различните европейски региони. Като цяло годишната заболеваемост в Европейския
съюз е 4.8 на 100 000 за астроцитома, 0.4 на олигодендроглиомите, 0.2 за епендимомите и ембрионалните тумори. Петгодишната относителна преживяемост е
14.5% за астроцитни тумори, 54.5% за олигодендроглиомите, 74.2% за епендимомите. Преживяемостта е относително по-висока в Северна и Централна Европа,
отколкото в Източна Европа [35]. С изключение на пилоцитните астроцитоми
преживяемостта при пациентите с глиома е изключително ниска. По-малко от
3% от пациенти с ГБМ са все още живи 5 години след поставяне на диагноза [35].
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 (10.1 на 100 000 при мъже и 7.8 на 100 000 при жени), като от тях 70.9%
са морфологично доказани, а 16.5 % са посмъртно установени [37] При мъжете
се нареждат на девето място (3.8%) при процентното разпределение за най- честите причини за смърт от злокачествени заболявания. При жените процентът е
по�����������������������������������������������������������������������
-висок (4.7%) ���������������������������������������������������������
се нарежда на осмо място���������������������������������
. Най-много нови случаи при мъжете се диагностицират между 55-70 годишна възраст (24-27.4/100 000), а при жените между 70-75 години (21/100 000). 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 (разпределено по пол, както
следва – мъже 10.3/100 000 и жени 8.7/100 000). П��������������������������
етгодишна релативна преживяемост (%) на пациентите с мозъчни тумори, диагностицирани през периода
2000–2007 в България е 16.9% (мъже 15.5%, жени 18.7%), а наблюдаваните случаи
от злокачествени новообразувания в главния мозък (600 броя) в Националния
раков регистър са били сравнително по-малко от очакваните 772 за 2011г. (95%
CI 706-838). За 2014г. очаквания брой нови случаи са 788 (95% CI 626-951), което
е с 16 повече от очакваните за 2011г.
През 2010г. новодиагностицираните случай на������������������������
мозъчни тумори ��������
в България са били 7.5 на 100 000 (при мъже 7.9/ 100 000 и при жени 7.2/100 000), докато
световните тенденции са били 5 на 100 000 (5.6/100 000 при мъже и 4.4/100 000
при жени) [37]

ЕТИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ
Мозъчният карцином, подобно на другите форми на рак, е мултифакторно
заболяване. Причините за възникването на тумори засягащи ЦНС все още не са
изяснени, въпреки че множество категории рискови фактори са били изследвани в голям брой епидемиологични, географски и етнически проучвания [38, 39].

Външни фактори, свързани с глиалните тумори
Възраст и пол
Най-силният известен рисков фактор за развитие на тумори в мозъка и
ЦНС е напредналата възрастта, въпреки че някои видове тумори по-често се
диагностицират при по-млади пациенти. Полът се проявава като друг рисков
фактор - инвазивните мозъчни тумори по-често се срещат при мъжете, а неинвазивните, които обикновено са доброкачествени, по-често при жените. [40].
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Облъчване с йонизиращо и нейонизиращо лъчение

42

Йонизиращо лъчение, наричано още йонизираща радиация, е поток от
заредени и електронеутрални частици и фотони, които могат да йонизират веществата, през които преминават. Йонизиращи лъчи са алфа- и бета-частиците,
гама-лъчите, рентгеновите лъчи, тежките йони, електроните, протоните и др.
Нейонизиращо лъчение представлява ултравиолетовия спектър на видимата
светлина (включително и лазерна светлина), инфрачервените, микровълновите,
и радиочестотните вълните. Границата между йонизиращото и не йонизиращото лъчение не е строго определена, тъй като различните молекули и атоми могат
да се йонизират от различни източници [41].
За първи път връзката между риска от развитието на МГ и йонизиращо
лъчение е описана в проучване с израелски деца, подложени на лъчетерапия като
лечение на дерматомикоза от типа „тинеа педис“. Подложени са били на облъчване с дози от 1 Gy до 6 Gy в областа на скалпа, последвано от дозо-зависимо увеличение на честотата на мозъчните тумори, както на менингиома (относителен
риск –RR=9.5; 95% CI 3.5-25.7), така и на глиома (RR=2.6; 95% CI 0.8-8.6) [42-44].
Проучвания изследващи хората, които са били подложени на радиацията и оцелели след атомните бомби в Хирошима и Нагасаки са показали също увеличение
в честота не само на менингиом, но и като цяло на злокачествените заболявания
засягащи централната нервна система (ЦНС) [45-47].
Друга хипотеза за наличието на сериозен рисков фактор се свързва с широкото приложение на мобилните комуникации, поради използването на нейонизиращо лъчение с радиочестота в близост до мозъка. Голямо проучване
INTERPHONE, включващо както пациенти (2765 глиоми и 2409 менингиоми),
така и контроли [48], след повече от 10 години наблюдения не откри наличието на ясна асоциация нито с възникването на глиом, нито с менингиом. Единствения установен увеличен риск от развитието на МГ се наблюдава при силно
увеличена употреба на мобилен телефон (общо време на разговор над 1640 часа
(OR/Odds Ratio/=1.40; с 95% CI 1.03-1.89) [49].
Други външни фактори
Изследвани са били и редица други потенциални рискови фактори, като
например нитрозамините [50, 51], електромагнитните полета [52-54], претърпяна травма на главата [55-57], и епилепсия [58-60], показващи противоречиви резултати и без ясна асоциация с риска от развитие на мозъчни тумори. Пушенето
също беше изследвано като потенциален рисков фактор за развитието на МГ, но
такава връзка отново не беше установена [61, 62].

