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Резюме
В структурата на раковата заболяемост у нас за 2010
��������������������������
���������������������
г., ректалният карцином заема 6������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
-то място и съставлява – 7,5% при мъжете и 5����������������������
�����������������������
% при жените. Стандартизираната заболяемост за изминалите 10 години (1999-2009 г.) се е повишила
със 17,6%, което прави проблема за неговото комплексно лечение клинично и
социално значим.
Значителният прогрес в лечението на рака на ректума през последните години е резултат от интегриране на няколко клинични дисциплини – хирургия,
лъчелечение, лекарствено лечение и въвеждане на нови прецизни патоморфологични и диагностични методи.
До края на 80-те години на XX век, лечението на карциномa на ректума
във ��������������������������������������������������������������������������
IIB�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
и ��������������������������������������������������������������������
III�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
стадий е свързано с висок риск от локални рецидиви и далечни метастази след самостоятелно хирургично лечение, което постига пълен контрол
на заболяването единствено в I стадий. Последват мултицентрични проучвания,
насочени към интегриране на лечебни методи: хирургично лечение и лъчелечение с различно фракциониране на дозата, едновременно лъче-химиолечение,
приложено след, а по-късно предоперативно, нови схеми за неоадювантно и
адювантно лекарствено лечение.
В хирургичното лечение през 1982 г. е въведена тоталната мезоректална
ексцизия, която допринася за понижаване честотата на локалните рецидиви под
10%������������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������������
В Европа започват проучвания с прилагането на предоперативно едрофракционирано лъчелечение, което води до понижаване на честотата на локалните
рецидиви до 8% и подобряване на общата преживяемост с 10%.
В САЩ в началото на 90-те години се налага като стандарт следоперативното лъче-химиолечение при локално авансирал карцином на ректума, поради
постигнато намаляване на локалните рецидиви от 47% на 29% и подобряване на
общата преживяемост от 37% на 60%. Проучванията, сравняващи следоперативно с предоперативно лъче-химиолечение показват постигане на още по-ниска
честота на локални рецидиви от 13% на 6%, по-ниска токсичност и възможност
за сфинктеро-съхраняващо оперативно лечение в групата с предоперативно лъче-химиолечение.
Пет големи Европейски проучвания доказват, че добаването на базирана
на 5-флуороурацил химиотерапия към предоперативното лъчелечение подобрява локалния контрол и повишава честотата на пълните патоморфологични
ремисии с 12%, в сравнение със самостоятелно предоперативно дребнофракционирано лъчелечение. Замяната на болусното приложение на 5-флуорурацила с
продължителна венозна инфузия показва по-добър туморен отговор и подобрена преживяемост. Capecitabine����������������������������������������������
����������������������������������������������������������
,���������������������������������������������
приложен
��������������������������������������������
пер ос, имитира продължителната венозна инфузия и води до по-висок процент пълни патоморфологични ремисии.
Наличието на все още нерешени проблеми в лечението на ректалния карцином в световен мащаб от една страна, и липсата на натрупан опит в България
за едновременно предоперативно лъче-химиолечение при локално авансиралия
карцином на ректума, предопредели темата на нашето проспективно проучване
с очаквано предимство от прилагане на два лечебни метода – химиотерапия и
лъчелечение, в сравнение със самостоятелно лъчелечение.
Ключови думи: карцином на ректума, предоперативно лъче-химиолечение
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PREOPERATIVE RADIOTHERAPY IN LOCALY ADVANCED RECTAL
CANCER, ALONE OR COMBINED WITH CHEMOTHERAPY

9

Iglika Mihaylova, Dept of Radiotherapy, Specialized Hospital for
Active Treatment in Oncology, Sofia
Absract
The rectal cancer occupies the sixth place in the structure of the cancer incidence in
our country for 2010, which represents – 7,5% in men and 5% in women. The standardized
incidence of the rectal cancer over the past 10 years (1999-2009) has increased by 17,6
%, which makes the problem of its complex treatment, clinically and socially significant.
The significant progress in the treatment of rectal cancer in last years is a result of
integrating several clinical disciplines – surgery, radiotherapy, drug treatment
and the introduction of new pathomorphological and diagnostic methods.
By the end of the 80s of the XX century, the treatment of rectal cancer in stage
IIB and III was performed by surgery alone and was associated with a high risk of
local recurrences and distant metastases. This treatment achieved full control only
in I stage of the disease. This period was followed by many multicentre studies
aiming integration of different treatment methods: surgery and radiotherapy with
different dose fractionationing, concomitant radio-chemotherapy applied postand later preoperatively, new regments for neoadjuvant and adjuvant drug therapy.
In 1982 the method of total mesorectal excision was introduced in the surgical treatment
of the rectal cancer, which contributed to reducion the incidence of local recurrences
to 10%. In 90s of the XX century several multicenter studies were performed in Europe
applying short course preoperative radiotherapy, which resulted in reduction of the
incidence of local recurrences to 8% and improvement of overall survival with 10%.
In the the early 90s in U.S. the postoperative radiotherapy was established as a standart
in the treatment of locally advanced rectal cancer, due to the reduction of local
recurrence rates from 47 % to 29 % and improvement of the overall survival from 37%
to 60%. The studies comparing postoperative radiochemotherapy with preoperative
radiochemotherapy demonstrated an even lower rate of local recurrences from 13%
to 6%, less toxicity and the possibility of sphincter-sparing surgery in the group with
preoperative radio-cheotherapy.
Five large European studies proved that adding chemotherapy based on 5-fluorouracil to preoperative radiotherapy, improves the local control and increases the incidence
of complete pathomorphological remissions by 12% as compared to preoperative long
cource radiotherapy alone. The replacement of the bolus administration of 5-fluorouracil with a continuous intravenous infusion demonstrated better tumor response and improved overal survival. Capecitabine administered oraly imitates continuous intravenous
infusion, resulting in a higher percentage of complete pathomorphological remissions.
The presence of still unresolved issues in the treatment of rectal cancer worldwide on
one hand and the lack of experience in Bulgaria in concomitant radio-chemotherapy
in locally advanced rectal cancer at the other hand, predetermined the topic of my
prospective study with expected benefits from the application of the two treatment
methods – chemotherapy and radiotherapy versus radiotherapy alone.
Key words: rectal cancer, preoperative radio-chemotherapy
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Епидемиология, биология и морфология на ректалния карцином
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Колоректалният карцином се среща най-често в икономически развитите
страни�������������������������������������������������������������������
– САЩ, Канада, Австралия и страните от Европейския съюз. В страни������������������������������������������������������������������
те от Европейския съюз заема трето място по честота, като 30% от туморите са
локализирани в ректума. Броят на новозаболелите за 2008 г. е 47,5 на 100 000, а
броя на починалите е 19,8 на 100 000 [1]. По данни на СЗО е налице тенденция
за непрекъснато нарастване на честотата на колоректалния карцином в целия
свят [1].

“

В структурата на
раковата заболяемост
у нас тази локализация
заема 6 – то място,
като мъжете
боледуват два пъти
по-често.

“

По данни на Националния Раков регистър за 2009 г. заболяемостта от карцином на ректума в България е 30,5 на 100 000, а броят на починалите болни е
14,4 на 100 000 [2]. Преди 20 години през 1989 г. заболяемостта е била 13,6 на
100 000 население. Тези данни показват изразена трайна тенденция за нарастване на честотата на колоректалния карцином.
В структурата на раковата заболяемост у нас тази локализация заема
6 – то място, като мъжете боледуват два пъти по-често. Честотата на заболяването се повишава с възрастта, като най-често засегнатите възрастови групи
са 50-70 годишните. Диагностицираните в I стадий са 35%, II стадий – 35,2%, III
стадий – 23%, ��������������������������������������������������������������
IV������������������������������������������������������������
стадий
�����������������������������������������������������������
– 21,1%, или общо локално авансиралият ректален карцином (ЛАРК) съставлява 5,5% от всички злокачествени новоообразувания [2].

По данни на Националния раков регистър, преживяемостта при ректалния карцином за изминалите 15 години се е повишила, като за периода
По данни на Националния
1997-2002 г. 5-годишната преживяемост е била 25%, а за периода 2003-2007
раков регистър,
преживяемостта при
г. достига 31%. Това се свързва със спазването на онкологичната доктрина и
ректалния карцином
стандартите за лечение [3].
за изминалите 15
години се е повишила,
като за периода 19972002 г. 5-годишната
преживяемост е била
25%, а за периода
2003-2007 г. достига
31%. Това се свързва
със спазването на
онкологичната
доктрина и
стандартите за лечение

Биологичното развитие на ректалния карцином е резултат на генетични,
екзогенни и ендогенни фактори, които водят до промени в растежната регулация
на клетките в криптите на ректалната лигавица. Настъпва хиперпролиферация
и поява на аденоматозни образувания – тубуларни, туболовилозни и вилозни
полипи. По-късно настъпва промяна в броя на митозите, губи се нормалната диференциация и клетките навлизат в дълбочина, нарушавайки базалната мембрана. Неопластичните клетки проникват през lamina propria, stratum subserosum,
серозата или парапрокталните тъкани. Туморите достигнали до субмукозата
вече могат да образуват лимфогенни метастази. Тяхната честота е право пропорционална на степента на туморна инвазия в ректалната стена [4].
Ректалният карцином се разпространява по три основни механизма:
1.	 С увеличаване на размерите си туморът обхваща директно съседни тъкани, органи, съдове, нерви.
2.	 При проникване в лимфните пътища на ректалната стена туморните
клетки попадат в регионалните лимфни възли. Там те се задържат и
започват да се размножават локално, като могат да се разпространяват
и от един в друг лимфен колектор по съседство.

СТУДИЯ
STUDIA

1

3.	 Хематогенно разпространение – туморните клетки чрез венозните
пътища на ректума се транспортират до черния дроб, самостоятелно
или свързани с тромбоцитите или другите кръвни елементи. Основно
туморните клетки преминават през порталното кръвообращение, но
могат да заобиколят венозното кръвообращение и през долните хемороидални, пресакрални и паравертебрални вени да попаднат във v.
cava inferior и през сърцето в белия дроб.
Туморите на средния ректум най-често метастазират в лимфните възли по
хода на a. rectalis superior към мезентериалните и парааортални лимфни вериги.
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Лезиите под перитонеалното съединение имат склонност да се разпространяват латерално към вътрешните илиачни и обтураторни лимфни вериги
[���������������������������������������������������������������������������
4��������������������������������������������������������������������������
]�������������������������������������������������������������������������
. Външните илиачни лимфни вериги най-често се засягат при наличие на вентрално органно ангажиране. Лезиите, които ангажират аналния канал и долна
трета на влагалището имат склонност да се разпространяват към ингвиналните
лимфни възли.
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Локалните рецидиви възникват в резултат на наличието на резидуални
туморни клетки в меките тъкани на таза и в лимфните възли. При локално авансирали тумори рецидивите в меките тъкани могат да възникнат в резултат на
туморното разпространение към тазовата стена, пикочен мехур и простата при
мъжете, влагалището при жените и пресакралното пространство и при двата
пола. Това е особено валидно за тумори, пенетриращи през мезоректалната фасция или с близки < 1мм или ангажирани циркумферентни граници. Непълната и
некачествено извършена мезоректална ексцизия също е рисков фактор за поява
на локален рецидив.
Според международната хистоморфологична класификация карциномите
на ректума биват: [5]
I.	С епителен произход – аденокарциноми, желатинозни аденокарциноми, аденоакантом и карциноиден тумор.
II.	 Малигнени неепителни тумори – лейомиосарком, липосарком.
III.	 Тумори от лимфоретикуларна тъкан – ретикулосарком, лимфосарком.
Факторите, които определят типа на растеж и степента на агресивност на
ректалните тумори са:
1.	Степен на диференциация (G). С най-голяма агресивност са недиференцираните карциноми. Болните с недиференцирани тумори G3 в
около 35% по-често развиват локални рецидиви и/или далечни метастази в сравнение с G1 и G2 тумори.
2.	 Наличие или липса на интрацелуларно слузообразуване. Туморите с
изразено слузообразуване са с подчертан инвазивен и агресивен характер и водят до 30% по-висок риск за развитие на регионални и далечни метастази.
3.	Степен на инвазивност на туморните клетки в лимфните съдове, венули, артерии (LVI).
4.	Степен на васкуларизация и неоваскуларизация на тумора.
5.	 Митотичен индекс – с увеличаване броя на клетките в митоза се увеличава агресивността на заболяването и честотата на лимфните метастази с около 25% .
6.	Степен на лимфоцитарна инфилтрация в тумора и брой Т-лимфоцити
в периферната кръв. Високата концентрация на лимфоцити в тумора
и Т-лимфоцитоза са белези на по-добър имунологичен статус.
Освен туморният стадий, изброените по-горе фактори, определящи типа
на растеж и степен на агресивност на тумора, имат независимо прогностично
значение при пациенти с карцином на ректума.

Хирургично лечение
Основен метод за лечение на рака на ректума е хирургичният, но приложено самостоятелно, оперативното лечение е показано и се смята за достатъчно само в ранните стадии. При повечето пациенти заболяването се
диагностицира в локално авансирал II и III стадий [2] и възможностите на

“

Основен метод
за лечение на
рака на ректума
е хирургичният,
но приложено
самостоятелно,
оперативното
лечение е показано
и се смята за
достатъчно само в
ранните стадии. При
повечето пациенти
заболяването се
диагностицира в
локално авансирал
II и III стадий [2] и
възможностите на
хирургията като
самостоятелен
метод са ограничени.