Генетични фактори, синдроми и предразположение
Малигнени заболявания
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Рискът от развитие на малигнен глиом или менингиом е съответно 10-20 и
12 пъти по-висок при хора боледували от малигнено заболяване засягащо ЦНС
в детството си или като възрастни, в сравнение с останалата популация [63, 64].
Освен това р�����������������������������������������������������������������
искът������������������������������������������������������������
от развитие на тумори в ЦНС е по- висок �������������������
и при хора диагностирани в детството си с друг солиден тумор (с локализация извън ЦНС) [64-66],
не-Ходжкинов лимфон [67], левкемия (по конкретно остра лимфобластна левкемия) [63, 68], меланом [69], тироиден [63], или рак на простатата [63]. Прилагането на лъчетерапия или химиотерапия при лечение на малигнени заболявания
също се свързва с развитието на тумор в мозъка или ЦНС [70, 71].
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Генетично предразположение към възникване на първичните мозъчни
тумори се свързва единствено с редките наследствени синдроми водещи до туморни заболявания като Неврофиброматоза тип 1 и 2 (NF1, NF2), Li-Fraumeni
синдром, Синдром на Cowden (множествен хамартом), Туберозна склероза 1 и
2 (TSC1, TSC2), Ретинобластома 1 (RB1), Синдром на Turcot, von Hippel-Lindau
синдром, Gorlin-Goltz синдром (невусен базално-клетъчен карцином). Тези
синдроми се срещат с ниска честота в популацията и са отговорни за по-малко
от 2% от злокачествените глиоми [72, 73]. Унаследяват се по автозомно-доминантен път, улеснявайки проучването историята на заболяването в семейството
и поради това са най-добре изучени. Пациентите с близък родственик (родител,
брат/сестра или дете), диагностициран с глиома имат 77% увеличен риск от развитие на глиома, и от 2.2 до 2.6 пъти увеличение на риска за заболеваемост ако
засегнатия близък е брат или сестра [74, 75]. Въпреки това, по-голяма част на
мозъчните тумори се появяват спорадично [72].
Астма, алергия, други атопични състояния и инфекции
Редица проучвания са показали, обратнопропорционална връзка между
риска от развитие на глиома и наличието на атопични заболявания, като астма,
алергия и екзема [56, 76-83]. При мета-анализ публикуван през 2011г., включващ
резултатите от 12 проучвания, Chen et�������������������������������������������
������������������������������������������
al����������������������������������������
. ��������������������������������������
установяват, че алергиите могат значително да намалят риска от развитие на МГ [84]. Изследванията показват, че риска намалява с 31-45% за всяко ново атопично заболяване при даден пациент [85,
86]. В повечето изследвания нивата на IgE, обективен инструмент за оценка на
алергичните състояния, се съотнасят с риска от развитие на МГ. Установено е, че
рискът се увеличава обратнопропорционално на нивата на IgE [87-92]. Изглежда, че при пациенти с ГБМ функцията на имунните клетки се променя и вместо да предотвратяват образуването на тумори, механизмите на имунитета даже
съдействат за тези процеси [93]. Наблюдаваната асоциация между атопичните
заболявания и понижения риск от развитие на глиома, се свързва и с наличието
на имунни активатори инициирани в резултат на атопичното заболяване, които
се предполага че могат да проявяват анти-туморен ефект. Цитокините IL-4 и IL13 играят основна роля в алергичната реакция чрез стимулиране на В-клетъчния
синтез на IgE и провокиране епителното производство на про-еозинофилни хемокини [94]. Тези цитокини биват подложени на позитивна регулация в резултат на алергията и/или астмата, и едновременно с това са изключително важни
белтъци в ГБМ биологията [95-98]. В едно проучване, пациентите с ГБМ, имащи
високи нива на IgE са показали удължаване на преживяемостта с 9 месеца, отколкото тези с нормални нива [99]. Автоимунните заболявания също корелират
обратнопропорционално с риска от развитие на ГБМ (OR = 0.49, 95% CI = 0.350.69), най-значимото от което е диабета [76, 100].
Други проучвания� показват,
�������������
че пациентите
�������������
с предшестващо
�����������������������
инфекциозно заболяване имат относителен риск RR 0.72 (95% CI 0.61-0.85) от развитие на
ГБМ. Рискът от развитие на мозъчен тумор приблизително се удвоява при хора
с ХИВ, в сравнение с общата популация е около пет пъти по-висок при хора със
СПИН, в сравнение с хората без СПИН [58, 101].
Въпреки значителните изследвания в областта, получените резултати са
много различни между отделните проучвания, вероятно поради малките размери на изследваните проби, малките по брой групи и тяхната разнородност, както
и наличието на смесени или не добре отдиференцирани видове тумори [102].
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За поставянето на правилната диагноза на мозъчните тумори е необходимо
извършването на редица изследвания. Задължителния минимум от изследвания
включва неврологичния преглед, компютърна томография -КТ и ядрено- магнитен
резонанс - ЯМР. Допълнителна информация може да се получи от рентгенографиите, ангиография, електро-енцефалографиите и лумбалната пункция, хормонални изследвания и биопсия. Включването на информация получена от проведен
аминокиселинен PET (Positron emission tomography) скенер е ценен инструмент за
оптимизиране на клиничните резултати [103]. Окончателната диагноза за вида на
тумора се поставя чрез хистологично охарактеризиране от опитен патоанатом на
материал, отделен по време на хирургичната интервенция [104].
Актуалните възможности за лечение на глиоми включват хирургична, лъчева- и химиотерапия. За целите на лечението е необходимо отстраняването на
възможно най-много туморни клетки (с помощта на неврохирургична операция); унищожаването на колкото се може повече от туморните клетките, останали след операцията (с лъче- и химиотерапия); поддържане на оцелялата след
терапията популация от туморни клетки в неделящо, латентно състояние толкова дълго, колкото е възможно (с лъче- и химиотерапия). Въпреки това, възможностите за лечение са различни в зависимост от редица фактори, включително
от вида, големината, местоположението и степента на малигненост на тумора,
възрастта на пациента и общото му здравословно състояние. [104]. Лечението
на глиалните тумори бива:

Оперативно лечение
Хирургично лечение включва процедури като биопсия и макроскопска резекция (частична или тотална), осигурявайки тъкан за туморното диагностициране и стадиране, както и за изследване на молекулярните му характеристики.
Вида на хирургичната намеса зависи от клиничното и функционално състояние
на пациента, туморна локализация и размер. Тоталната хирургична резекция се
препоръчва за повечето видове мозъчни тумори (40% -50%), когато това е възможно, тъй като е доказано, че тоталната резекция удължава общата преживяемост [105]. Основни цели на оперативното лечение са поставяне на точна хистологична диагноза, облекчаване симптомите, породени от нарастващия тумор в
ограниченото пространство на черепната кутия, подобряване на общото неврологично състояние, и повишаване на ефективността на последващата адювантна
терапия, подобряване на общата преживяемост [105, 106]. Ако тумора не може
да бъде напълно отстранен тъй като е разположен в близост до чувствителни
зони в мозъка се извършва частична резекция отстраняваща максимална част
от тумора без това да застрашава живота. Флуоресцентно-насочената резекция (Gliolan) е нова технология, продуцираща флуоресценция, която може да
се детектира в самия тумор по време на оперативната резекция, увеличавайки
степента на резекция, а оттам и нарастване в средната обща преживяемост на
пациентите [107].

Лъчетерапия
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Постоперативната лъчетерапия се препоръчва като стандартно лечение за
пациенти с МГ, като намалява процента на туморните клетки и удължава общата преживяемост [108]. Лъчетерапията обикновено идва от устройство извън
тялото (външно облъчване) и използва лъчи с високо-енергийни частици, като
например рентгеновите лъчи, насочени в областа на тумора или обхващаща и
граничната зона около него, с цел унищожаване на туморните клетки. Стандартния протокол включва обща доза от 54-60 Gy за целия курс на лечение, състоящ
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Химиотерапия
Химиотерапията използва лекарствени препарати унищожаващи или нарушаващи деленето на бързоделящите се клетки, каквито са и туморните. Клетъчното делене е процес предхождан от репликацията и рекомбинацията на
ДНК. Целта на химиотерапевтичните вещества е по време на тези процеси да се
инициират грешки в ДНК молекулата на туморните клетки, което да доведе до
трайно увреждане на веригата на ДНК, последвано от клетъчна смърт. Според
приетите международни стандарти за лечение на мозъчните тумори химиотерапия се прилага след провеждане на неврохирургична интервенция или лъчетерапия. При назначаването на химиотерапевтичен режим, за лечение на първични
мозъчни тумори могат да бъдат използвани препарати като Темозоломид (TMZ),
кармустин (BCNU), Ломустин (CCNU), Прокарбазин, Винкристин и лекарства
на основата на платина (цисплатин и карбоплатин). Понякога Ломустин, Прокарбазин и Винкристин се използват едновременно и тази комбинация на химиотерапевтични лекарства е известен като PCV режим [111]. Химиотерапията
доказано води до увеличаване продължителността на живота на пациентите с
МГ. Изследване активноста на гена MGMT чрез анализ на промоторното му хиперметилиране разкрива група от пациенти, която би се повлияли най-пълно от
прилагането на TMZ [112, 113].
Лечението на глиомите включва усилията на мултидисциплинарен екип за
осигуряване на интегриран модел на грижа. Оперативната намеса и лъчетерапията са основните методи, използвани за лечение на глиоми. В типичните случаи,
пациентите започват облъчвания в рамките на 2 до 4 седмици след резекция на
тумора [114]. Въпреки, че химиотерапията не е ефективен метод за първа линия терапия при нискостадийните мозъчни тумори, тя е един от основните при
контрол на развитието на високостадийни глиоми. Стандартното лечение за пациенти с ГБМ започва с неврохирургична резекция, последвано от едновременното облъчване и химиотерапия с TMZ [115]. 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 лъчетерапия, този протокол е вече приет международен
стандарт при лечението на пациенти с първични глиални тумори. [113].

МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА НА ГЛИАЛНИТЕ ТУМОРИ
Последните проучвания са фокусирани върху разкриване на молекулярната биология на МГ, поради трудностите, които комплексната биология и молекулярната хетерогенност на тези тумори предизвикват при разработването на
ефективна терапия за лечението им. Голямо постижение от последните години
е класификацията на злокачествени глиоми базирана на сходство в генно-експресионните им профили. Микрочиповата технология позволи създаването на
нова класификация, по-детайлно характеризираща иначе хетерогенната група
от ГБМ. Молекулярното субтипизиране на МГ дава нова надежда да се осъществи прилагането на персонализирана терапия подходяща за конкретната субгрупа и така да се подобри ефективността на лечението.
Проведено изследване от Verhaak и съавтори [116], доведе до разграничаването на четири субгрупи от ГБМ, наречени Проневронална, Невронална, Кла-
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сическа и Мезенхимална, различаващи се по генната експресия, клинични характеристики, отговора към терапията и изход от заболяването (виж Фигура 2).
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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 група се характеризира с необичайно високи нива на рецепторa на епидермалния растежен фактор (EGFR), намиращ се на повърхността на
някои клетки. При свързването му с EGF се произвеждат сигнали за иницииране
на клетъчния растеж. Мутации засягащи EGFR водят до неговото непрекъснато
активиране. Промени в EGFR са отбелязани и в другите групи, но не с такава
висока честота. Освен това в тази група не се наблюдават наличие на мутации в
гена ТР53 (кодиращ белтък, свързан с клетъчната апоптоза и потискане на клетъчния растеж), най-често мутирал ген при ГБМ. Класическата група се характеризира клинично с най-дълга продължителност на живот, като резултат от
силно агресивното лечение.
За разлика от туморите в класическата група, висока честота на мутациите в ТР53 гена се наблюдават в Проневроналната група (54%). Характеризират се и като групата с най-висока честота на мутации в IDH1 гена. Мутации
и свръхекспресия на друг ген – PDGFRA (Platelet-derived growth factor receptor,
alpha polypeptide) се оказват уникална характеристика единствено за тази група.
Тя се отличава и с по ранна възраст на заболеваемост, както и със сравнително
удължена продължителност на живот, но за разлика от другите групи това не е в
резултат от провеждането на агресивна терапия.
Мезенхималната подгрупа се характеризира с най-често срещаните мутации в тумор-супресорните гени NF1 (37%), PTEN (Phosphatase and tensin
homolog) и ТР53. Пациентите в тази група имат значително увеличение на общата преживяемост в резултат на провеждането на силно агресивна терапия.
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Невроналната група не се характеризира с наличие на отличаващи я мутации в други гени или в процентното съотношение на мутациите на гените засегнати и в другите групи. В нея се наблюдава и експресия на гени, които са типични за нормалните клетки на ЦНС. Пациентите в тази група са с най- напреднала
възраст на заболеваемост и подобно на класическата и мезенхималната групи
след провеждането на силно агресивно лечение се забелязва подобрение в преживяемостта, но не в такава степен.
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TCGA проектът (The Cancer Genome Atlas) използвайки интегративен
подход анализиращ общите генетични изменения в генома на ГБ установи, че
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 (Фигура 3) [117]. Седемдесет и четири процента от ГБ имат увреждания и в трите сигнални пътя.

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

1) EGFR/RAS/NF1/PTEN/PI3K пътя е ключов сигнален път в клетъчната
пролиферация и увеличава клетъчната преживяемост особено при първичните
ГБМ [119]. EGFR се активира при свързване на растежни фактори за екстрацелуларния домен, което води до формирането на активна фосфатидил инозитол
3- киназа (РI3К) в клетъчната мембрана. Тя фосфорилира фосфатидилинозитол4,5-бифосфата до фосфатидилинозитол трифосфат (PIP3), който активира верига
от ефекторни молекули, като АКТ (protein kinase В) и mTOR (мechanistic target of
rapamycin), водещи до клетъчна пролиферация и засилено клетъчно оцеляване
чрез блокиране на апоптозата. От друга страна PTEN потиска активността на PIP3
сигнал, като по този начин инхибира клетъчната пролиферация. Мутации в PTEN
гена се срещат в до 40% от ГБМ и почти изключително се срещат в първичните
ГБМ. TCGA проект показва, че 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 [117].

“

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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дължат на аберации
в ЕGFR, 36% на тези
в PTEN, 15% на PI3K
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“

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.

“

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.
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2) TP53/MDM2/MDM4/p14ARF път ТР53 участва в няколко клетъчни процеси, включително клетъчния цикъл, клетъчна смърт, клетъчна диференциация,
неоваскуларизация и др. След увреждане на ДНК, ТР53 се активира и действа
като транскрипционен регулатор, водещ до активиране транскрипцията на редица гени, един от които е p21WAF1. Той е стоп белтък, отговорен за свързването на циклин-зависима киназа и инхибиране на клетъчния преход от пресинтетична G1 към синтетичната S фаза на клетъчното делене. По този начин, мутантния р53 няма да бъде в състояние да предотврати клетъчната репликация,
което ще доведе до неконтролиран туморен растеж. Основен регулатор на p53
е MDM2 (murine double minute 2). В клетки, които не са подложени на стрес,
нивата на р53 се поддържат в ниски концетрации, чрез непрекъснато разграждане на р53. MDM2 се свързва с p53 и предотвратява неговото действие, като го
транспортира от ядрото в цитозола. ��������������������������������������
MDM�����������������������������������
2 действа и като убиквитин���������
ираща����
лигаза свързвайки убиквитина ковалентно към р53 и по този начин го маркира за
протеозомно разграждане. От друга страна p14ARF регулира също дейността на
тумор-супресорния протеин p53 чрез инхибиране на MDM2. Високите нива на
p��������������������������������������������������������������������������
14������������������������������������������������������������������������
ARF���������������������������������������������������������������������
стабилизират �������������������������������������������������������
p������������������������������������������������������
53, което му позволява да активира �������������������
p������������������
21����������������
WAF�������������
1/�����������
CIP��������
1 - комплекса, инхибитор на клетъчния цикъл, който блокира CDK2/cyclin E (CCNE1)медиираното фосфорилиране на Rb��������������������������������������������
����������������������������������������������
1 [120]. Това означава, че������������������
загуба на нормалните ТР53 функции може да е резултат от повишената експресия на всеки един
от следните гените ТР53, MDM2, или p14ARF. Проектът TCGA разкри, че 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 [117].
3) p16INK4a/CDK4/RB1 пътя изглежда е един от важните пътища, както
за първични, така и за вторични глиобластоми. Rb1 контролира прогресията
от G1 в S фаза на клетъчния цикъл. CDK4/циклин D1 комплекса фосфорилира
Rb1 белтъка, осигурявайки освобождаването на E2F транскрипционния фактор,
който активира гени, участващи в G1-S клетъчния прехода. p16INK4a свързва
CDK4, инхибирайки образуването на CDK4/циклин D1 комплекса и така блокира G1-S прехода. Следователно, промяна в Rb1 нормалното функциониране
зависи от промени в експресията на всеки един от гените - Rb1, p16INK4a или
CDK4. Проектът TCGA показва, че 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 [117].

МАРКЕРИ С ПРОГНОСТИЧНО И ПРЕДИКТИВНО ЗНАЧЕНИЕ
Прогностичният маркер е клинична или биологична характеристика, която
е обективно измерима и дава информация за вероятния изход от заболяването ако
не бъде проведена терапия. Такива прогностични маркери са полезни за идентифициране на пациенти със злокачествени заболявания, които са изложени на повисок риск от рецидив на заболяването и следователно са потенциални кандидати
за адювантна трапия. За разлика от тях предиктивният фактор е клинична или
биологична характеристика, която дава информация за очакваната полза от проведеното лечението (независимо дали е свързано с намаляване размера на тумора
или увеличаване на преживяемостта). Тези предиктивни фактори могат да бъдат
използвани за идентифициране на групи пациенти, които имат най-голяма вероятност да се повлияят от проведеждането на конкретна терапия [121].
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До момента клиничните фактори показали изразена прогностични значимост, свързваща се с МГ, са малко на брой. Освен хистологичния тип на тумора
(олигодендроглиомите са с по-добра прогноза, отколкото смесени глиоми, които, от своя страна, имат по-добра прогноза, в сравнение с астроцитом) и туморния стадий, следващите по важност клинични фактори, допринасящи за
благоприятната прогноза, включват ранната възраст на диагностициране, оперативното отстаняване на тумора, високия Karnovsky performance status (KPS)
и добрия когнитивен статус [113, 115, 122, 123]. Възрастта на пациента [124] и
общото състояние по KPS при поставянето на диагнозата [125] 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 [127].