1

СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

Иглика Михайлова

хирургията като самостоятелен метод са ограничени. Честотата на локалните
рецидиви (ЛР) след самостоятелно оперативно лечение при болни във II и III
стадий са от 30 до 50% от случаите [6]. Причините за това се дължат както на
биологията и агресивността на заболяването, така и на механизмите на разпространение на тумора чрез директна инвазия към екстраперитонеалната мастна
тъкан и съседни тъканни структури и трудностите за постигане на радикалност
при локализация на карциномите в дистална трета на ректума��������������������
�������������������
[������������������
7�����������������
]����������������
. ��������������
До 70-те години се е считало, че дисталната резекционна граница при радикално оперативно
лечение трябва да бъде на 5 см под тумора [8]. През 80-те години това правило
е променено и дисталната граница е приета да бъде на 2,5 см от тумора. След
въвеждането на оперативния метод (ТМЕ) от Heald et al. през 1982 г. [������������
9�����������
] е���������
постигнато революционно подобряване на локалния контрол и намаляване на локалните рецидиви до 10,9% [9]. При извършването на ТМЕ дисталната резекционна
граница е скъсена на 1 см. Друг съществен фактор за редуциране на рецидивите
и постигане на туморен контрол са опитът и умението на хирурга.
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С подобряването на
хирургичните техники
става възможно да се
извършат по-голям
брой сфинктеросъхраняващи операции
(ССО). При ниско
разположените тумори
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6 см от аналния ръб
възможностите за ССО
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С подобряването на хирургичните техники става възможно да се извършат по-голям брой сфинктеро-съхраняващи операции (ССО). При ниско
разположените тумори на ректума от 3 до 6 см от аналния ръб възможностите
за ССО са ограничени. Това налага прилагането на допълнителни предоперативни методи, като��������������������������������������������������
дребнофракционирано
�������������������������������������������������
лъчелечение (ЛЛ) или лъче-химиолечение (ЛХЛ). Целта им е намаляване размера на тумора, възможност за
тотална мезоректална ексцизия и осъществяване на ССО. (Фиг. 1.)
От анализа на литературата се вижда, че използваните предоперативни
дози с цел извършване на ССО са равни или по-високи от 45Gy.
След интервал от 6-8 седмици се постига сфинктеро-съхраняващо хирургично лечение.
В литературата са описани още няколко нерандомизирани проучвания,
които се опитват да дефинират ролята на предоперативното ЛЛ и ЛХЛ за постигане запазване на сфинктера [10, 11]. Резултатите от тези проучвания показват
възможност за ССО при 44-89% от болните, преценени за абдоминоперинеална
екстирпация и провели предоперативно ЛХЛ.
D. Hyams et al. в проучването на NSABP R-03 показва, че прилагането на
предоперативно ЛХЛ повишава шанса за ССО с 10% [12].
В проучване на Лионския институт от 1999 г. [13], изследващо влиянието
на интервала от предоперативното ЛХЛ до операцията, се установява, че ССО
операции са възможни при 76% от пациентите след интервал 6-8 седмици и при
68% след интервал��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
от 2 седмици (р=0,27). Проучване на �������������������������
P������������������������
. ����������������������
Michel����������������
���������������
et�������������
������������
al����������
. ��������
[14]����
потвърждава, че при спазване на интервал от 8 седмици между предоперативното
лечение и оперативната интервенция са налице по-голям брой ССО.
Резултатите от второ проучване на Лионската група през 2004 г. показват,
че с повишаването на дозата на предоперативното ЛЛ над 40Gy се постига и в
по-висока степен пълен клиничен отговор и се повишава възможността за ССО
от 46% на 76% [15].
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Проучване на Полската изследователска група на K. Bujko et al. през 2004
г., [16] не доказва статистически значима разлика в броя на ССО в сравняваните
групи – предоперативно ЛЛ 5х5����������������������������������������������
Gy��������������������������������������������
�������������������������������������������
и неотложна операция и втора група, лекувана с ЛХЛ до ООД 50,4Gy. Въпреки значителното намаляване размера на тумора,
увеличаване на дистанцията до аноректалния пръстен във втората група, броя
на ССО са съпоставими в двете групи (р=0,57).
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В Германското проучване на R. Sauer et al. през 2004 г., [17], сравняващо
групи с предоперативно ЛХЛ и следоперативно ЛХЛ, при пациентите, преценени при рандомизацията преди лечението за екстирпация на ректума, след проведено предоперативно ЛХЛ, възможността за ССО се е увеличила от 19% на 39%
(р=0,004).
В двете европейски проучвания на EORTC 22921 [18] и FFCD 9203 [19] при
сравняване между групите със самостоятелно предоперативно ЛЛ и ЛХЛ не се
установява разлика в броя на постигнатите ССО.
В проучване с използване на �����������������������������������������
Capecitabine�����������������������������
с предоперативно дребнофракционирано ЛЛ [20] е отчетено постигнато снижаване на туморния стадий, което
рефлектира в ССО при 46,5% от болните.
Въпреки подобрената оперативна техника, локалните рецидиви продължават да са проблем при самостоятелното хирургично лечение на локално
авансиралия карцином на ректума. Това налага търсене на други допълнителни методи, каквито са предоперативно ЛЛ и ЛХЛ.
Голяма част от проучванията, изследващи влиянието на предоперативното ЛЛ и ЛХЛ върху сфинктерозапазването, подвърждават възможността
за извършване на ССО при 6-8 седмичен интервал след предоперативното
лечение.

Лъчелечение
Както бе посочено по-горе, локалните рецидиви�������������������������
са
������������������������
главна причина за неуспех на самостоятелното хирургично лечение.
През изминалите 35 години много рандомизирани проучвания сравняват
резултатите от прилагане на след- и по-късно на предоперативното ЛЛ – едрофракционирано и дребнофракционирано със самостоятелно хирургично лечение.
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Голяма част от
проучванията,
изследващи влиянието
на предоперативното
ЛЛ и ЛХЛ върху
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Редица автори отчитат подобряване на лечебните резултати – понижаване
на честотата на локалните рецидиви и преживяемостта при комбинирания подход – пред и следоперативно лъчелечение [18, 19].
Прилагането на едновременно ЛХЛ започва най-напред в следоперативен
план. През 90-те години методът се утвърждава, като стандарт в САЩ при локално авансирал карцином на ректума II�������������������������������������������
���������������������������������������������
и
������������������������������������������
III�������������������������������������
����������������������������������������
стадий. Резултатите от следоперативното ЛХЛ и заключението, че умерените дози на предоперативно ЛЛ – 30-50Gy
подобряват лечебните резултати, стимулират развитието на предоперативното
ЛХЛ. При сравняване на предоперативно ЛХЛ със следоперативно са отчетени
по-ниска честота на локални рецидиви 6% срещу 13%, по-ниска ранна и късна
токсичност в полза на предоперативното при съпоставима обща преживяемост.
В исторически аспект е необходимо да се отбележи че, дребнофракционираното предоперативно ЛЛ при карцинома на ректума е използвано още в ерата
на средноенергийната лъчетерапия от Symonds 1914. През 1923 г. Kelly и Ward
показват, че при 15% от неоперабилните болни след облъчване е постигната радикална операция. По това време не е уточнена необходимата канцерицидна
доза, както и фракционирането. Важна стъпка в методиката прави White 1946г.
с въвeждането на едрофракционирания метод на предоперативно ЛЛ. Въпреки
това до средата на 60-те години на ХХ век ЛЛ не намира широко приложение при
карцинома на ректума.
От 1977 г. до 1986 г. се провежда проучване на National Surgical Adjuvant
Breast and Bowel Project (NSABP) [21], изследващо ролята на следоперативното
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ЛЛ върху локалните рецидиви при пациенти във II������������������������������
��������������������������������
и ���������������������������
III������������������������
стадий. Резултатите показват редуциране на честотата на локалните рецидиви от 26�����������������
%����������������
на 16% без повлияване на общата преживяемост.
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При прилагане на следоперативно ЛЛ е налице р����������������������
TNM�������������������
стадиране
������������������
на заболяването, което прави по-точен избора на подходяща адювантна терапия.
При следоперативното лечение е налице по-висока степен на интестинална токсичност поради настъпили фиброзни промени и фиксиране на чревни бримки след операцията, наличие на хипоксични лъчерезистентни туморни
клетки в областта на оперативната интервенция, необходимост от разширяване
на планирания мишенен обем с обхващане на перинеума след абдоминоперинеална екстирпация.
Резултатите от пет рандомизирани проучвания за използване на следоперативно ЛЛ при рТ3рN1 карциноми на ректума [22] показват, че приносът на
следоперативното ЛЛ се изразява в намаляване риска от локални рецидиви с 3040%, [23] като не се наблюдава разлика в общата преживяемост.
Още през 80-те години се появяват публикации в полза на предоперативното ЛЛ. Рандомизирано проучване на EORTC от 1984 г. анализира резултатите
при 466 болни, облъчвани предоперативно и ги сравнява с контролна група от
оперирани болни [24]. Налице е намаляване на честотата на локалните рецидиви
при облъчваната група с около 20% и подобряване на преживяемостта с около
10%.
Тези първи данни говорят за възможностите на ЛЛ да стерилизира околотуморните микрометастази в периректалните тъкани и в зоните на регионално
лимфно метастазиране. С навлизане на високоенергийните източници на лъчения и особено в ерата на линейните ускорители се усъвършенстват и методиките
за облъчване на тумори в малкия таз����������������������������������������
. ��������������������������������������
От този период датират и множество кооперирани проучвания в областта на комбинираното лъче-хирургично лечение.
Предимствата на предоперативното едрофракционирано ЛЛ, в сравнение със следопертивното ЛЛ се изразяват в: повишена лъчечувствителност поради наличието на повече оксигенирани клетки в обема за облъчване, което е
свързано с повишаване на лъчечувствителността на тумора, чрез намаляване на
лъчерезистентната хипоксична фракция, стерилизиране на туморните клетки
и микрометастазите, и намаляване на вероятността за туморно разсейване по
време на операцията. Дребнофракционираното�����������������������������
ЛЛ
����������������������������
води до намаляване на туморния размер (downsizing) и снижаване на стадия (downstaging) с възможност
за постигане на операбилност с чисти резекционни линии при гранично операбилни и неоперабилни тумори, възможност за извършване на сфинктеросъхраняващи операции при дистално разположени тумори [25].
По-добрата поносимост към предоперативното ЛЛ, в сравнение със следоперативното се изразява в по-ниска ранна и късна токсичност, която се дължи
на подвижността на тънките черва преди операцията и липса на адхезии и сраствания.
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Недостатък на този предоперативен подход е възможността за свръхтретиране на пациенти в ранен стадий Т1-2N0 или не диагностициране на далечни
метастази, когато лечебното поведение се променя. С помощта на диагностичните методи – ендоректална ехография и ����������������������������������
M���������������������������������
РТ�������������������������������
������������������������������
се постига по-точно предоперативно стадиране и преценка за вида лечение [26].
Повече от 15 рандомизирани проучвания изследват ефекта на самостоятелното предоперативно ЛЛ при клинично резектабилен ректален карцином.
Всички използват ниски до умерени дози от 30 до 50������������������������
Gy����������������������
���������������������
и при повечето се на-
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блюдава намаляване честотата на локалните рецидиви. Шведското проучване
от 1997 г. докладва и повишаване на преживяемостта с 10% [27]. Резултатите
от три мета-анализа показват ролята на предоперативното ЛЛ върху намаляване честотата на локалните рецидиви. Анализът на С. Camma et al. [28] отчита
и подобряване на преживяемостта, докато анализът на Munro и Bentley [29] не
показва такъв принос. Шведският съвет за технологична оценка на здравните
грижи (�����������������������������������������������������������������������
Swedish����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Council��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
of�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Technology������������������������������������������
�����������������������������������������
Assessment�������������������������������
������������������������������
in����������������������������
���������������������������
Health���������������������
��������������������
Care����������������
)���������������
��������������
представя системен преглед на всички рандомизирани проучвания за приложение на ЛЛ в
комплексното лечение на рака на ректума������������������������������������
. ����������������������������������
Анализират се данните от 42 рандомизирани проучвания и 3 мета-анализа, 36 проспективни, 7 ретроспективни и
17 други статии, които включват 25,351 болни. Основното заключение е, че предоперативното лъчелечение с биологично ефективни дози над 30Gy намалява
относителния риск от локални рецидиви с 50-70%, а следоперативното с 30-40%,
като следоперативните дози са по-високи и водят до по-висока късна токсичност. В групите с предоперативно ЛЛ е отчетено подобряване и на общата преживяемост с 10%.
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След получаването на резултатите от тези големи анализи, предоперативното ЛЛ се приема за стандарт в лечението на карцинома на ректума.
Две проспективни проучвания доказват ефикасността на предоперативното едрофракционирано лъчелечение�����������������������������������������
����������������������������������������
5���������������������������������������
x��������������������������������������
5�������������������������������������
Gy�����������������������������������
����������������������������������
[30, 31]��������������������������
.�������������������������
Получените резултати показват, че при предиктивни белези от МРТ за близки или ангажирани периферни
граници на мезоректума и при дистални тумори, предоперативната доза 5х5Gy
е недостатъчна за постигане на резектабилност и радикалност на операцията.
Холандско проучване от 2007 г. [32] върху 1861 болни сравнява две групи
пациенти с резектабилен ректален карцином, лекувани чрез самостоятелно хирургично лечение чрез ТМЕ и с предоперативно ЛЛ 5х5Gy и последваща ТМЕ.
Наблюдавана е по-ниска честота на локалните рецидиви в групата с предоперативно ЛЛ 5,6% срещу 10,9%, без повлияване на общата преживяемост -64,2%
срещу 63,5%.
Разширен анализ върху определен брой болни показва по-изразен ефект
на ЛЛ върху намаляване честотата на локалните рецидиви при пациенти с ангажирани л.в. при тумори, разположени между 5 и 10см от аналния ръб и без
засягане на периферните (циркумференциални) резекционни граници.
Друго проучване на Норвежка група от 2007г. [33] съобщава 20% локални
рецидиви при 1676 болни с рТ3 ректални тумори, провели само оперативно лечение чрез ТМЕ. При болни с циркумференциални резекционни граници >3mm
и без ангажиране на л.в. (N0) са наблюдавани 11% локални рецидиви. В групата
с циркумференциални резекционни граници <1������������������������������
��������������������������������
mm����������������������������
и ангажирани л.в., са отчетени 36������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
,�����������������������������������������������������������������
5%���������������������������������������������������������������
локални рецидиви. Тези резултати показват още повече необходимостта от провеждане на предоперативно ЛЛ, дори след въведената ТМЕ.
Степента на туморно повлияване при локално авансирал карцином на
ректума (ЛАКР) зависи от възможността да се приложи достатъчно висока доза,
без да се превиши толеранса на критичните органи в малкия таз. Концепцията
за подобряване на туморния контрол чрез повишаване на дозата за облъчване е
илюстрирана в проучвания за предоперативно ЛЛ, показващи пълен патоморфологичен отговор в 2-5% при използване на дози 35Gy, 10% при дози 45Gy и
10-16% след приложени предоперативни дози 50Gy. След анализ на резултатите
от клиничните проучвания за предоперативно ЛЛ през 2001 г. и други изследователи стигат до заключението, че прилагането на схеми с биологично еквивалентни дози >30Gy са свързани с подобряване на локалния туморен контрол с
27%, докато по-ниските дози имат по-слаб ефект [23].
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След прилагането на предоперативно едрофракционирано ЛЛ в 5 фракции и операция, извършена в кратък срок след това, не се постига промяна в
размера на тумора. Патоморфологичният анализ на туморните характеристики����������������������������������������������������������������������
след
���������������������������������������������������������������������
едрофракционирано ЛЛ на болните в проучване на Холандския институт от 2001 г., показва слабо изразена редукция на размера на тумора, вероятно
дължаща се на интратуморна лимфоцитна клетъчна смърт чрез апоптоза. След
прилагане на едрофракционирано предоперативно ЛЛ не е отчетен ефект върху
туморния стадий, изразен в постигане на по-нисък стадий (downstaging) ефект,
а само върху микрометастазите в лимфните възли [28].
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Прилагането на дози > 40��������������������������������������
Gy����������������������������������������
���������������������������������������
чрез конвенционално фракциониране, пос����
ледвано от оперативно лечение след 4-6 седмици, води до унищожаване на поголям брой туморни клетки и значително редуциране на размера на тумора. Y.
Francois��������������������������������������������������������������������������
et�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
al��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
. [34]��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
през���������������������������������������������������������
1999
��������������������������������������������������������
г.�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
дават
������������������������������������������������
отговор на въпроса за интервала между предоперативното конвенционално ЛЛ и операцията. Авторите показват значително подобряване на туморния отговор при интервал 6 седмици, в сравнение с
по-кратък интервал.