Молекулярно-генетични фактори
В последните години интересът към геномните характеристики на глиалните тумори е голям. Проектът TCGA (The Cancer Genome Atlas) стартира през
2006г. с основна цел да установи молекулните основи на рака. Първият �������
вид тумор, който става обект на изследване��������������������������������������
на ����������������������������������
TCGA������������������������������
е ГБ�������������������������
М������������������������
. Молекулното профилиране на ГБМ включва анализ на спектъра от мутации, вариациите в броя копийни
ДНК варианти (CNVs), хромозомните пренареждания и метилирането на ДНК
[117]. Parson�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
et����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
al�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
. (2008) също публикува��������������������������������������
т�������������������������������������
резултати от интегриран геномен анализ, който включва ДНК секвениране, анализ на CNVs и генната експресия [29].
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Този подход за пръв път доведе до установяване на гени, които се асоциират с ГБМ [29]. Два тъканно-базирани биомаркера бяха успешно въведени в
клиничната практика и предоставят прогностична/предиктивна информация за
пациенти с ГБМ-и: промоторният статус (метилиран или не) на О6-метилгуанин
метил-трансферазния ген (MGMT) [128] и мутациите, засягащи гена изоцитрат
дехидрогеназа (IDH) 1 или 2 (мутирал или див тип) [129].
Изоцитрат дехидрогеназите
IDH1 е ген, локализиран на 2q33.3 и кодиращ изоцитрат дехидрогеназа 1, ензим, катализиращ окислителното карбоксилиране на изоцитрат до
α-кетоглутарат с едновременната продукция на NADPH [130-132]. При хората
съществуват������������������������������������������������������������������
пет вида изоцитрат дехидрогеназни гени, три от които са локализирани в митохондриите. Изоцитрат дехидрогеназа 1 е хомодимер с две ензимноактивни места, локализиран в цитозола и пероксизомите. Смята се, че основната
функция на IDH1 е синтезата на NADPH, необходим за редукционни реакции и
за синтеза на липиди [130]. В изследването на Zhao et al. [133] е установено, че
наличието на IDH1 мутация понижава афинитета на ензима към неговия субстрат чрез образуване на каталитично неактивни хетеродимери. Специфични
за глиомите «missense» соматични мутации в IDH1 винаги засягат аминокиселината аргинин в кодон 132 и се означават най-общо като R132 [134]. Тя е една от
аминокиселините, които принадлежат към еволюционно високо-консервативен
регион, разположен в активния център на ензима, където става свързването с
изоцитрата [135]resou¹#8X. 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 [131, 136, 137], които са резултат от
прогресията на предшестващи ги мозъчни тумори в по-ранен стадий, но се откриват рядко при тумори извън нервната система [131, 138]. Най-често наблюдаваната мутация е превръщането на аргинин 132 в хистидин (R132H) Фигура 4.
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R132 мутации,
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олигодендроглиоми,
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глиобластоми
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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 показват, че вследствие на това събитие, остатъци в активния център претърпяват структурни промени в съответствие с
намалената нужда от оксидативна декарбоксилация на изоцитрата и това води
до придобиване на способност за превръщане на α����������������������������
-кетоглутарат (�������������
α������������
-�����������
KG���������
) в 2-хидроксиглутарат (2HG) – Фигура 5. Доказано е, че повишеното натрупване на
2HG може да доведе до повишен риск от злокачествени тумори на мозъка при
пациенти с вроден дефект в 2HG метаболизма [140].

“

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 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.

Експресията на мутантния IDH1 ензим води до значително редуциране
производството на α-кетоглутарат, но за разлика от тях, нивата на α субединицата на хипоксия-индуцирания фактор 1 (HIF1A) се увеличават значително [141].
В действителност транскрипционният фактор HIF1A се регулира от α кетоглутарат, в резултат на което при МГ с наличие на мутирал IDH1 се установяват повисоки нива на HIF1A в сравнение с пациентите, при които се наблюдава див тип
IDH1. Това е показателно, че IDH1 може да функционира като тумор-супресорен
ген и инактивирането му чрез мутация вероятно допринася за туморогенезата
чрез индукция на HIF1 пътя [133].
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“

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

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].

От друга страна в туморите, носещи IDH1/IDH2 мутации се натрупват големи количества на метаболита (R)-2HG. Ролята на този онкометаболит в клетъчната трансформация може да бъде свързана със способността му да заменя
α-KG като косубстрат на пролил хидроксилазите (PHD), действащи върху HIF и
водещи до производството на сукцинат, преминавайки през а-KG като междинно съединение. Смята се, че 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 (ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase) и JHDMs (Jumonji-C
domain histone demethylases) (Фигура 6)[142].
Генетични изменения са детектирани и в ДНК последователността, кодираща активния център на IDH2 (митохондриална NADP+ зависима изоцитрат
дехидрогеназа 2), разположена в хромозомен регион 15q26.1. Подобно на IDH1,
този ензим функционира като димер. Последните научни открития показват, че
IDH2 е основният катализатор на окислението на изоцитрат до α-кетоглутарат в
цикъла на лимонената киселина [130]. Мутации в IDH2 са открити единствено в
аргинин на позиция 172, която е аналогична на аргинин 132 в IDH1. Мутациите
в IDH1, както и тези в IDH2, са предимно ���������������������������������
хетерозиготни,�������������������
������������������
упражняват доминиращо негативен ефект и имат соматичен произход [135,
����������������������������
143]. Наскоро бяха публикувани данни за наличие на мутации в IDH1 гена и в хомозиготно състояние [144, 145].
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. Наличието на мутации и
в двата гена, IDH1 и ТР53, се наблюдава в 63% от нискокачествените дифузни
астроцитоми, но едва при 10% от пилоцитните астроцитоми и 5% от първичните
ГБМ [146].
IDH1/IDH2 мутации са установени при 54% от астроцитомите, при 65%
от олигодендроглиалните тумори, при 50% от вторичните и само при 3% от
първичните глиобластоми [147]. Високата честото на IDH1/IDH2 мутации във
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високите нива
на клетъчния
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на 2HG в IDH1 и
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от една операции
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че мутационното
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предполага, че IDH1
мутацията е много
по-ранно събитие в
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“

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
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нови терапевтични
решения при пациенти
с вторичен ГБМ
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до увеличаване
чувствителността на
туморните клетки към
химиотерапевтичните
средства
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вторичните ГБМ и тяхното почти напълно отсъствие в първичните глиобластоми е в подкрепа на аргументите, че въпреки хистологичните си прилики, тези
подтипове са клинично и генетично различни [146]. Тези мутации изглежда са
от съществено значение за преживяемостта на пациентите, но директната връзка с тях все още не е изяснена. Пациенти с АА и ГБ показват значително подълга обща преживяемост при наличието на мутации в гените IDH1 или IDH2.
Те са характерни за по-млади пациенти - средна възраст 34 години за пациенти с AA, в сравнение с носителите на див тип - средно 53 годишна възраст [131].
Hartmann et al. показват, че липсата на мутации в IDH1 при анапластични астроцитоми, �������������������������������������������������������������������
олигоастроцитоми���������������������������������������������������
и олигодендроглиоми�������������������������������
������������������������������������������������
СЗО ��������������������������
III�����������������������
-та степен е значим показател за лоша прогноза [130]. При пациентите с ГБМ и мутирал IDH1/IDH2 се
наблюдава удължаване на средната преживяемост с 3.8 години в сравнение с 1.1
години при пациенти с див тип IDH1 [29].
Въз основа на мутациите в тези два гена могат да бъдат разработени нови
терапевтични решения при пациенти с вторичен ГБМ и при малка част от тези с
първичен ГБМ, които ги притежават, особено след като наскоро бе показано, че
инхибирането на ензима IDH2 води до увеличаване чувствителността на туморните клетки към химиотерапевтичните средства [132].
TP53
p53 е тумор-супресор с изключителна роля, който участва в регулацията
на клетъчния цикъл, контролира оцеляването и стареенето на клетката, апоптозата, диференциацията, и участва в много ключови физиологични и патологични процеси. р53 се намира в ядрото на клетките, където се свързва директно с
ДНК. При възникване на ДНК повреда в клетката от агенти като токсични химикали, радиация, или ултравиолетови (UV) лъчи, този протеин играе важна роля
в определянето на това дали ДНК ще бъде поправена или увредената клетка ще
получи сигнал за самоунищожение (апоптоза) [148].
p53 е идентифициран през 1979г. от Arnold Levine, David Lane и William
Old и е наименуван според молекулната му маса, която е 53кDа [149, 150]. Белтъкът p53 се състои 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 ключова роля за развитието, диференциацията и състоянието на клетката в условия
на стрес. Той се експресира в много ниски нива в ядрата на нормалните клетки. В
активно състояние, във вид на хомотетрамер, р53 белтъкът се акумулира в ядро-
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то и действа като мулти-функционален транскрипционен фактор, репресиращ
или активиращ експресията на множество други гени, участващи в прогресията
на клетъчният цикъл, апоптозата, отговора на стресови сигнали, диференциацията и ДНК поправката [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 характерни
за около 50% от всички тумори [152] и за над 35% от глиомите [29, 153]. Днес в
различните база данни може да бъде открита информация за над 15 000 ТР53
мутации при спорадични тумори, съобщени в над 6 000 публикации, както и за
още над 201 мутации при полови клетки. Мутациите в ТР53, които водят до ракови формации са предимно „missense” замени, неравномерно разпределени по
дължината на молекулата, предимно в ДНК-свързващия домен, екзони 5-8 („hotspots”) [154]. Едва 15% от мутациите се намират извън 5-8 екзон. Тези мутации
са с най- голяма честота при анапластичните астроцитоми ���������
- 64.3%, ���������
последвани от ГБМ, при които честотата е 25.9%. Останалите 12% се разпределят между
другите видове мозъчни тумори. Мутациите в ТР53 гена са рядко срещани при
първичните глиобластоми - 11%, докато във вторичните процентът им е значително по-висок – 67%. Това подкрепя идеята, че има поне два пътя, които водят
до развитието на мултиформен глиобластом – ���������������������������������
1) de novo път, �����������������
при който не възникват р53 мутации и 2) вторичен, прогресивен път, при който р53 мутира [155].
Въпреки, че аберации в ТР53 силно се асоциират с вторичните ГБМ, в
сравнение с другите диагностични маркери той има по-слабо изразена роля в
разграничаването на първичние от вторичните ГБМ като се има предвид, че
свръхекспресията му е наблюдавана в около 25% от първичните ГБМ [156]. Това
води до противоречиви резултати за р53 като индивидуален прогностичен маркер. Докато някои проучвания показват връзката му с по-лоша преживяемост
при пациенти с ГБ, за които е характерна увеличена експресия на ТP53, редица
мета-анализи отхвърлят наличието на такава корелация [153]. От друга страна,
мутации в два кодона, 248 и 273, на гена TP53 се свързват с благоприятна прогноза при ГБ [118].
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мутации в IDH1 или
IDH2 се откриват и
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“
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248 и 273, на гена
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с благоприятна
прогноза при ГБ

1p и 19q коделеционни събития
Между центромерните региони на двете хромозоми 1 и 19 има голяма хомоложност, което предполага механизъм за небалансирана транслокация [157].
Подобни транслокации на цели рамена са наблюдавани в няколко вродени неопластични заболявания. Хипотезата за центромерна нестабилност е в основата
на много наблюдавани в солидни тумори транслокации на цели хромозомни рамена [157, 158]. В солидните тумори образуването на такива транслокация може
да бъде провокирано от промени в метилирането на ДНК веригата и/или под
действие на хистонови модификации. Една от причините за генното заглушаване или деактивиране на важни гени при туморите е т.нар. промоторно хиперметилиране [157]. Тези епигенетични изменения могат да бъдат в основата на центромерна нестабилност [159, 160]. Това се подкрепя и от факта, че ко-делецията
на 1p и 19р силно корелира с хиперметилирането на голям брой гени [157].
Коделеция на хромозомнтите рамене 1p/19q за първи път е открита при
олигодендроглиални тумори през 1994 г. [141, 161]. Cairncross et al. установяват
химиочувствителност на пациенти с анапластична олигоденроглиома, които
имат загуба на 1p и особено при коделеция на 1p и 19q [162]. Коделецията на 1p и
19q е молекулярно���������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������
генетичната характеристика на олигодендроглиомите, обикновено включваща целите хромозомни рамена и на двете хромозоми. Докато
единичната загуба на 19q се среща в астроцитоми, коделецията на 1p/19q (осо-
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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 порядко.

“

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.

Tуморите с делеция на целите хромозомни рамена 1p и 19q се характеризират с по-добра прогноза от тези с частична загуба или без загуба на хромозомен материал [162]. Освен това, алелната загуба на хромозомното рамо 1p или
комбинираната загуба на 1p и 19р са добри прогностични фактори за отговора
към химиотерапия. Въпреки че механизмът, чрез който загубата на генетична
информация в хромозомите води до химиочувствителност остава неясен, смята
се че алелните загуби демаскират инактивирани туморсупресорни гени, които се
намират в оставащите алели. [162].
Загуба на 1p/19q се свързва и с наличието на други генетични промени в
глиомите. Често в тумори с мутации в IDH1 или IDH2 се откриват също TP53
мутации или делеции на хромозоми 1p и 19q [146]. 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 [29, 156]. Наличието на 1p/19q загубата се свързана и с
по-ниските експресионни нива на гена MGMT [165, 167, 168].

Епигенетични промени при малиглените глиоми

“

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

“

През изминалото
десетилетие
терминът „CIMP“
многократно е
използван, за да се
опише промоторно
хиперметилиране на
CpG островите
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бено делеция, която включва целите рамене) се среща рядко при други глиоми,
различни от олигодендроглиомите. Комбинираната загуба на 1p/19q се открива
в 50% до 80% от случаите, при които диагнозата е олигодендроглиом - около
85% от пациентите с нискостадийна олигодендроглиома и 65% с анапластична
олигодендроглиома имат едновременна загуба на 1p/19q хромозомните рамена
[163]. Честотата на коделецията 1p/19q е значително по-нисъка (20 % - 30 %) при
дифузни глиоми и глиоми с неизясена хисто-морфология [161, 164, 165]. 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 [166].

3

Промени в метилирането на ДНК е друга отличителна черта при злокачествените заболявания, като на фона на цялостното ДНК хипометилиране се
наблюдават райони от ДНК последователността, т. нар. CpG острови, с увеличена степен на хиперметилиране. Цитозин-фосфат-гуанин (CpG) островите са
участъци от ДНК, в която цитозинът е свързан с гуанин чрез фосфодиестерна
връзка и се формират CpG динуклеотиди структури, повтарящи се многократно в промоторната област на гените. Метилирането на 5’- въглеродния атом
на цитозина е форма на епигенетична модификация повлияваща регулацията
на генната експресия, което от своя страна, води до промени в хроматиновата структура и трансктипционно подтискане на генната експресия. При бозайниците 70% до 80% от цитозиновите остатъци в CpG островите са метилирани
[169]2 Place Jussieu, F-75005 Paris, France.</auth-address><titles><title>Cytosine
methylation and CpG, TpG (CpA. Смята се, че еволюционни процеси са доволи до
спонтанното деаминиране на метилирания цитозин и превръщането му в тимин
[170, 171]. При хората CpG островите в промоторните области са неметилирани, което позволява гените да се експресират нормално [172, 173]. Промоторното хиперметилиране на CpG островите обикновено води до транскрипционно
заглушаване на свързания с промотора ген [174]. Въпреки, че метилаторният
фенотип на CpG островите (CIMP) за първи път е идентифициран при колоректален рак [175], през изминалото десетилетие терминът „CIMP“ многократно е използван, за да се опише промоторно хиперметилиране на CpG островите
и в други видове тумори, включително, глиобластом и други глиални тумори
[176-182]. Няколко изследвания отбелязват епигенетични промени между първичните и вторични ГБМ-и. Цялостно вторичните ГБМ-и се характеризират с
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по-висока честота на промоторно метилиране [118]. Пример за това е промоторното хиперметилиране на Rb1 гена, установено приблизително 3 пъти по-често
при вторичните ГБМ-и [183]. 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 (Фигура
8) [184-186].
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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 CIMP фенотипа може да да бъде полезен като биомаркер
за ранното откриване на раковите заболявания в кръв и други телесни течности,
за предсказване на прогнозата и отговора към терапия и за мониториране появата на рецидивиращо заболяване [187].
MGMT промоторно хуперметилиране
MGMT генът е локализиран в хромозома 10q26 и кодира O6-метилгуанин метилтрансфераза, ензим участващ в ДНК репарацията [128]. Алкилиращите химиотерапевтични лекарства са използвани в лечението на пациенти със
злокачествени глиоми в продължение на много години. TMZ добавя метилова
група на О6-позиция в молекулата на нуклеотида гуанин, което води до ДНК
увреждане и клетъчна смърт. Активния MGMT осигурява поправката на алкилираните гуанинови остатъци в повредените ДНК участъци, като необратимо
прехвърля метилова група от О6-позиция на модифицирания гуанин върху своя