“

Предоперативното едрофракционирно ЛЛ води до намаляване на честотата на локалните рецидиви, а с дребнофракционираното ЛЛ се постига:
Предоперативното
освен понижаване честотата на локалните рецидиви и намаляване на туморедрофракционирно ЛЛ
ния размер, снижаване на туморния стадий, различни степени патоморфоловоди до намаляване
на честотата на
гично повлияване и възможност за осъществяване на сфинктеросъхранявалокалните рецидиви, а с
дребнофракционираното щи операции при ниско разположените тумори.
ЛЛ се постига: освен
понижаване честотата
на локалните рецидиви и
намаляване на туморния
размер, снижаване на
туморния стадий,
различни степени
патоморфологично
повлияване и възможност
за осъществяване на
сфинктеросъхраняващи
операции при ниско
разположените тумори
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Видове лъчелечение
Лъчелечението при карцинома на ректума е радикално и палиативно. Радикалното ЛЛ представлява реализиране на прецизно измерена доза йонизиращо лъчение в дефиниран туморен обем, което цели пълно унищожаване на тумора и регионалното туморно разпространение. Палиативното ЛЛ цели отстраняване на симптоми, причинени от тумора или метастазите – болка, кървене и
др.
Според мястото на ЛЛ спрямо оперативното лечение, то бива предоперативно, интраоперативно, следоперативно, пред- и следоперативно и едновременно с химиотерапия пред- и следоперативно. При болни, при които не е възможно провеждане на оперативно лечение и се разчита само на лъчелечението
като радикален метод, то е дефинитивно.
Предоперативното ЛЛ бива едрофракционирано и дребнофракционирано. Едрофракционираното се провежда в 5 фракции по 5 Gy за една седмица и
незабавно оперативно лечение в срок 3-7 дни, а дребнофракционираното в 20-25
фракции по 2Gy до ООД 40-50Gy и оперативно лечение 4-6 седмици по-късно.
Болните с локално авансирало заболяване след предоперативно едрофракционирано ЛЛ подлежат и на следоперативно ЛЛ. Някои школи прилагат и интраоперативно ЛЛ при нерезектабилни тумори и локални рецидиви с еднократни
дози (10-20Gy) с ускорени електрони при наличие на технически условия за това.
Дефинитивното ЛЛ може да бъде проведено чрез самостоятелно перкутанно ЛЛ
или комбинирано с интракавитарна брахитерапия или ортоволтна рентген терапия. Лекарственото лечение в схемата за едновременно пред- и следоперативно
ЛХЛ се провежда с различни, базирани на 5-FU противотуморни медикаменти
или по-нови генерации цитостатици ��������������������������������������������
(�������������������������������������������
Capecitabine�������������������������������
, �����������������������������
Oxaliplatin������������������
)�����������������
и таргетни молекули. Прилагането на медикамента може да бъде венозно – болусно или в продължителна 120 – часова инфузия и с таблетна форма през устата.
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Съвременното планиране на ЛЛ се основава на натрупания клиничен опит
за мястото и честотата на локалните рецидиви в малкия таз при карцинома на
ректума. Според риска за възникване на локален рецидив, авторите дефинират 5
области и 5 лимфни региона в малкия таз [35].
Области с висок риск за локален рецидив са: 1. мезоректална – разполагаща се краниално от нивото на а. rectalis superior, достигаща каудално до мястото
на вмъкване на леваторите в ректалната стена; 2. латерална тазова област – от
бифуркацията на a. iliaca communis до foramen obturatorium – a. iliaca interna,
a��������������������������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������������������������
rectalis����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
media����������������������������������������������������������������
, а. �����������������������������������������������������������
obturatoria������������������������������������������������
; 3. пресакрална тазова област, включваща пресакралното пространство със сакралните съдове и долния хипогастрален плексус
и 4. каудална тазова област, включваща сфинктерния комплекс, перианалното и
исшиоректално пространство.
Област с нисък риск за локален рецидив е предна тазова област, включваща всички органи вентрално от мезоректума.
Групи лимфни възли с висок риск за локален рецидив: мезоректални възли и латерални тазови л.в – вътрешни илиачни и обтураторни; с нисък риск за
локален рецидив – външни илиачни л.в, ингвинални л.в и мезентериални. След
анализиране на високо рисковите за ЛР области и групи лимфни възли е въведен диференциран подход при определяне на клиничния мишенен обем (КМО)
според локализацията на тумора и стадия на заболяването.
Авторите препоръчват мезоректалната област и мезоректалните лимфни възли, пресакралната област и пресакралните лимфни възли винаги да се
включват в клиничния мишенен обем (КМО)���������������������������������
. �������������������������������
По литературни данни при локално авансирали сТ3 тумори рискът за възникаване на локален рецидив е 14-15%
и затова латералните лимфни възли, по-точно вътрешните илиачни се включват
винаги в КМО [35]. При
�������������������������������������������������������
тумори, локализирани на по-малко от 10 см от анокутанната линия (АКЛ), а това са дистални и някои от средните карциноми, се препоръчва включването на обтураторните лимфни възли. В случаите, когато се
планира сфинктеро-съхраняваща операция, е желателно да се пази аналния
сфинктер и мускулите леватори и те се изключват от обема за ЛЛ.
При тумори, разположени на < 6см от АРЛ (дистални тумори) поради риск
от локален рецидив след АПР, достигащ 11%, в КМО се препоръчва включване
на перианалното и исшиоректалното пространство. При тумори, разположени
на > 6 см от АКЛ не се препоръчва включването им поради ниската честота на
локалните рецидиви – 3%. При сТ4 тумори с ангажиране на съседни, вентрално
разположени органи в КМО, се препоръчва включване на външните илиачни
лимфни възли. При наличие на инвазия в аналния сфинктер или долна трета
на влагалището в КМО, е необходимо да се включват и ингвиналните лимфни
възли �����������������������������������������������������������������������
[35]�������������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������������
В международните разработки �������������������������������������
ICRU���������������������������������
50 и
�����������������������������
ICRU����������������������
��������������������������
���������������������
62 се дефинират следните обеми:
Туморен обем ТО (GTV) – туморният обем включва: първичния тумор
(истински туморен обем), определен от КТ образ при планиране на лъчелечението ± МРТ, описанието от диагностичната ендоскопия и ендоректалната ехография.
Клиничен мишенен обем КМО�����������������������������������������
– (�������������������������������������
CTV����������������������������������
) включва:
��������������������������������
ТО, мезоректума, мезоректалните и регионалните лимфни възли според туморния стадий и локализацията на процеса.
Планиран мишенен обем ПМО – (PTV) се формира чрез добавяне на
1-1,5 см около границите на КМО.

“

В случаите, когато се
планира сфинктеросъхраняваща
операция, е
желателно да се пази
аналния сфинктер и
мускулите леватори
и те се изключват от
обема за ЛЛ
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Общо оценено границите на ПМО латерално са: 1см встрани от най-широката част на таза, назад 1см зад сакрума с включване на сакралната празнина и
пресакралните лимфни възли, проксимално обема достига до L5-S1, вентрално
2-3см пред промонториума с включване на предната вагинална стена при жените, каудално 3см под долния край на ТО���������������������������������������
–�������������������������������������
��������������������������������������
(�����������������������������������
GTV��������������������������������
)�������������������������������
. За тумори, разположени в дисталната трета на ректума, каудалната граница лежи под аналния ръб и покрива
перинеума.
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“

Съвременното
лъчелечение е
конформално. При
три-измерното
обемно планиране
се очертават КМО,
видимите кости
и меки тъкани,
чрез множество
трансверзални срезове
на отстояние 10 мм.
Контурирането на
КМО се осъществява
на базата на данни за
туморния стадий по
Т и N и локализацията
на тумора спрямо
аноректалната линия
– средна или дистална
трета. Основна цел
при дозиметричното
планиране е хомогенно
облъчване на ПМО
без превишаване
толеранса на
критичните органи

Препоръчителните дози за дребнофракционирано предоперативно ЛЛ са
45 – 50 Gy във фракции от 2Gy, пет пъти седмично [35]. Позицията на пациента
най-често���������������������������������������������������������������
е��������������������������������������������������������������
пронация, избирана с цел хомогенно облъчване на ПМО и максимално щадене на критичните органи. Една от техниките за намаляване на реализираната доза в тънките черва е провеждането на компютър-томографското изследване с пълен пикочен мехур с цел изместване краниално на част от тънките
черва от малкия таз. Ако се постигне такова изместване, болният се съветва да
провежда ЛЛ с пълен пикочен мехур. Техниката за облъчване е три, четири или
пет полева с телегаматерапия на 60Co (Terabalt) или спирачно лъчение на линеен
ускорител (апарат Primus-HE).
Налице са няколко проспективни проучвания, които помагат да се определят максималните толерантни дози в лъчелечението. Установените толерантни
дози за различните органи с дневна доза 2�����������������������������������
Gy��������������������������������
����������������������������������
за
�������������������������������
фракция имат широк доверителен интервал и зависят от възраст, индивидуална лъчечувствителност, васкуларизация и др.
Критични органи и допустими дози при лъчелечение на карцинома на
ректума са: TD 5/5 (Gy) за тънки черва – 1/3 от тях 50Gy или толерантна доза
< 45Gy за V 250 cm3, TD 5/5 за цял пикочен мехур 50-55Gy и 65-75Gy за част от
него. Представено с хистограми доза-обем отношението за пикочния мехур е
следното: V74<5%, V60<25%, V50<50%, главички на бедрените кости – V50<50%,
анален сфинктерен апарат 50Gy [35].
Съвременното лъчелечение е конформално. При три-измерното обемно планиране се очертават КМО, видимите кости и меки тъкани, чрез множество трансверзални срезове на отстояние 10 мм. Контурирането на КМО
се осъществява на базата на данни за туморния стадий по Т����������������
и
���������������
N������������
�������������
и
�����������
локализацията на тумора спрямо аноректалната линия – средна или дистална трета.
Основна цел при дозиметричното планиране е хомогенно облъчване на ПМО
без превишаване толеранса на критичните органи.