3

СТУДИЯ
STUDIA

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

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

цистеинов остатък (Фигура 9) [189, 190]. Когато е загубена функцията на MGMT,
клетките имат намалена способност да поправят повреди в базата G предизвикани от действието на алкилиращи агенти, в резултат на което възниква мутация,
при която G се свързва неправилно с базата А, а това води до активиране на
“mismatch” репарационната (MMR) система и апоптоза [191].
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Фигура 9. Механизъм на действие на ензима MGMT
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През 2005 г. Hegi et al. [192] съобщиха, че генното заглушаване на MGMT
подобрява преживяемостта при пациенти с глиобластом, при които е била проведена едновременно химиотерапия с алкилиращия препарат TMZ и лъчетерапия. Следователно високите нива на активно действащия MGMT в раковите
клетки спомага за намаляване на цитотоксичния ефект на TMZ и за създаването
на т.нар. резистентен фенотип [193, 194]. Епигенетичното заглушаване на този
ген чрез промоторното му хиперметилиране води до намаляване на експресията
на MGMT белтъка и съответно до понижента му ДНК репарираща способност.
Това, от своя страна, инхибира способността на клетката да поправи алкилираната ДНК верига и по този начин позволява по-ефективното действие на алкилиращите лекарства [128, 195].
MGMT промоторното хиперметилиране се среща в различните стадии на
глиома и се счита, че е маркер с прогностича и предиктивна стойност [192, 194,
196-199]. 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 [192]. Корелация с прогнозата е докладвана също при педиатрични глиобластоми, нискостадиини глиоми, а най-често при анапластичните глиоми (СЗО клас III) [196,
197, 199-201]. Въпреки че метилационния стаус на MGMT може да се промени
с прогресията на заболяването, прогностична му значимост се отнася само за
първичните МГ [202]. При пациенти с ГБМ, редица изследвания потвърждават
не само прогностичната значимост на MGMT промоторното метилиране, но и
неговата предиктивна такава при проведена химиотерапия с TMZ [192, 194, 198,
203-205]. За разлика от тях, при анапластичните астроцитоми MGMT метилираният статус има отношение само към прогнозата на заболяването, но не и към
терапевтичния отговор [196, 201]. Проучване на Rivera и съавтори установява,
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че наличието на MGMT метилиране има връзка с терапевтичния отговор при
самостоятелното прилагането на лъчетерапия, дори и при липсата на адювантно
лечение с алкириращ химиотерапевтик [206].
Промоторното метилиране на MGMT се свързва с ефективност на терапията с TMZ при първото му прилагане [192, 207], но не и при рецидив [208].
Изследвания върху молекулярните механизми, водещи до развитие на рецидивиращо заболяване, доведоха до откриването на мутационни събития, наблюдавани в гени от MMR системата, които оказват влияние и върху процеса на
MGMT метилиране. В действителност, при пациентите с хипермутационен статус на MMR гени и с метилиран MGMT промотор се наблюдава натрупване на
множество GC към AT транзиции в CpG островите, за ралика от пациентите с
хипермутационни тумори и неметилиран MGMT промотор.
Наличието на дефицит на MMR система и MGMT промоторното метилиране, биха могли да бъдат значими фактори с клинични последици, в контекста
на лечение – повишава се възможността пациентите, подложени на първа линия
терапия да развивият не само резистентност към терапията, но и MMR хипермутационен фенотип. Фактът, че новодиагностицирани глиобластоми с деактивиран MGMT реагират добре на лечение с алкилиращи агенти, отчасти се дължи
на инициирането на многожество MMR цикли, които се опитват безуспешно да
поправят алкилираните гуанини. Това, от своя страна, води до клетъчна смърт,
но и до натрупване на мутации в MMR гени, които са локализирани в CрG богати региони, но извън промоторните области [117]. Така първоначалното метилиране на MGMT може, от една страна, да усили мутационния спектър, кото ще
засегне MMR гените, а от друга - увеличава селективения натиск върху загубата
на клетъчната ДНК репарационна функцията, достигайки до крайния резултат
- развиването на рецидивиращи агресивни тумори с хипермутационен фенотип
[184]. Тези открития подчертават важността за разработването на селективни
стратегии, насочени към клетките с дефицит в MMR система, в комбинация с
алкилиращи агенти, за да се предотврати или сведе до минимум появата на резистентност към лечение [117].
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Резюме
Карциномът на млечната жлеза е най-често срещаното злокачествено
новообразувание при жените. Около 20% от болните с рак на млечната жлеза
(РМЖ) са със свръхекспресия и/или амплификация на ������
HER���
2. Този
��������������
вид тумори са с агресивен фенотип и неблагоприятна прогноза. Рецепторът за епидермалния растежен фактор, HER2 е с прогностично и предиктивно значение при
инвазивния карцином на млечната жлеза. В хода на заболяването е възможно
да настъпят малки, но значими промени във важни биомаркери. Промените засягат основно хормоналните рецептори, но са наблюдавани вариации и в HER2статуса. Представяме ви два клинични случая с HER2- вариабилност между първичния 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 HER2.
These are tumors with aggressive phenotype and poor prognosis. Epidermal growth
factor receptor HER2 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 HER2-status also. We present two linical cases with HER2variability between primary tumor and metastatic lesions.
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Карциномът на млечната жлеза е най-честото злокачествено новообразувание сред жените [1]. Характеризира се със своята хетерогенност. Молекулярно-генетичната класификация включва 5 различни подтипа тумори, някои от
които са с по-агресивно протичане. HER2-позитивният карцином на млечната
жлеза е един от тях. Човешкият рецептор 2 за епидермалния растежен фактор
(Human Epidermal Growth Factor Receptor-2) или HER2 е член на семейството
на рецепторите за епидермалния растежен фактор (Epidermal Growth Factor
Receptors), състоящо се от четири члена: EGFR или HER1, HER2, HER3 и HER4 –
кодирани от генна фамилия, включваща 4 близко свързани гени. HER2-рецепторът е трансмембранен протеин с молекулно тегло 185 кд, съставен от екстрацелуларен лиганд – свързващ домейн, трансмембранен и интрацелуларен домейн с
тирозинкиназна активност, включен в процеса на сигнална трансдукция. ErbB2
(HER2) генът е амплифициран в 15-20% от пациентите с първичен рак на гърдата [2].
В поредица клинични проучвания е доказано, че установяването на положителен ����������������������������������������������������������������
HER�������������������������������������������������������������
2 рецептор е свързано с възникване на ранни рецидиви и метастази, независимо от броя на ангажираните лимфни възли, както и с отговора
към лечение с Трастузумаб и химиотерапия. Понастоящем съществуват два регламентирани метода за изследване на HER2 рецепторния статус – имунохистохимичен метод �������������������������������������������������������������
(������������������������������������������������������������
изследва белтъчния продукт на гена��������������������������
)�������������������������
и in-situ���������������
����������������������
хибридизационните методи, доказващи самата генна амплификация. Известно е, че могат да
настъпят промени в биологичната характеристика на тумора при прогресия на
болестта. Публикувани са данни от няколко клинични проучвания, показващи
промяната в HER2-статуса на тумора. Различията в HER2 рецептора между първичния тумор и рецидива/метастатичните лезии варират в отделните проучвания от 0 до 34% [3-6]. Представяме два клинични случая на пациентки с HER2негативен първичен карцином на млечната жлеза, при които се доказва HER2
свръхекспресия в метастатичните огнища.

Клиничен случай 1
Пациентка на 48 г (ГМГ), оперирана на 01.07.2010 г. по повод туморна
формация в дясната млечна жлеза. Извършена е деностранна мастектомия с аксиларна лимфна дисекция вдясно. Хистологично е верифициран инвазивен дуктален карцином с размери 1.0/2.5 см с умерена степен на малигненост в стадий
pT2pN2M0. От общо 10 изследвани лимфни възли, в 5 са установени тотални
метастази от инвазивен дуктален карцином, 2 от тях са с нарушаване на капсулата и инфилтрация в съседни меки тъкани. Имунохистохимичното изследване
на тумора показва ЕР (60%), ПР (-) и HER2 (-). Проведени са 8 курса адювантна
ХТ – 4 курса ФЕК и 4 курса Паклитаксел в стандартни дози, както и следоперативна радиотерапия. Назначена е адювантна хормонотерапия с Тамоксифен 20
мг дневно.
Поради завишаване на туморния маркер Са 15-3 през м.01.2014 г – 620 U/
ml е проведена ПЕТ/КТ. Установена е дисеминация на заболяването в черния
дроб, както и костно-мозъчно ангажиране. Костните метастази са потвърдени и
чрез костна сцинтиграфия. На 05.03.2014 г е извършена перкутанна биопсия на
чернодробна лезия под ултразвуков контрол. Хистологичният резултат от проведената биопсия е ниско диференциран инвазивен дуктален карцином. ИХХ:
ЕР- 67%, ПР- отр., HER2 – (3+)- силна и пълна мембранна експресия в туморните
клетки, CISH (+). На фона на тромбоцитопения <50 G/L поради инфилтрация на
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костния мозък, е започнато лечение със седмичен Паклитаксел в доза 80 мг/м2 в
1, 8 и 15-ти ден от 21-дневен цикъл, както и анти-HER2 терапия с Херцептин на
21 дни в стандартни дози. В хода на лечението постепенно тромбоцитният брой
се нормализира. Болната получаваше и Денозумаб за костните лезии. Проведени
са 5 курса химиотерапия. От контролна КТ са установени данни за стациониране на измененията в черния дроб, Са15-3 се нормализира. Лечението продължава с Кселода, Херцептин и Денозумаб до момента.
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Клиничен случай 2
Пациентка на 25 г (МАГ) е диагностицирана с карцином на дясната млечна жлеза. На 24.10.2003 г е извършена десностранна мастектомия по Пейти с
аксиларна лимфна дисекция. Хистологично е верифициран инвазивен дуктален
карцином с умерена степен на малигненост в стадий pT2pN0M0. Проведени са 6
курса адювантна химиотерапия ФЕК, след което лечението е продължено с антиестроген и LH-RH аналог. През м.09.2010 г e установен рецидив в областта на
оперативния цикатрикс. Извършена е ексцизия на нодозната формация с аксиларна лимфна дисекция вдясно. Хистологичният резултат потвърждава инвазивен дуктален карцином с умерена до висока степен на малигненост, а от изследваните ЛВ – 8 бр. са метастатични (4-ри срастнали в пакет и 4 с прорастване
на капсулата и околните тъкани). Имунохистохимичното изследване на тумора
показва ER- 3т (20%), PR (-), HER2 (2+), CISH (-). Проведени са 7 курса химиотерапия – един курс ФЕК90 и 6 курса с Доцетаксел. Лечението е продължено с
ароматазен инхибитор + LH-RH –аналог до 2012 г. През м.09.2012 г по повод на
новoпоявило се уплътнение вляво на шията е проведна ПЕТ/КТ. Доказани са метастатични шийни лимфни възли в лявата шийна област. Направена е биопсия
на шийните лимфни възли с хистологичен резултат - инфилтрация от анапластичен мамарен карцином, ИХХ- ER – 60%, PR (-), HER2 (2+), SISH (-). Започната
е перорална терапия с Кселода. През м.03.2013 г на контролна ПЕТ/КТ са установени метастази в супраклавикуларни лимфни възли вляво и в лява аксиларна
област, ангажиране на трахеобронхиални лимфни възли, а от проведената костна сцинтиграфия - данни за ангажиране на костния скелет от основното заболяване. Проведени са 10 курса химиотерапия с Навелбин, бифосфонатна терапия,
както и приложение на LH-RH –аналог. През м.01.2014 г е отчетена прогресия на
белодробните и костни лезии. Лечението е продължено с Ерибулин в доза 1.23
мг/м2 в 1 и 8 ден, продължено е и лечението с Денозумаб. Поради затегнатия
клиничен ход на заболяването и липсата на ефект, независимо от приложените
няколко линии химио- и хормоно- терапия, е извършено повторно изследване на
HER2 – статуса върху хистологичния материал от биопсията на шийни лимфни
възли през м.09.2014г. Доказан е CISH(+). Започната е анти-HER2 терапия с Херцептин и седмичен Паклитаксел с подчертан добър клиничен отговор – изчезване на мъчителната кашлица, подобряване на общото състояние, възстановяване
на трудоспособността. Предстои контролно образно изследване след 2 месеца.

Обсъждане
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Представените клинични случаи доказват възможността първоначално
негативен за HER2 РМЖ, да се трансформира в HER2 – свръхекспресиращ след
метастазиране.
В първия случай поради краткия светъл период след приключване на адювантното лечение, болната е насочена за чернодробна биопсия. Доказва се, че
чернодробните метастази са със HER2 свръхекспресия, за разлика от първичния
тумор, който е HER2-негативен.
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Вторият описан случай демонстрира, че въпреки по-дългия интервал свободен от заболяване (7 г.) след появата на локален рецидив и метастазиране на
болестта, провежданото лечение не води до задоволителен ефект и се поражда
съмнение за точността при определяне на биологичната характеристика на тумора.
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И в двата описани случая настъпилите промени са след проведена химиотерапия.
Възможна е модификация на важни биомаркери по време на рецидив на
болестта. Промени в биологичната характеристика на тумора настъпват найчесто в хормоналните рецептори, но са наблюдавани различия и в HER2- експресията между първичния тумор, далечните и локорегионални метастази. Тези
изменения могат да са резултат от естественото развитие на тумора или да бъдат
индуцирани от провежданото лечение. Въпреки че лечението при повторна поява или метастазиране на болестта се основава на рецепторния статус, ребиопсията на новопоявили се лезии се провежда рядко. National Comprehensive Cancer
Network (NCCN) препоръчва биопсия на новите лезии винаги, когато това е възможно.
Неотдавна публикувани ретроспективни анализи отчитат несъответствие
на HER2- статуса между първичното и метастатичното огнище.
Най-голямото ретроспективно проучване е на Lower et al, в което е анализиран HER2-статуса на 382 пациентки с метастатичен рак на гърдата. Съобщава
се за вариабилност на HER2- експресията на тумора в първичното огнище и появилите се по-късно метастази в 33.2% от случаите, като 23.6 % от тях преминават
от HER2(+) в HER2 (–) и 9.6%- от HER2 (–) в HER2 (+) [7].
В друг анализ на Alessandra Fabi et al. са анализирани 137 пациентки. Вариабилност в HER2-статуса се наблюдава в 10% от случаите – 12 пациентки с HER2
негативен първичен тумор са HER2 позитивни от изследваните метастази, а 2 от
първоначално позитивни са HER2 негативни след метастазиране [8].
Промяната на HER2- статуса между първичния и метастатичния тумор в
различните анализи е от 0 до 34% [3-6].
Най-много промени в биомаркерите са отчетени при пациенти с интервал
свободен от заболяване повече от 2 години. [9]
Механизмите, предизвикващи трансформация в биологичната характеристика на тумора, не са изяснени. Промените може да се дължат на нарастващите нива на генетична нестабилност по време на прогресията на болестта, които
могат съществено да повлияят алтерациите на HER2-гена, или да са резултат от
проведената терапия. Химиотерапията може да доведе до елиминиране на някои
определени субклонове туморни клетки и селекция на други, които доминират
при рецидивирало заболяване.