Радиобиология на ректалния карцином
Считани дълго време за лъчерезистентни, аденокарциномите на ректума
се приемат сега за умерено лъчечувствителни. Туморите имат бавен растеж и
тяхното време за удвояване е сравнително дълго. Приема се, че фракцията на
клетките в S фаза е 13,1%, времетраенето на S фазата е 15,3 часа, а потенциалното
време на удвояване е 5 дни [36]. Туморите на ректума, подобно на рано реагиращите тъкани на организма, имат високо α/β – 8-10Gy, затова по-подходящо е
конвенционално фракциониране на дозата.
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Рационална е идеята за съчетаване на лъчетерапевтичния метод с хирургичния, тъй като ЛЛ е ефективно в областта на туморната периферия и в областта на регионалното лимфно метастазиране. Действието в тези области се
обяснява с добрата васкуларизация и оксигенация на тъканите. Дози над 40Gy,
дадени с конвенционално фракциониране, водят до: потискане на митозите във
виталните туморни клетки, дистрофия и некроза на делящите се периферни ту-
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морни клетки, намаляване броя на туморните клетки в S фаза.
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Предоперативното ЛЛ потиска виталитета на периферните туморни клетки, осигурява абластичност на оперативната итервенция и намалява риска от
имплантационни рецидиви. Значителен е приносът на предоперативното лъчелечение за намаляване честотата на регионалните лимфни метастази [36].
Дребнофрационираното предоперативно ЛЛ може да се използва успешно
за подобряване на операбилността. Установява се процес на постепенна реоксигенация на туморните клетки вследствие туморна регресия от периферията
на тумора. Настъпва преразпределяне на клетките извън лъчерезистентната S
фаза на клетъчния цикъл. Постига се добър канцерициден ефект върху туморната периферия, настъпва редукция на размера на тумора и се постига по-добра
резектабилност. Pilepich и Dosoretz през 1978 г.��������������������������������
докладват
�������������������������������
подобряване на резектабилността след предоперативно лъчелечение 45-55Gy.
С прилагане на доза за фракция, по-висока от 2������������������������
Gy����������������������
и по-малък брой фракции, т. нар. хипофракционирано предоперативно ЛЛ 5х5Gy, се постига по-бърз
ефект върху унищожаването на туморните клетки и се скъсява лечебното време. Тази доза, пресметната чрез изполване на линейно-квадратична формула за
изоефективната на 2Gy за фракция доза (EQD2), радиобилогично отговаря на
40-45Gy, реализирани чрез конвенционално фракциониране [37]. Прилагането
на хипофракционирано ЛЛ води до по-висока токсичност от страна на късно
реагиращите здрави тъкани и не допринася за редукция на туморния размер и
подобряване на операбилността���������������������������������������������
, поради
�������������������������������������������
кратките срокове до хирургичното лечение (3-5 дни).
Лъчев отговор и толеранс на нормалните тъкани
Настъпилите лъчеви увреждания се представят с две компоненти α и β.
Компонентата α характеризира вродената лъчечувствителност на тъканите, β е
израз на възстановителния капацитет на таргетните клетки след много лъчеви
удари. Високо α/β характеризира клетки с малки възстановителни възможности,
каквито са туморите и рано реагиращите тъкани. Ниско α/β отношение характеризира клетки с висок възстановителен потенциал – късно реагиращите здрави
тъкани [37]. Критичен орган при провеждане на ЛЛ на карцинома на ректума са
тънките черва. Стойността на α/β за ранните лъчеви реакции на тънките черва
е от 6-10,7 Gy, а за късните реакции, настъпващи 3 месеца след облъчването е
3,9 ��������������������������������������������������������������������������
Gy������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������
При прилагане на доза над 40������������������������������������������
Gy����������������������������������������
���������������������������������������
за областта на малкия таз е налице токсичност от страна на тънките черва, проявена с клинични симптоми, най-често диария. При реализиране на обща доза 50Gy, ранните лъчеви реакции не са
дозолимитиращи и след прекъсване на облъчването за няколко дни отзвучават.
Механизмът на възникване на ранни лъчеви реакции се състои в изчерпване на
прекурсорни клетки на интестиналните крипти и липса на възстановяване на
функционалните вилозни клетки. Загубата на мукозен епител и неговите прекурсори води до нарушаване на мукозната бариера и поява на възпаление, което
зависи от големината на реализираната доза. Това е последвано от бърза пролиферация и регенерация на мукозни клетки. След определен период от време
процесът може да затихне спонтанно или да се задейства каскадна верига от цитокини с индуциране на некроза, васкуларна фиброза и склероза. В����������
развитието на фиброза в интестиналния тракт ключова роля играе трансформиращият
растежен фактор β, който предизвиква фибробластна пролиферация и масивна
продукция на екстрацелуларен матрикс [36].
Ректалните карциноми имат умерена лъчечувствителност. Дребнофракционираното предоперативно лъчелечение води до подобряване на
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Ректалните карциноми
имат умерена
лъчечувствителност.
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лъчелечение води
до подобряване на
операбилността
и унищожаване на
микрометастазите в
лимфните възли
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операбилността и унищожаване на микрометастазите в лимфните възли.
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Развитието на техниките за лъчелечение при карцинома на ректума се базира на знанията за биологията на тумора, пътищата на лимфогенно метастазиране и данните за мястото на локалните рецидиви след извършване на хирургично лечение.
Техниките за провеждане на лъчелечение зависят и от апаратурната осигуреност на болницата и начинът за планиране на ЛЛ дву- или триизмерно.
Основна задача на дозиметричното планиране е да осигури хомогенно
разпределение на предписаната доза в първичния тумор, пресакралното пространство и рисковите за рецидив лимфни възли.
Най-разпространена техника, така наречената ��������������������������
“�������������������������
box����������������������
”���������������������
техника за провеждане на ЛЛ, се състои от следните полета:
–	

За целия малък таз – предно и задно поле с граници: краниална L5-S1,
дистална – до долния ръб на foramen obturatorium или по-каудално –
до перинеума при дистални тумори, латерално – 1см встрани от найшироката част на таза.

–	

За целия малък таз – латерални полета – граници: дорзално – през целия сакрум, вентрално – вътрешeн ръб на симфизата при сТ3 тумори
и до външния ръб на симфиза при сТ4 тумори.

Позицията на болния може да бъде пронация или супинация.
Друга популярна техника за изпълнение на тази задача е с три полета, осъществена с едно сакрално и две коси глутеални полета, като позицията на пациента е пронация. Тези две техники са използвани още при дву-измерно планиране на ЛЛ и провеждане на облъчването на телегаматерапевтични уредби.
С въвеждането на съвременни планиращи системи и линейни ускорители
с многолистен колиматор, се преминава към нова ера в развитието на ЛЛ от двуизмерно към три-измерно обемно планиране. Налице е възможност за използване на 3, 4 и многополеви техники с цел постигане на хомогенно облъчване на
ПМО и максимално щадене на критичните органи и здрави структури.
Рандомизирани проучвания, сравняващи конформално ЛЛ с конвенционално при карцинома на ректума отчитат постигнато намаляване на обема на
облъчените тънки черва с конформно ЛЛ от 792 см3 на 689см3 [23].
Друго съществено предимство на конформалното три-измерно ЛЛ е получаването на хистограми доза-обем (DVH), което дава възможност за корекции
при необходимост в дозимеричния план и допълнително намаляване на дозите
в критичните органи.
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Съвременното
лъчелечение е
конформно (триизмерно). Чрез него се
постига хомогенно
облъчване на ПМО и
намаляване на дозата
в критичните органи.
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Съвременното лъчелечение е конформно (три-измерно). Чрез него се
постига хомогенно облъчване на ПМО и намаляване на дозата в критичните
органи.

Принципи на едновременно приложение на химиотерапия и
лъчелечение
Основната концепция за едновременно приложение на химиотерапия
и ЛЛ е развита през 1958 г. от Heidelberger и сътрудници, които доказват, че
добавянето на 5-FU повишава ефекта на ЛЛ при трансплантирани тумори на
животни. Десет години по-късно, Moertel и сътрудници в 1969 г. показват, че
комбинираният ефект на двата метода се съпровожда с повишаване на общатата преживяемост при пациенти с нерезектабилни карциноми на гастроинтестиналния тракт. Това клинично проучване поставя началото за развитието на
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химио-лъчелечението, като адювантно лечение на карцинома на ректума.
Авторите считат, че при комбинирането на ЛЛ с ХТ се постига в по-голям
процент цитотоксичен ефект, поради повишаване на лъчечувствителността на
туморните клетки. Предклиничните данни на �����������������������������������
J����������������������������������
. ��������������������������������
Byfield�������������������������
1989 г.�����������������
�������������������
����������������
подкрепят валидността на тази концепция при карцинома на ректума. Това дава основание на
учените да започнат нови клинични изпитвания с едновременно ЛХЛ при различни туморни локализации.
Основната цел на радиосенсибилизацията е да се повиши локалният
контрол. Заключението на авторите е, че може да се очаква подобряване и на
преживяемостта, ако е постигнат съществен локален ефект [38]. Отношението
между постигнатия лечебен ефект – туморен контрол и страничните ефекти
от облъчването, изразени в ранна и късна токсичност, представлява терапевтичен интервал. Начините за разширяване на терапевтичния интервал в ЛЛ
са: протекция на здравите тъкани, чрез три-измерно КТ планиране на ЛЛ,
намаляване на КМО и дозата в критичните органи чрез използване на многолистен колиматор при ЛЛ с многополева техника на облъчване, сенсибилизация на тумора, чрез прилагане на противотуморен медикамент в адекватна
дозировка с ежеседмично проследяване на хематологичната токсичност.
Както беше посочено по-горе, един от начините за разширяване на терапевтичния интервал е комбиниране на ЛЛ с ХТ. Теоретично и двата метода имат
цитотоксичен ефект върху туморните клетки. ЛЛ влияе и върху туморните, и
върху нормалните тъкани в полето за облъчване, а цитостатиците имат локален и системен ефект върху организма. Съвременните клинични проучвания за
ролята на едновременното ЛЛ и ХТ са показали предимство на комбинирания
метод по отношение на локалния контрол.
Радиосенсибилизиращият ефект на ХТ се проявява освен върху тумора, и
върху бързоделящите се клетки и на нормалните тъкани в обема на облъчване,
по-точно върху клетките от интестиналния тракт. Тежестта на ранните лъчеви
реакции е свързана с големината на облъчения обем, лъчетерапевтичната техника и схема на облъчване, вида на противотуморното лечение, дози и начин на
приложение.
Късната токсичност, която възниква от 3 месеца до няколко години след
ЛЛ, проявяваща се при бавно делящите се клетки на ендотела на капилярите,
съединителна тъкан, кости, мускули и нервна тъкан, също е свързана с общата
доза на ЛЛ, дневната доза и вида на противотуморния препарат.
Един от начините за разширяване на терапевтичния интервал е сенсибилизиране на тумора, чрез комбиниране на ЛЛ с ХТ.
Следоперативно лъче-химиолечение
Клиничните проучвания за едновременно следоперативно ЛХЛ започват в
САЩ още в средата на 70-те години. По това време 5-годишната преживяемост
след оперативно лечение на карцинома на ректума е 45%, а болните във II-III
стадий имат локални рецидиви и далечни метастази в около 30-40% [39].
Ролята на добавянето на химиотерапия към ЛЛ е изследвана най-напред в
следоперативен план. Няколко проспективни рандомизирани клинични проучвания показват по-добри клинични резултати след прилагане на следоперативно
ЛЛ и ХТ с 5-FU при II и III стадий карцином на ректума (GITSG, NSABP).
Тези проучвания, показани на таблица 3, показват намаляване на честотата на локалните рецидиви, удължаване на свободния от заболяване интервал и
общата преживяемост в групата със следоперативно ЛХЛ.
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чрез използване
на многолистен
колиматор при
ЛЛ с многополева
техника на облъчване,
сенсибилизация
на тумора, чрез
прилагане на
противотуморен
медикамент в
адекватна дозировка
с ежеседмично
проследяване на
хематологичната
токсичност.