Заключение
HER2–свръхекспресиращите тумори се характеризират с агресивен фенотип и лоша прогноза, когато не се прилага анти-HER2 терапия. HER2/neu или неговият протеин p185/C- erB2 се свръхекспресира в около 20% от злокачествените
тумори на млечната жлеза и обуславя висок риск от ранно рецидивиране и метастазиране на болестта. Установено е, че оценката на HER2-статуса е от съществено значение при РМЖ, тъй като има предиктивна и прогностична стойност за
отговор към определени терапии. Тя е от решаващо значение за селекцията на
пациенти, подходящи за лечение с Трастузумаб. Редица проспективни проучва-
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ния доказаха, че HER2 е независим прогностичен фактор за риска от рецидиви
при болни с негативни лимфни възли [10].
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Определянето на хормоналния и HER2-рецепторен статус при рецидив или поява на метастаи се препоръчва винаги, когато това е осъществимо.
Промяната в биологичната характеристика на тумора би довела до максимално
адаптиране на терапията при конкретния болен, както и до подобряване на селекцията на пациенти, подходящи за приложение на таргетна терапия.
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жлеза���������������������������������������
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най-често���������������������������
��������������������������
срещаният�����������������
����������������
злокачествен����
���
тумор при жени [1]. Доминира сред хистологичните варианти инвазивен дуктален
карцином - среща се при 70-80% от случаите на карцином на млечната жлеза [2],
следван от инвазивен лобуларен, тубуларен муцинозен и медуларен карцином
[3].
Представеният клиничен случай проследява клиничната история на пациентка с инвазивен дуктален карцином,��������������������������������������
който
�������������������������������������
стартира изявата си като карциноматозен мастит,���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
показва наблюденията ни при приложение на определени терапевтични схеми, съответстващи на стадия на заболяването, повлияването от
тях и отношението им към свободната от прогресия преживяемост и качеството
на живот при отрицателен хормонален статус и наличие на свръхекспресия на
HER2-neu.
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30.07.2010 г. Пациентка на 59г.,постъпва в хирургично отделение по повод зачервяване и оток на лявата гърда от около една седмица.
От локалния статус лявата гърда е зачервена, оточна, наблюдава се едем на
кожата - peau d`orange, при палпация се опипва плътна зона в горния латерален
квадрант, увеличени лимфни възли ������������������������������������������
(�����������������������������������������
ЛВ���������������������������������������
)��������������������������������������
в лява аксила и ляво супраклавикуларно, съмнителни за метастази.
От физикалния преглед и параклиниката липсват съществени отклонения. Пациентката не съобщава за наличие на фамилна онкологична анамнеза.
Проведени изследвания:
–– Ехография на лява млечна жлеза – данни за карциноматозен мастит;
–– Без отклонения от рентгенографията на белия дроб и ехографията на
коремни органи.
02.08.2010 г. Извършена е екстирпация на малък хомолатерален ЛВ вляво
супраклавикуларно, от хистологичното изследване се доказва инвазивен дуктален карцином.
Окончателната диагноза е Mastitis carcinomatosa gl. mammae sin. St. post
extirpationem l.n. regionis supraclavicularis sin. T4dN3сM0, ІІІс клиничен стадий, кл.гр.2.
От имунохистохимичното изследване на взетия материал от ЛВ се установява:
–	ER-(-) и PR-(-) - отрицателни
–	HER-(+++) - положителен, изпратен материал за потвърждаване на
резултата чрез CISH - резултатът е положителен (+).
16.08.2010 г. Като се имат предвид отрицателния хормонален статус и положителния HER2-neu статус, високия риск от поява на локални рецидиви и далечни метастази, след обсъждане е решено болната да започне провеждане на
комбинирана химиотерапия FEC - 3 курса (от 17.08.2010 г. до 27.09.2010 г.) и 4
курса Taxotere анти-HER2 терапия с Herceptine (от 18.10.2010г. до 20.12.2011г.),
след което да се насочи за плануване за дефинитивна лъчетерапия.
От извършените изследвания по време на терапията и при стадирането
на пациентката не се откриват данни за далечни метастази, общият физикален
статус и параклиниката са без съществени изменения.
От 03.02.2011г. до 09.03.2011г. постъпва в радиологично отделение със слаба оточност на лявата млечна жлеза, палпира се плътна зона в горен латерален
квадрант и увеличени ЛВ в лява аксила и ляво супраклавикуларно.
Провежда се дефинитивна перкутанна телегаматерапия, като за лявата
гърда и подлежащата гръдна стена са реализирани 48 Грея при ДОД = 2 Грея, за
ляво надключично - ООД=48 Грея в пълен обем и без прекъсване.
След провеждане на 7 курса химиотерапия и дефинитивна лъчетерапия на
лява млечна жлеза и лява надключична област се отчита незначителна оточност
на млечната жлеза, липса на зачервяване и повишена локална температура на
кожата и задоволителен ефект от проведената до момента терапия.
14.03.2011 г. Имайки предвид локалния статус, доброто повлияване от
химио- и лъчетерапията, отрицателния хормонален рецепторен статус и положителния резултат за HER2-neu от CISH изследването, пациентката е обсъдена
и решена от онкокомитет да продължи химиотерапията с 3 курса Taxotere�������
���������������
в комбинация със седмичен Herceptin от 14.03.2011г. до 25.04.2011г..
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На 02.05.2011 г. е проведена костна сцинтиграфия, от която се потвърждава липсата на костни метастази.
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От 10.05.2011 г. лечението е продължено с Herceptin на 21 дни. До
11.01.2012г. е провела 13 вливания с Herceptin.
Около 11 месеца по-късно, на 22.12.2011 г. пациентката съобщава за епизоди на забавяне на говора, затруднения в паметта и затруднено движение на
крайниците. Осъществена е КТ на ЦНС с венозен контраст. Установява се симетрична вентрикулна система с горногранични арахноидни пространства, лека
степен на оточност в областта на лявата малкомозъчна хемисфера.
На 17.01.2012 г. е извършен PET-CT с резултат:
–– зони на оток в лява и дясна малкомозъчна хемисфера с паренхимни
лезии с неясни граници, суспектни за метастази;
–– множество разнокалибрени лезии с размери на най-голямата 1,4см.,
разположени окципитално и пристенно вдясно и ляво, вляво интрааксиално и темпорално, както и двустранно фронтално.
25.01.2012 г. Поради прогресия на заболяването, установена чрез PET-CT,
болната е обсъдена и е решено да започне терапия с Lapatinib (1250 мг дневно) и
Capecitabine (3500 мг дневно).
11. 06. 2012 г. От извършения ядрено-магнитен резонанс се отчита добър
ефект от проведената терапия, стациониране на находките без перифокален
едем, без компресия и дислокация.

КТ образи от 04.09.2012 г.
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04.09.2012 г. При стадиране по време на терапията с �����������������������
Lapatinib��������������
и �����������
Capecitabine от КТ на ЦНС размерите на лезиите са както следва:
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–– лява малкомозъчна хемисфера - 12мм,
–– дясно темпорално - 8,5мм,
–– дясно окципитално в голямомозъчна хемисфера -11мм,
–– дясно фронтално -12мм.
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03.12.2012 г. КТ на ЦНС:
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–– лява малкомозъчна хемисфера -7мм,
–– дясно темпорално - 6мм,
–– дясно окципитално в голямомозъчна хемисфера - 7мм.
22.03.2013 г. KT на ЦНС:
–– лезия в лява малкомозъчна хемисфера - 8мм;
–– лезия окципитално вдясно - 6мм;
–– леко разширена вентрикуларна система.
Поради отчитане на незначителна динамика в размера на мозъчните метастази и разширена вентрикулна система, пациентката е насочена за провеждане на лъчетерапия на ЦНС.
От 15.04.2013 г. до 18.05.2013 г. е проведена палиативна фракционирана
перкутанна лъчетерапия на целия мозък през две полета с Х лъчи на линеен ускорител. Реализирани са общо 36 Grаy.
25.06.2013 г. КТ на ЦНС:
–– лезия в малкомозъчна хемисфера - 7мм.;
–– вдясно окципитално - 5мм..
17.09.2013. КТ на ЦНС:
–– лезиите са с размери от 6 до 7мм;
–– в дясна голямомозъчна хемисфера – трудно доловима.
05.12.2013г. КТ на ЦНС:
–– дясно окципитално-хиподенсна лезия – 5.5мм
По време на терапията с Lapatinib и Capecitabine заедно с КТ на ЦНС са
осъществявани и КТ на бял дроб и абдомен, от които не се отчитат патологични
изменения. Пациентката е била хоспитализирана два пъти по повод на горно- и
долнодиспептичен синдром по време на терапията, повлияни в рамките на няколко дни със симптоматична терапия.
До момента на прогресията е провела 21 курса с Lapatinib и 26 курса с
Capecitabine.
12.03.2014 КТ на ЦНС:

–– малък мозък: 4 броя хиподенсни лезии дo 1,32 см,които са с увеличени
размери и брой;
–– главен мозък: дясно париетално - нова хиподенсна лезия 2,1см;
–– ляво париетално - 2 броя лезии с диаметър 1,01см и 1,98см.;
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–– субарахноидални пространства - дилатирани, асоциирани с корова
атрофия, широки силвиеви бразди.
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Поради отчетената прогресия на мозъчните метастази, липсата на метастази с друга локализация, състояние след проведена лъчетерапия на ЦНС, пациентката е обсъдена да започне терапия с Lapatinib 1000 мг дневно и седмични
инфузии с Herceptin. Тази лечебна комбинация е съобразена с наличната положителна CISH верификация, доброто общо състояние на болната и липсата на
друга алтернатива за терапия, която да осъществи контрол на мозъчните метастази и да е в интерес на пациента.
08.09.2014г. КТ на ЦНС:

Главен мозък - дясно париетално срединно - 1,55см (намален размер);
–– ляво задно париетално - 2 бр.: 0,62 и 0,69 см (намален размер);
–– темпоро-окципитално двустранно: 0,85;0,73;0,98;
–– вентрикулна система - срединно разположена, неразширена.
До момента пациентката е провела 6 курса с Lapatinib и седмични инфузии
с Herceptin. Лечението продължава.

Граф.1: Динамика на СА 15-3 в хода на лечението
Граф.2: Динамика на размерите на мозъчните метастази
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Представеният клиничен случай е илюстрация на възможностите на съвременната онкологична наука чрез правилен подбор на терапевтични подходи
да се постигне стабилизиране на едно изключително агресивно заболяване с висок риск от метастазиране в мозъка.
Постигнато е добро качество на живот и добра обща преживяемост въпреки локално авансиралия стадий и неблагоприятната биологична характеристика
на тумора. Известно е, че към момента на диагностициране, повече от 50% от
карциноматозните мастити са дали вече далечни метастази, но тяхното диагностициране е невъзможно с достъпните образни методи за изследване.
Болната продължава лечението при добра поносимост.
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