“

Един от начините
за разширяване на
терапевтичния
интервал е
сенсибилизиране
на тумора, чрез
комбиниране на ЛЛ
с ХТ.
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Едно от тях е проучване на Gastrointestinal Study Group 7175 – 1985 г., което
сравнява три групи болни – I група самостоятелно оперативно лечение, II група
следоперативно ЛЛ и �������������������������������������������������������
III����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
група – следоперативно ЛХЛ. Наблюдава се подобряване на свободния от заболяване период и общата преживяемост в групата ЛХЛ, в
сравнение с групата, провела самостоятелно оперативно лечение. В тази група е
постигнат и най-добър локален туморен контрол – локалните рецидиви са 11%
срещу 20% в групата със самостоятелно ЛЛ.
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Резултатите от това клинично изпитване водят до въвеждането на следоперативно ЛХЛ в клиничната практика при карциноми на ректума във II и III
стадий.
На базата на резултатите от тези проучвания, Националният Раков Институт на САЩ през 1990 г. приема следоперативното ЛХЛ като стандарт�����������
за
����������
лечението на пациенти във II и III стадий с карцином на ректума [40].
Норвежкото рандомизирано проучване на К. Tveit������������������������
�����������������������������
през 1997 г.�����������
отново
����������
показва по-нисък процент локални рецидиви 12%/30%, по-висока 5 годишна преживяемост 64% срещу 50% и по-дълъг свободен от заболяване интервал 64 срещу 46% в групата със следоперативно ЛХЛ.
При сравняване начина на приложение на 5FU – продължителна венозна
инфузия или болусно, през 1994 г. М. O’Connell публикува клинични резултати,
които показват подобряване на общата преживяемост с 10% в групата с продължителна венозна инфузия на 5-FU. Рандомизирано проучване в Италия от
F. Cafiero et al. през 2000 г. върху следоперативно ЛХЛ с болусно приложение на
5-FU и самостоятелно следоперативно ЛЛ, не намират статистически значима
разлика в общата и тригодишната свободна от заболяване преживяемост в двете групи: 70% срещу 68% и 77% срещу 73%, респ.
Проучването на националния хирургичен проект за адювантно лечение
на ректален карцином NSABP показва, че прилагането на следоперативно ЛХЛ
повлиява статистически значимо локалните рецидиви – 8% срещу 13% (р=0,02),
като не се наблюдава разлика в 5- годишната и безрецидивна преживяемост.
По отношение на токсичността след прилагане на следоперативно ЛХЛ,
заключенията на двете големи проучвания GITSG [41] и NSABP [42] показват
по-висока честота на ранна токсичност 3���������������������������������������
����������������������������������������
степен в 25���������������������������
�����������������������������
-��������������������������
50%�����������������������
в групата със следоперативно ЛХЛ.

“

ЛХЛ води до намаляване
на честотата на
локалните рецидиви,
удължаване на
свободния от
заболяване интервал и
общата преживяемост,
но е налице по-висока
степен на ранна
токсичност
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Следоперативното ЛХЛ води до намаляване на честотата на локалните
рецидиви, удължаване на свободния от заболяване интервал и общата преживяемост, но е налице по-висока степен на ранна токсичност.

Предоперативно лъче-химиолечение и повишаване
на ефективността и поносимостта на химиотерапията
чрез преминаване от венозна инфузия на 5 флуороурацил (5-FU)
към перорална с Capecitabine
В края на 80-те години резултатите от първите рандомизирани клинични
проучвания за приложението на следоперативно ЛХЛ в САЩ и заключението,
че умерените дози на предоперативно ЛЛ 30-50������������������������������
Gy����������������������������
���������������������������
подобряват лечебните резултати, стимулират развитието на предоперативното химио-лъчелечение.
След прецизен анализ на резултатите от приключилите рандомизирани
проучвания за предоперативно ЛЛ с използване на различни фракционирания и
дози, през 2001 г. е направено заключение, че схеми с използване на биологично
еквивалентни дози >30Gy са свързани с подобряване на локалния контрол с 27%,
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в сравнение със схеми с по-ниски дози. Добавянето на ХТ с 5-FU и Leucovorin
към предоперативното ЛЛ води до намаляване на туморния размер и повлияване на клиничния стадий. Открива се постигане на пълен туморен отговор
в около 5-10%, а добавянето на ХТ довежда до допълнителна стерилизация на
туморните клетки в първичното огнище и в лимфните възли при около 20-30%
от болните. Ефектът на приложената ХТ се проявява и в редукция на лимфната,
венозната и периневрална инвазия.
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Потенциалните предимствата на предоперативното ЛХЛ, в сравнение
със самостоятелното предоперативно дребнофракционирано ЛЛ се изразяват в
постигането на по-голям процент намаляване на тумора и снижаване на стадия, по-ефективно противотуморно лекарствено лечение, поради по-добрата
васкуларизация на туморната тъкан преди операцията,������������������������
�����������������������
в по-голяма степен стерилизиране на околотуморните микрометастази и редуциране възможността за
разпространение на туморни клетки по време на операцията, постигане на поголям брой пълни патоморфологични ремисии, по-голям шанс за извършване
на ССО.
Три рандомизирани проучвания сравняват ефективността на предоперативното ЛХЛ с 5-FU със стандартно следоперативно ЛХЛ при болни с карцином
на ректума във II и III стадий. Двете са американски RTOG 94-01, NSABP R0-3,
а другото е н��������������������������������������������������������������
емско ��������������������������������������������������������
CAO�����������������������������������������������������
/����������������������������������������������������
ARO�������������������������������������������������
/������������������������������������������������
AIO���������������������������������������������
94 [17]�������������������������������������
�����������������������������������������
. �����������������������������������
Немското проучване се стреми да дефинира оптималното време за прилагане на ЛХЛ при болни с резектабилен ректален карцином – пред- или следоперативно. При 820 пациенти с карцином на
ректума в сТ3, сТ4 или сN1 е приложено предоперативно ЛХЛ и адювантна ХТ,
или следоперативно ЛХЛ. ХТ е проведена чрез протрахирана венозна инфузия
с 5-FU 1,000 mg/m2/d за 120 часа по време на първа и пета седмица от ЛЛ. Не е
наблюдавана значителна разлика в следоперативните усложнения, като инсуфициенция на анастомозата, заздравяване на перинеалната рана, следоперативно
кървене и илеус в двете групи болни. Болните, лекувани с предоперативно ЛХЛ
имат по-ниска 3-4 степен ранна – 28% срещу 40% (р<0,005) и късна токсичност
– 14% срещу 24% (р<0,004). В групата със следоперативно ЛХЛ е наблюдавана
по-тежка ранна гастроинтестинална, хематологична и кожна токсичност в областта на перинеума и късна токсичност, проявена чрез стриктура на анастомозата, хронична диария, обструкции на тънки черва. Резултатите от това проучване показват в по-голям процент ССО в групата с предоперативно ЛХЛ. От
194 болни, преценени преди рандомизацията за абдомино-перинеална екстирпация, при 39% от групата с предоперативно ЛХЛ е осъществена ССО и само
20% в групата с адювантно ЛХЛ (р=0,004). Честотата на локалните рецидиви за
5- годишен период е значително по-ниска в групата с предоперативно ЛХЛ, 6%
срещу 13% (р=0,0006). След проследяване от 40 месеца не е наблюдавана разлика
в честотата на далечните метастази – 36% срещу 38% (р=0,85), 5-годишната обща
преживяемост – 76% срещу 74% (р=0,80) и 5-годишната свободна от заболяване
преживяемост – 68% срещу 65% (р=0,32). Това проучване за първи път демонстрира, че предоперативното ЛХЛ има предимства пред следоперативното по
отношение на локалния контрол при локално авансирал карцином на ректума
II и III стадий.
Заключението на авторите е, че предоперативното ЛХЛ трябва да бъде метод на избор за лечението на локално авансирал карцином на ректума, поради
по-ниската степен на ранна и късна токсичност, по-добрия локален контрол и
възможността за извършване на ССО при дистални тумори [43].
Рандомизирано проучване на полската група за на К. Bujko et al. през 2006
г. [44] сравнява две групи болни с резектабилен ректален карцином сТ3-4, като
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в едната група е приложено предоперативно едрофрационирано ЛЛ 5х5��������
Gy������
, последвано от операция средно след 8 дни, а в другата група предоперативно дребнофракционирано ЛЛ 50�����������������������������������������������������
Gy���������������������������������������������������
и ХТ с 5������������������������������������������
FU����������������������������������������
, ��������������������������������������
Leucovorin����������������������������
в 1 и 5 седмица от ЛЛ, последвано от оперативно лечение средно след 78 дни. Целта на проучването е да се
отчете влиянието на предоперативното лечение върху възможността за сфинктеросъхраняваща операция. Не е намерена разлика в броя на сфинктеросъхраняващите операции – 61% в групата с едрофракционирано ЛЛ и 58% в другата
група с дребнофракционирано ЛЛ и ХТ. Не е намерена статистически значима
разлика и в честотата на локалните рецидиви – 9 срещу 14% и 5- годишната преживяемост: 67 срещу 66%.
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Две рандомизирани мултицентрични проучвания показват подобрение на
лечебните резултати след провеждане на предоперативно дребнофракционирано ЛХЛ при локално авансирал карцином на ректума в сТ3-4, сN1М0 стадий.
Едното е на Европейската организация за проучване и лечение на рака
(���������������������������������������������������������������������������
EORTC����������������������������������������������������������������������
) 1993 г.�������������������������������������������������������������
Това
������������������������������������������������������������
проучване е започнато след като е уточнено, че комбинацията на �����������������������������������������������������������������
5-���������������������������������������������������������������
FU�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
и Левковорин може да бъде приложена едновременно с перкутанното ЛЛ [45]. Болните в сТ3сN1М0 или резектабилен сТ4сN1М0 карциноми са
рандомизирани в четири групи (а) самостоятелно предоперативно ЛЛ до ООД
45�������������������������������������������������������������������������
Gy�����������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������
ДОД �����������������������������������������������������������������
1,8��������������������������������������������������������������
Gy������������������������������������������������������������
за 5 седмици, (б) предоперативно ЛЛ и едновременно химиолечение с 5FU 350 mg/m2/d и Левковорин 20 mg/m2/d в 5 дневен курс през първа
и пета седмица от ЛЛ, (в) предоперативно ЛЛ и четири курса следоперативна
химиотерапия, (г) предоперативно ЛХЛ и четири курса следоперативна химиотерапия. Оперативното лечение е извършено 3-10 седмици след завършване на
предоперативното лечение.
Анализът на резултатите от това голямо мултицентрично проучване върху 1011 болни показва, че в групата, лекувани с предоперативно ЛХЛ е постигната в по-висок процент пълна патоморфологична ремисия: 13,7% срещу 5,3%
в сравнение с групата със самостоятелно ЛЛ. В групата с предоперативно ЛХЛ
в по-голям процент е настъпила промяна в размера – от намаляване до пълно
изчезване на първичния тумор������������������������������������������
�����������������������������������������
и регионалните лимфни възли. Наблюдаваните патоморфологични промени в групата с предоперативно ЛХЛ, като редукция
до липса на инвазия в лимфни, периневрални и венозни съдове, са по-изразени в сравнение с групата със самостоятелно ЛЛ. Като резултат от всичко това
е постигната в по-висока степен редукция на локалните рецидиви в групата с
предоперативно ЛХЛ 8,7% срещу 17,1%, (р=0,002) в групата със самостоятелно
ЛЛ. Не е установена разлика в честотата на далечните метастази. Петгодишната
преживяемост е 64,8% в групата със самостоятелно ЛЛ срещу 65,8% (р=0,52) в
групата с ЛХЛ. Постигнатата 5 годишна свободна от заболяване преживяемост
е 52,2% в групите без адювантна ХТ и 58,2% в групите с адювантна ХТ (р=0,13).
По отношение на ранната и късната токсичност не е отчетена статистически значима разлика в четирите групи. Това проучване доказва, че добавянето на
5-�����������������������������������������������������������������������
FU���������������������������������������������������������������������
и
��������������������������������������������������������������������
Левковорин към предоперативното ЛЛ води до подобряване на лечебните резултати чрез подобряване на локалния контрол.

СТУДИЯ
STUDIA

1

Няма достатъчно данни за ролята на следоперативната ХТ след предоперативно ЛЛ или ЛХЛ. От финалните резултати на проучването на EORTC 22921,
прилаганата следоперативна ХТ не оказва влияние върху степента на локалните
рецидиви и общата преживяемост. От по-подробен анализ става ясно, че при
пациентите с постигнато снижаване на стадия от сТ3-4 до урТ0-2, ефектът на
адювантната ХТ е по-отчетлив.������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Тези резултати са потвърдени и в друго проучване на R. Gray et al. (QUASAR) [46] с повече от 800 пациенти, където е постигнато
повлияване на общатата преживяемост с 3-5%.
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Друго голямо проучване на френската федерация за гастроинтестинални
тумори (Fédération Francophone de Cancérologie Digestive – FFCD 9203) анализира влиянието на предоперативното ЛЛ и ЛХЛ върху общатата преживяемост
[47]. На болните в едната група е проведено предоперативно ЛЛ до ООД 45Gy в
25 фракции по 1,8 Gy за 5 седмици и ХТ с 5-FU 350 mg/m² и Левковорин 20 mg/
m², за 5 дни, 1 и 5 седмица от лъчелечението и е сравнявана с група със самостоятелно предоперативно ЛЛ. Оперативното лечение в двете групи е извършвано
3 до 10 седмици след предоперативното лечение.

25

Резултатите показват отново постигане на по-голям процент пълни патоморфологични ремисии 11,7% срещу 3,6% (р< 0,0001), по-ниска честота на
локалните рецидиви в групата с ЛХЛ – 8,1% срещу 16,5% (р= 0,004). Не е наблюдавана статистически значима разлика в преживяемостта без прогресия – 55,5%
срещу 59,4% и общата преживяемост – 67,9% срещу 67,4% (р=0,684) в двете сравнявани групи. По отношение на ранната токсичност е наблюдавана по-висока
3 степен гастроинтестинална токсичност в групата с ЛХЛ – 14,9% срещу 2,9%
(р=0,0001).
Резултатите от друго мултицентрично проучване II фаза с прилагане на
Capecitabine����������������������������������������������������������������
в хода на предоперативното ЛЛ показват постигане на пълен туморен контрол при 10,5% от болните и приемлива ранна токсичност 1 и 2 степен.
След получаване на резултатите от големите мултицентрични проучвания, авторите правят заключение, че предоперативното ЛХЛ трябва да бъде метод на
избор пред следоперативното ЛХЛ, поради по-добрия ефект върху локалните
рецидиви�������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������
по-добра поносимост, по-ниска токсичност и възможност за постигането на пълна патоморфологична ремисия [35].
Предоперативното дребнофракционирано ЛХЛ се препоръчва да бъде метод на избор и при болни с гранично резектабилни и нерезектабилни карциноми, като целта е подобряване на резектабилността и постигане на R0 резекция.
Проучване на Скандинавския институт за рандомизирани изследвания,
сравняващо ефективността на предоперативното конвенционално ЛХЛ със самостоятелно предоперативно ЛЛ при нерезектабилен или рецидивиращ карцином на ректума, показва статистичеки значимо предимство на комбинирания
подход по отношение на 5-годишния свободен от заболяване период – 64% срещу 50% (р=0,012) и 5-годишната обща преживяемост – 72% срещу 53% (р=0,025).
Понастоящем се провеждат клинични проучвания, включващи освен 5-FU,
Capecitabine�����������������������������������������������������������������
и други цитостотици ��������������������������������������������
Oxaliplatin���������������������������������
и Irinotecan��������������������
������������������������������
в комбинация с предоперативно ЛЛ или като адювантно лечение след операцията. Предварителните
резултати показват по-висока токсичност към тези лекарствени режими в преди в следоперативен план и в комбинация с ЛЛ.
Резултатите на C. Capici et al. 2008 г. [48] показват, че болните, при които е
постигната пълна патоморфологична ремисия след предоперативно ЛХЛ, имат
отличен локален контрол и по-добри късни лечебни резултати, като преживяемост и безрецидивен период, независимо от началните сТ и сN стадий.
След прегледа на литературата и анализа на резултатите на големите клинични проучвания може да се направят следните заключения:
-

Чрез предоперативно конвенционално фракционирано ЛЛ и едновременна 5-FU – базирана химиотерапия се постига по-добър локален
контрол и е налице по-ниска токсичност, отколкото същото лечение,
приложено следоперативно.

-

Прибавянето на химиотерапия с 5-FU към предоперативното дребнофракционирано ЛЛ води до подобряване на локалния контрол.

1

СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

Иглика Михайлова

След последния анализ на резултатите през 2011 г. на 5 – те Европейски проучвания показва и принос върху преживяемостта.
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- 	����������������������������������������������������������������
Постигането�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
на��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
пълен патоморфологичен отговор след предоперативно ЛХЛ води до подобряване на локалния контрол и намаляване на
далечните метастази, независимо от началния ТNM стадий. При тези
болни след рестадиране може да бъде предложено по-щадящо оперативно лечение – локална ексцизия или контактна рентген терапия.
-

При неоперабилни и гранично операбилни карциноми предоперативното ЛХЛ допринася за подобряване на резектабилността.

Близо 5 десетилетия 5-FU успешно се прилага както за адювантно лечение
при локално авансирал карцином на ректума, така ���������������������������
и �������������������������
при неговото метастазиране.
5-FU има кратък плазмен полуживот 8-14 минути и е цитотоксичен в
S-фазата на клетъчния цикъл. Поради това се очаква по-добър клиничен ефект
при продължителна венозна инфузия на цитостатика, поради увеличаване пропорцията на чувствителните клетки и увеличаване на цитотоксичността.
Метаанализ на 6 рандомизирани проучвания, сравняващи продължителна венозна инфузия с болусно приложение на 5-FU при авансирал карцином на
ректума, показва по-добър отговор – 22% срещу 14% и подобряване на общата
преживяемост – 12 мес. срещу 11,3 мес. в групата с продължителна венозна инфузия (р=0,04). В тази група е отчетено намаляване на степента на мукозити,
неутропении и диария и незначително увеличаване честотата на синдрома „ръка-крак”. Продължителната венозна инфузия обаче е свързана с изискването за
наличие на обучен персонал, възможни усложнения, като тромбоемболизъм и
инфекции от централния венозен катетър и оттам – по-висока цена на лечението.
С цел подобряване качеството на живот и понижаване цената на лечението, оралните флуоропиримидини (���������������������������������������������
UFT������������������������������������������
�����������������������������������������
и ���������������������������������������
Capecitabine���������������������������
) се прилагат като заместител на конвенционалната интравенозна инфузия на 5-FU [49].
След анализа на резултатите от проучванията с прилагане на Capecitabine
се установява снижаване на туморния стадий от 51% до 76%, постигане на пълен
патоморфологичен отговор от 12 до 31%, повишаване броя на ССО при дистални тумори при приемлива ранна токсичност 1 и 2 степен.
Резултатите от рандомизирано проучване на P�����������������������������
������������������������������
. Hoff�����������������������
���������������������������
2001 г.
�����������������
върху 2400 болни, сравняващо група с перорален Capecitabine����������������������������
����������������������������������������
и продължителна венозна инфузия с 5-���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
FU�������������������������������������������������������������
, показват
�����������������������������������������������������������
подобрена обща преживяемост и намаляване на честотата на мукозитите и хоспитализационното време в групата с Capecitabine, но
незначително увеличаване честотата на синдрома „ръка-крак”. Capecitabinе в
сравнение с 5-FU демонстрира по-нисък профил на токсичност по отношение на
миелосупресия, стоматит, алопеция, гадене и повръщане. Отчетена e по-висока
степен на туморна регресия в групата с Capecitabine – 25% срещу 13%.
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Препаратът Capecitabine�
������������� представлява
������������� перорална
����������������������������
форма на 5-�������
FU�����
. Метаболизира се най-напред от чернодробната карбоксилестераза до метаболит
5'-DFCR, който след това се превръща в друг метаболит 5’-DFUR от цитидин
дезаминазата, локализирана предимно в черния дроб и в туморните тъкани. Понататъшното каталитично активиране на 5’-DFUR се осъществява от тимидин
фосфорилазата. Ензимите, които участват в��������������������������������
каталитичното
�������������������������������
активиране са открити както в бързо метаболизиращите туморни тъкани, така и в нормалните
тъкани, но в по-малки концентрации. Toва води до получаване на по-високи
концентрации в туморните тъкани. При�������������������������������������
������������������������������������
ректални тумори вероятно генериране-
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то на 5-FU се осъществява в голямата си част в клетките на туморната строма.
При измерване активността на тимидин фосфорилазата е установено, че в първичен ректален тумор е била 4 пъти по-висока от съседните нормални тъкани.
След това, чрез ензима дихидропиримидин дехидрогеназа, 5-FU се катаболизира
до значително по-слабо токсичния дихидро-5-флуороурацил. Дихидропиримидиназата разцепва пиримидиновия пръстен до 5-флуоро-уреидопропионова киселина. Активността на дихидропиримидин дехидрогеназата е стъпалото, което
ограничава скоростта на реакцията. Дефицит на този ензим може да доведе до
повишена токсичност на Capecitabine. (Фиг.1)

27

Предклиничните и ин виво изследвания показват синергично действие на
Capecitabine и ЛЛ, приложени едновременно. Установено е, че по време на ЛЛ
се експресира ензима тимидин фосфорилаза, който е ключов ензим, необходим
за превръщането на Capecitabine в активен метаболит 5-FU. N. Sawada et al. през
1999 г. [50]������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
установяват, че прилагането на една фракция от 5 Gy��������������
����������������
увеличава тимидин фосфорилазното ниво 13 пъти в рамките на 9 дни след облъчването. Тази
лъчево-индуцирана свръхекспресия на ензима тимидин фосфорилаза е селективна за туморната тъкан и се наблюдава в много малък процент в нормалните
здрави тъкани.
Действието на 5�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������
FU����������������������������������������������������
като радиосенсибилизатор се проявявя в�������������
������������
G�����������
1 и S������
�������
�����
фазата на клетъчния цикъл чрез инхибиране на ензима тимидилат синтетаза�������
и
������
възпрепятстване синтеза на ДНК. Друг метаболит на 5-FU – флуородеоксиуридин
монофосфат се натрупва в РНК и възпрепятства РНК синтезата. При приема на
Capecitabine����������������������������������������������������������������
, S�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
-фазната популация в тумора се разширява и това води до повишаване на лъчечувствителността, което e�����������������������������������
������������������������������������
повече
����������������������������������
от наблюдаваната лъчечувствителност чрез клетъчна синхронизация. Радиосенсибилизацията се повишава
чрез ограничаване на туморната репопулация и намаляване на способността за
възстановяване на лъчевите увреждания по време на лечението. Комбинирането
на ЛЛ и ХТ с 5-FU води до адитивен ефект. Потенцирането на ефекта на ЛЛ е
най-изразено, когато 5-FU е налице в тумора около един ден преди облъчването.
Първият екип, работил върху оценката на комбинирания ефект на ЛЛ и
ХТ с Capecitabine при карцинома на ректума, е J. Dunst et al. през 2002 г., който е
забелязал възможния синергичен ефект. Оралният 5-FU е прилаган през цялото
време на ЛЛ в покачващи се дози от 250 до 1,250мг/м2 дневно. Отчетена е добра
поносимост към този комбиниран режим. Наблюдвани са частични ремисии
при 9 от 10 наблюдавани болни. На базата на това проучване I фаза е потвърдена
сигурността и ефективността на комбинацията ЛЛ и Capecitabine. Проучването
определя и препоръчителната доза на медикамента – 1650mg/m2, 5 седмици в
хода на ЛЛ [51].
Анализът на литературата показва, че с предоперативното ЛХЛ с
Capecitabine се постига по-изразен терапевтичен ефект при добра поносимост.
Прилагането на перорален препарат, в сравнение с протрахирана венозна инфузия на 5-FU е по-удобно за пациентите и е с по-ниска токсичност.
Както беше посочено по-горе, честотата на локалните рецидиви след предоперативно лечение на карцинома на ректума е���������������������������������
от
��������������������������������
7 до 10%, но честотата на далечните метастази остава висока – от 24 до 28%. Това показва необходимостта от
по-ефективно системно лечение. Стандартната адювантна монохимиотерапия с
флуропиримидини вече е заменена с използване на комбинирана ХТ с цел редуциране на риска от далечени метастази. Резултатите от тези проучвания показват, че след проведено предоперативно ЛХЛ само някои пациенти биха имали
полза от адювантна 5-FU- базирана химиотерапия. Понастоящем данните от 5
големи проучвания предлагат използването на номограми с цел предсказване
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на локални рецидиви и далечни метастази, както и очакваната преживяемост.
При болни с добър терапевтичен отговор след предоперативното ЛХЛ, ползата
от добавянето на ХТ върху преживяемостта е по-малка, в сравнение с групата
болни с по-слаб отговор.
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“

В лечението на
локално авансиралия
карцином на ректума,
предоперативното
дребнофракционирано
ЛХЛ, вече доказало
предимство пред
други терапевтични
схеми, продължава
да търси нови форми
на прилагане с оглед
постигане на oще повисока ефективност по
отношение на локален
контрол, степен на
патоморфологична
ремисия, възможност
за съхраняване на
сфинктера при
дистални карциноми
и подобряване на
поносимостта.
Замяната на 5-FU
с Capecitabine е
един от начините
за повишаване на
ефективността
и понижаване на
токсичността на това
лечение.
Съвременните схеми
включват повече от
един медикамент и
добавяне на таргетна
терапия в хода на
предоперативното
лъчелечение.

В лечението на локално авансиралия карцином на ректума, предоперативното дребнофракционирано ЛХЛ, вече доказало предимство пред други
терапевтични схеми, продължава да търси нови форми на прилагане с оглед постигане на ������������������������������������������������������
o�����������������������������������������������������
ще по-висока ефективност по отношение на локален контрол, степен на патоморфологична ремисия, възможност за съхраняване на
сфинктера при дистални карциноми и подобряване на поносимостта.
Замяната на 5-FU с Capecitabine е един от начините за повишаване на
ефективността и понижаване на токсичността на това лечение.
Съвременните схеми включват повече от един медикамент и добавяне
на таргетна терапия в хода на предоперативното лъчелечение.

Фиг. 1. Схематично представяне на ефекта на предоперативното ЛХЛ при сТ3
тумори в дистална трета на ректума

Тънко черво

Xeloda

Черен
дроб
Xeloda
CE
5'-DFCR
CyD
5'-DFUR

5 FU

CyD
5'-DFUR
Тимидин
фосфорилаза (TP)

1

• Селективно туморно активиране

5 FU5 FU
5 FU

5 FU

5'-DFCR

5 FU
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В нормалната
тъкан

В тумора

5 FU

В кръвта

5 FU
5 FU

• По-висока концентрация в туморите
спрямо здравите тъкани
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x 21.4*

Фиг. 2. Фармакокинетика на Capecitabine
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Резюме
Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честото злокачествено заболяване
при жените в България. За 30 годишен период заболяемостта се е покачила над 2
пъти. Близо една трета от болните биват диагностицирани в стадии III–IV. През
2011 г. ракът на млечната жлеза е причинил 18,4% от смъртните случаи от ракови заболявания при жените. В България това е водещата причина за смърт от
злокачествени заболявания при женския пол. Въпреки напредъка в развитието
на онкологията, 20% – 30% от пациентите с ранен рак прогресират до авансирал
и/или метастазирал стадий. Метастатичният рак на млечната жлеза (МРМЖ)
не може да бъде излекуван и лечението му има палиативна цел. Средното преживяване на пациентки с МРМЖ е едва 18-24 месеца. Поради тази причина се
провеждат множество клинични изпитвания за оптимизиране на лечението при
метастазирал стадий. Химиотерапията е гръбнакът на лечението в този стадий.
Основните цели на лечението е да се удължи живота на болните и да се постигне
максимален контрол над симптомите. Ако това лечение обаче се провежда оптимално, преживяемостта може значително да бъде удължена. До голяма степен
това зависи от построяването на адекватна и последователна терапевтична стратегия, индивидуализирана спрямо конкретния случай при всяка болна. За тази
цел е необходимо както подробно познание върху генетиката и патобиологията
на РМЖ от една страна, така и дълбок и актуален поглед върху резултатите от
клиничните изпитвания на различните терапевтични подходи.
Ключови думи: метастазирал рак на млечната жлеза (МРМЖ), химиотерапия, онкогени, индивидуализирана терапия
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Breast cancer (BC) is the most common malignancy in women in Bulgaria. In a
30-year period, the incidence has risen above twice-fold. Almost a third of the patients
are diagnosed in stage III-IV. In 2011 breast cancer was the reason for 18,4% of the female
deaths due to cancer. In Bulgaria it is the leading cause of death from malignancy in
the female population. Despite the recent advantages in oncology, 20% - 30% from the
patients with earlier disease progress to locally advanced/metastatic stage. Metastatic
breast cancer (MBC) cannot be cured and treatment is only in palliative setting. Median
survival in MBC is only 18 - 24 months. Because of this, there are a lot of clinical trials
being conducted in metastatic disease trying to optimize the outcomes. Chemotherapy
is the cornerstone in the treatment in these patients with main goals to prolong survival
and to reach a maximum symptom control. With optimal management, survival can
be significantly prolonged. To a great extend, this depends on creating an adequate
multistep treatment strategy tailored to the individual patient. In order to achieve this,
the clinical oncologist needs a profound understanding of breast cancer genetics and
pathobiology as well as detailed knowledge of the results of clinical trial in different
treatment approaches.
Keywords: Metastatic Breast Cancer��������
(������
MBC���
), chemotherapy�������������
�������������������������
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Ракът на млечната жлеза (РМЖ) е най-честото злокачествено заболяване при жените в България, както и в държавите от ЕС и Северна Америка.
При жените у нас през 2000 г 23 % от всички новорегистрирани случаи на злокачествено заболяване са били с рак на млечната жлеза. Този процент е нараснал
на 27,3 % през 2011 г, което показва все по-голямата социална тежест на заболяването. Близо една трета от болните биват диагностицирани в стадии III–IV. 1
По отношение на заболяемостта в световен мащаб се наблюдава стабилно
нарастване през последните 40 години. В България стандартизираната заболяемост от 35/100 000 през 1981 г. се е увеличила на 50/100 00 през 2000 г.; през 2011
г. стандартизираната заболяемост достига до 76,3 на 100 000 жени. За 30 годишен период, заболяемостта е покачена над 2 пъти. През 2011 г. са регистрирани
3885 нови случаи, като заболяемостта от рак на млечната жлеза бележи ръст с
1.8 % средногодишно. Все още в България тя е под средната за Европа. Заболяемостта от рак на млечната жлеза се увеличава с напредване на възрастта след 35
годишна възраст и достига своя пик при 60-64 годишните жени (236,9/100 000).
Противно на широко разпространеното мнение дори и сред специалистите, че
се наблюдава „подмладяване“ на болните от това заболяване, в цифрите не се
наблюдава съществена динамика спрямо 2000 г.1
През 2011 г. ракът на млечната жлеза е причинил 18,4% от смъртните
случаи от ракови заболявания при жените. Стандартизираната смъртност е
14.1/100 000 жени годишно. В България това е водещата причина за смърт от
злокачествени заболявания при женския пол.1
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Ракът на млечната
жлеза (РМЖ) е
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стадии III–IV

За 30 годишен период,
заболяемостта е
покачена над 2 пъти

В ЕС заболяемостта е 94,2 на 100 000 жени годишно, а смъртността от
38,4/100 000 жени годишно през 2000 г, е намаляла до 23,1 на 100 000 жени през
2011 г, въпреки че се наблюдават значителни географски вариации.2,3 Изненадващо, на конференцията в Сан Антонио през декември 2006 за пръв път бе съобщено, че заболяемостта от рак на млечната жлеза в САЩ спада, особено при
жени над 50 години. Тази рязка и оптимистична промяна в тенденциите бе обяснена с намаляването на употребата на хормонозаместителна терапия при перименопаузалните жени.
Заболяемостта зависи значително от присъствието или отсъствието на някои добре известни рискови фактори. 4-7
Рискови фактори
Възраст. Очевидно е, че заболяемостта се увеличава с възрастта. При
възрастовата група 20–30 години заболяемостта е около 10/100 000, докато при
жени над 60 години тя е над 200/100 000. Средната възраст при поставяне на диагнозата е 60–63 години.
Етнически фактор. Различните расово-етнически групи имат значими
разлики в заболяемостта. Най-ниската заболяемост се среща у азиатските популации, докато популациите с Европейски произход имат висока заболяемост.
В някои еврейски популации жените имат четирикратно по-висок риск от развитие на рак на гърдата.8,9 Именно при представители на еврейски популации
(Ешкенази) за пръв път е открит генетичен маркер, водещ до увеличен риск от
развитие на заболяването.10-13
Фамилност. Приблизително една трета от пациентките имат поне един
роднина от първа линия с рак на гърдата.14-16 Счита се, че 4–9 % от случаите се
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“

Фамилният рак на
гърдата съставлява
до 10 % от всички
случаи и BRCA1 и
BRCA2 са отговорни
за две трети до три
четвърти от него

“

Ранното менархе,
късното настъпване
на менопауза и поголемият брой години
с активна овулация са
асоциирани с рак на
гърдата

“

всяко раждане
намалява релативния
риск със 7%, а всяка
година на кърмене го
увеличава с 4,3%.

дължат на фамилен рак на млечната жлеза.16,17 Индивиди с роднини от първа
линия, заболели от рак на гърдата, имат значително по-висок риск да развият
заболяването спрямо индивиди без фамилна история. Идентифицирането и
клонирането на BRCA1 и BRCA2, два гена асоциирани с фамилните форми на
рака на гърдата и яйчниците, доведе до по-добро разбиране ролята на наследствените фактори при формирането на риска. BRCA1 е локализиран на хромозома 17q21 и изследванията, свързани със загубата на хетерозиготност показват,
че той функционира като тумор-супресорен ген. Физиологичната му функция е
свързана с репарацията на ДНК. BRCA2 е локализиран на хромозома 13q12. Мутациите в него се свързват с ранно засягане и мъжките форми на заболяването,
но не са свързани с рака на яйчниците.18-22 При случаите с мутация на BRCA1 са
характерни още висок митотичен индекс, висок индекс на пролиферация, висок
процент на ER-������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
негативни и PR����������������������������������������������
������������������������������������������������
–негативни тумори, както и по-голяма лимфоцитна инфилтрация спрямо спорадичните случаи.13,23 Ракът, асоцииран с мутации
на BRCA2 се характеризира с по-малко митози и по-голяма степен на тубулна
формация.24 Фамилният рак на гърдата съставлява до 10 % от всички случаи и
BRCA1 и BRCA2 са отговорни за две трети до три четвърти от него.25
Хормонални рискови фактори. Редица изследвания показват силна връзка между естрогена и развитието на рак на гърдата. Ракът на млечната жлеза е
изключително женско заболяване и у мъжете се среща по изключение. Овариалната аблация редуцира драматично риска при жени, както и при експериментални животни. Колкото по-млада е била жената при премахването на функцията
на яйчниците, толкова ефектът е по-силен.7,26 Отсъствието на бременност също
е рисков фактор.6 Ранното менархе, късното настъпване на менопауза и поголемият брой години с активна овулация са асоциирани с рак на гърдата.27,
28
Жени, при които менархето настъпва под 12 годишна възраст имат два пъти
по-голям риск от тези с менархе след 12. Външни въздействия, които забавят
настъпването на мензиса, като лошо хранене или физически усилия, косвено редуцират риска от рак на гърдата.9,29-31 При менопауза, настъпила след 54-тата година рискът е два пъти по-голям от този при жени с менопауза, настъпила преди
45-тата година. Значение има също и възрастта на първата бременност. Жени,
които износват първа бременност преди 18 годишна възраст имат заболяемост,
която е с една трета по-висока от тези при жени, износили първата си бременност след 35г.26,32 Според резултатите от един метаанализ върху 50302 жени всяко раждане намалява релативния риск със 7%, а всяка година на кърмене го
увеличава с 4,3%.33
Инсулиноподобният растежен фактор тип 1 (IGF-1) е митогенен пептид,
който усилва пролиферацията на епителните клетки на млечната жлеза и е с доказана роля при рака на гърдата.34,35 Установена е право пропорционална връзка
между концентрацията на циркулиращия IGF-1 и риска от рак на млечната жлеза.36,37 Нивата му в циркулацията се повлияват от фактори като възраст, ниво на
физическа активност, нива на стрес, нивата на естрогени и др.
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Екзогенни хормони. Връзката между хормонозаместителната терапия
или оралната контрацепция и риска от рак на млечната жлеза се изследва подробно от повече от две десетилетия.38 Жените, използващи контрацептиви имат
малко увеличаване на относителния риск – 1,24 пъти, който изчезва 10 години
след спиране на употребата им.39,40
Фактори на околната среда, хранене, затлъстяване. Редовната физическа
активност, особено в пубертета, има значителен ефект върху намаляване на риска от заболяване от РМЖ. В напреднала възраст физическата активност води
до редукция на теглото и мастната тъкан в тялото, което има директно отноше-
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ние към намаляване на нивата на естрогена и, съответно – намаляване на риска
от развитие на РМЖ.
Заболяемостта от РМЖ варира в различните географски ширини. Разликата между някои региони (напр. САЩ и ЕС от една страна и азиатските страни
от друга) може да е шесткратна. В Африка, Южна Америка и Средиземноморието се наблюдават средни стойности на заболяемост. В ниско-рисковите региони
през последното десетилетие се наблюдава стабилна тенденция към увеличаване
на заболяемостта. Емиграцията на групи население от по-ниско рискови региони към региони с по-висок риск води до постепенното изравняване на риска от
заболяване до тези на регионите – реципиенти. Причината би могла да се крие и
във възприемането на диетичните навици на новите региони. Доказана е правопропорционална връзка между калорийния прием и риска от РМЖ. Правени са редица епидемиологични проучвания върху риска от заболяване и приема
на конкретни храни. Единствената доказана засега сигурна връзка е между приема на ненаситени мастни киселини съдържащи се в животинските мазнини и
приемът на фибри, при които връзката с риска е обратно пропорционална, т.е. те
имат протективен ефект.
Алкохолната консумация също води до увеличен риск. Рискът се покачва статистически значимо при консумиране на повече от 1,5 алкохолни напитки
(25 мл, чист алкохол) дневно.
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“

Алкохолната
консумация също води
до увеличен риск

II. Патобиология
Ракови стволови клетки
Стволовите клетки се наблюдават при редица соматични тъкани, като представляват важен елемент на тяхната функция и регенерация. Стволовите клетки
имат три уникални свойства: 1) могат да се самообновяват, като по този начин
поддържат постоянен резервоар. Например при делене на стволова клетка, една
от дъщерните клетки винаги запазва характеристиките на майчината. 2) имат способността да се диференцират в посока на различни клетъчни линии 3) могат да се
делят неограничено. Комбинацията от тези три свойства прави стволовите клетки
уникални. Способността им да се възобновяват е изключително интересна, защото именно тази способност, бидейки патологично свръхактивна, играе огромна роля в онкогенезата. Голяма част от злокачествения фенотип на туморите се
дължи именно на патологично усилената им способност да се самообновяват и да
поддържат басейн от стволови клетки. Много от изследванията върху малигнените процеси през последните 30-40 години могат да бъдат тълкувани и в светлината
на теорията за съществуване на ракови стволови клетки.
В последното десетилетие бяха проведени редица изследвания, в които от
туморната тъкан са изолирани клетки, които имат учудващо близки биологични свойства с тези на нормалните стволови клетки в организма. Могат да експресират антигени, характерни за соматичните стволови клетки (CD44, CD24,
EpCAM) и пренесени в in vitro култури имат агресивен и инвазивен растеж.
Идентифицирани са в солидни тумори, хематологични неоплазии, както и в тумори с мозъчен произход. Раковите стволови клетки са туморогенни, т. е. могат
да образуват нови клонове туморна тъкан – свойство, което не е характерно за
останалите туморни клетки. 42
Лимит на Хайнфлик. Функция на теломерите
Подобно на соматичните стволови клетки, туморните стволови клетки
също не са ограничени от т. нар. феномен на Хайфлик. Той представлява на-
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Моделите, описващи механизмите на метастазиране вземат предвид способността на туморните клетки за съдова инвазия, механизми на избягване на
имунната защита в циркулацията, способността им да разграждат междуклетъчния матрикс и способността им да стимулират неоангиогенезата.44 Патохистологичните характеристики на първичния тумор в повечето случаи са
запазени и в метастазите, но биопсии от метастатичните огнища показват
значителни генетични различия, както в сравнение с първичния тумор, така и
помежду си.45 Някои автори дори съобщават за специфични „генетични подписи”, свързани с конкретен орган на метастазиране, напр. бели дробове, кости.46-51
Експресионният статус на ER/PR и HER2 също е свързан с определени начини
на метастазиране. 52
Инвазия на междуклетъчния матрикс. Клетъчен мотилитет

В множество първични
инвазивни карциноми
междуклетъчното
свързване е нарушено.
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блюдаваното свойство на клетките в човешкия организъм да се делят точно определен и ограничен брой пъти (човешките ембрионални клетки напр. в in vitro
култура се делят 40 до 60 пъти). След достигане на този лимит, по-нататъшното
клетъчно делене е невъзможно. Молекулните основи на този феномен се основават на функцията на теломерите. Те са повтарящи се нуклеотидни последователности, разположени в крайщата на хромозомите, откъдето идва и наименованието им. Съществуват при всички еукариотни организми. Важен компонент
на теломера е нуклеопротеинова структура с ензимна активност – теломераза.
Нейната функция е всеки митотичен цикъл да скъсява с определена степен ДНК
теломерите. След определена степен на скъсяване, клетъчното делене става невъзможно. Този процес на клетъчно стареене изглежда също свързан и с физиологичното стареене на организма. Една от функциите на този механизъм на
ограничаване на бройката клетъчни цикли е предотвратяването на настъпване
на генетична нестабилност. Функцията на теломеразата в раковите клетки
често е нарушена, според някои изследвания в до 90% от всички солидни тумори.43

2

В множество първични инвазивни карциноми междуклетъчното
свързване е нарушено.53 Това се дължи основно на загубата на ����������������
E-cadherin, ����
който е основният медиатор на междуклетъчните връзки. Генът му е клониран и
е локализиран на дългото рамо на хромозома 16, лента 22.1. Цитоплазмената
част на E-cadherin е свързана с алфа- и бета-катенина от актиновата молекула
на цитоскелета. Основните функции на актина е да поддържа формата на клетката и свързването й със съседните клетки и базалните мембрани. В животински модели е доказано, че при увредена функция на E-cadherin туморът развива
метастази на много ранен етап. Загубата на експресията на E-cadherin може да
бъде резултат от различни мутации, най-честата причина е потискане на гена
чрез метилиране на неговия промотор. При рак на гърдата е демонстрирана зависимост между намалените нива на експресия на Е-кадхерин и наличието на
метастази в лимфните възли. По-голямата част от тези проучвания, обаче имат
или кратък период на проследяване или включват прекалено хетерогенна група
пациентки, лекувани с различни видове адювантна химиотерпия.
Веднъж загубила междуклетъчните си връзки, туморната клетка вече
има възможност да се придвижва в междуклетъчния матрикс. За тази цел е необходима експресия на рецептори, които се свързват с компонентите на матрикса – колаген, ламинин и фибронектин. Експресията на такива рецептори, наречени фибронектини, наистина се наблюдава при раковите клетки. За да улесни
инвазията си, туморът синтезира и екскретира ензими от групата на матрикс-
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ните металопротеинази (MMP). Те допълнително разграждат междуклетъчното пространство и подпомагат инвазията.
COX-2. Редица проучвания показват, че съществува свръхекспресия на
COX-2 при солидни тумори, включително рак на гърдата. COX-2 е свързана с
канцерогенезата на рака на млечната жлеза по няколко начина. Наблюдавана е
корелация между експресиите на СОХ-2 и увеличената плътност на туморните
клетки. Експресията на COX-2 е локализирана в епителния компартмент, докато в стромалния компонент липсва експресия. По-ранни изследвания показаха
връзка между нивата на простагландини в тъканите на рака на гърдата и пониската преживяемост, както и по-честото развитие на метастази.54 Основният
продукт на COX-2 е простагландин Е2 – PGE2, който се намира в по-високи концентрации в туморните клетки и е синтезиран от няколко човешки клетъчни линии на рак на гърдата. В клинични проучвания високите концентрации на PGE2
са свързани както с висок метастатичен потенциал, така и с липса на експресия
на естрогенови и прогестеронови рецептори.55
Лекарствена резистентност
Солидните тумори се характеризират с това, че притежават множество
генетично различни клонове. Тази хетерогенност е в основата на често коренно различния клиничен ход и отговора към лечение на едно и също заболяване.
Освен първоначалния клон и неговите дъщерни клонове, туморите съдържат
и т. нар. туморни прогениторни клетки или ракови стволови клетки, за които
вече стана въпрос. Те се намират в различна степен на диференциация и не се делят активно, като по този начин избягват действието на химиотерапията. Могат
да се различават помежду си по чувствителността си спрямо лечение. В паузата
между химиотерапевтичните курсове тези клетки могат да се активират под влияние на различни въздействия и да дадат началото на нови туморни клонове.
Този тип поведение на тумора прави лечението му изключително трудно.
Всеки химиотерапевтичен режим се характеризира с определена ефективност – обективен отговор (ОО) и време до прогресия (ВП). Развиването на
резистентност към лекарственото лечение е основната причина, ограничаваща
ефективността на даден агент или химиотерапевтична комбинация. Много автори смятат, че по-успешното лечение на РМЖ минава през по-задълбоченото
познание върху механизмите на възникване на множествена лекарствена резистентност (МЛР, англ. Multidrug Resistance – MDR). Множествената лекарствена резистентност спада към т. нар. клетъчни механизми на развитие на резистентност. Те включват: 1) промени в транспорта на лекарствата през клетъчната
мембрана, главно увеличена екскреция (транспортна резистентност); 2) развиване на механизми на инактивиране на лекарствените агенти в цитоплазмата
(метаболитна резистентност); 3) промени в таргетните белтъци; може да е чрез
промяна в нивата на експресия на конкретната мишена или промяна на структурата на мишената посредством генетични мутации; обикновено белтъчните
домейни, които биват атакувани от лекарствените агенти, са самите активни
центрове на мишените, имащи ензимна активност, често тирозин-киназна; промяната на структурата на активните центрове води до развиване на афинитета на свързване на даден конкретен лекарствен агент (таргетна резистентност);
4) промяна в ДНК репариращите механизми; голяма група от цитотоксичните
агенти водят до директно увреждане на ДНК. Свръхактивирането на ДНК-репарацията при туморните клетки е форма на развиване на резистентност към
този тип агенти; 5) промени в способността на туморните клетки да задействат
механизмите на програмирана клетъчна смърт (апоптоза).
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От горните пет механизма на развиване на резистентност най-добре изучен е механизмът на развиване на транспортна резистентност. Транспортната
резистентност води до намалена цитоплазмена и ядрена акумулация на лекарствените вещества в туморните клетки. Това става чрез намалено всмукване на агента и/или увеличена екскреция. Може също да се наблюдава увреден
транспорт и на ниво ядрена мембрана, което намалява вътреядрената концентрация на лекарственото вещество. В резултат на това се намалява експозицията
на цитоплазмените и ядрените белтъци, които са лекарствени мишени спрямо
концентрацията на лекарствения агент.
Трансмембранна екскреция на лекарствените агенти. Увеличената екскреция на лекарствени средства, наблюдавана при туморните клетки, се дължи
на свръхекспресия на трансмембранен транспортер, наречен P-glycoprotein (Pgp170). Такава свръхекспресия е доказана при РМЖ, както и в други неоплазии –
колоректален карцином и бъбречно-клетъчен карциноми. P-glycoprotein е част
от голяма суперфамилия транспортни протеини, познати като АТФ-свързващи касетни транспортери [adenosine triphosphate (ATP) binding cassette (ABC)
transporters]. Той представлява трансмембранен канал, имащ тирозин-киназна
активност. Чрез дефосфолириране на АТФ до АДВ, каналът може да изпомпва
различни вещества срещу концентрационния им градиент, като намалява тяхната вътреклетъчна концентрация. Генът, кодиращ този белтък се нарича MDR-1.
В нормалните тъкани, P-glycoprotein се експресира основно в бъбреците, черния
дроб и панкреаса. Интересна е особено високата му експресия в ендотелните
клетки на кръвно-ликворната и кръвно-тестикуларната бариери, където играе
основна роля за непропускливостта на тези бариери за различните лекарствени средства, силно необходима за относителната автономност на мозъчната и
герминативно-клетъчната тъкан у мъжа. Освен MDR-1, при хората съществува още един MDR ген – MDR-3, чиято функция е да екскретира хидрофобните
жлъчни киселини в жлъчния мехур. Единствената известна функция на MDR-1
засега е изпомпването на хидрофобни лекарства извън клетката. Основни представители на тези лекарствени групи, които в момента се ползват широко при
РМЖ са антрациклините, таксаните, винка-алкалоидите и тирозин-киназните
инхибитори. При невробластомите в детска възраст, свръхекспресията му дори
е доказано свързана с по-лоша преживяемост, навярно свързана с първична резистентност към лечение. Възможно е и наличие на повишена функция, без това
да засяга количествената му експресия на клетъчната мембрана. Функцията на
MDR-1 може да бъде инхибирана посредством блокери на калциевите канали
(верапамил, дилтиазем), които в момента са широко използвани като антихипертензивни или антиаритмични средства. Към този момент все още няма разработени диагностични методи за детекция на свръхфункцията му, което пречи
тя да бъде ползвана като независим прогностичен маркер. Възможността, обаче
посредством образни методи да се визуализира натрупването на даден лекарствен агент в туморната тъкан с или без допълнителен прием на �����������
MDR-1 �����
инхибитор, представлява интересен алтернативен подход за оценка на лекарствена
резистентност при пациентки с РМЖ. 56-65
Фармакогенетика. Добре познат факт е, че различните болни имат различен отговор на противотуморните агенти. Тези вариации в отговора често
са по-големи между различните представители на една група хора, отколкото
между различните линии на лечение при конкретен пациент или между монозиготни близнаци.66 Това показва ролята на наследствеността при отговора към
лечение. Генните различия оказват влиянието си по два основни начина: 1) полиморфизми в метаболизиращите ензимни системи и 2) полиморфизми в мише-
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ните на лекарствените агенти. При човека съществуват повече от 30 фамилии
метаболизииращи ензими, като при всички съществуват генетични варианти. Много от тези генетични варианти притежават значителни разлики в активността на продуктите си. Типичен е примерът с CYP3A4, CYP3A5 от системата
на P-450. Това е системата, която метаболизира таксаните. До три четвърти от
хората притежават неспособност да експресират функционален ��������������
CYP�����������
3����������
A���������
5. Въпреки че функцията му се поема от CYP3A4, съществуват изследвания, свързващи
генетичните варианти на CYP3A5, нивата на таксани в кръвта при пациенти с
МРМЖ и дори постигнатия отговор на лечение.
Наследственият РМЖ, свързан с мутации в BRCA1, представлява значителен интерес именно поради възможностите за лекарствено повлияване от фармакогенетична гледна точка. BRCA1 е тумор-супресорен ген, който
е разположен на 17-та хромозома и е един от най-големите гени в човешкия
организъм. Той кодира протеин, съдържащ ДНК-свързващ домейн (цинков
пръстен), чиято функция е свързана с ДНК-репарацията и конкретно възстановяване на двойно-верижните прекъсвания. Слабости в ДНК-репарационните
механизми водят до по-голяма склонност към натрупване на соматични мутации. При наличие на наследствена мутация в единия от алелите, носителят има
увеличен доживотен риск от развитие на РМЖ (ок. 80%) и рак на яйчниците
(ок. 55%). Туморът, който унаследява единия мутантен алел, трябва да придобие
само мутация във втория (теория за втория мутационен удар), за да загуби напълно тумор-супресорната функция на BRCA1. Загубата на съществена част от
ДНК-репарационната система на туморната клетка е важна стъпка в канцерогенезата. В същото време обаче тя прави тумора силно уязвим към действието на
ДНК увреждащи агенти, напр. платинови препарати като cisplatin и carboplatin.
В този смисъл прилагането на платинови агенти при пациентки с мутации в
BRCA1 има рационални фармакогенетични основания.
Един от механизмите на действие на �����������������������������������
trastuzumab �����������������������
е активиране на антитяло-медиираната клетъчна цитотоксичност (����������������������������������
ADCC������������������������������
)�����������������������������
. ���������������������������
Критично за това е свързването на FC домейна на trastuzumab с FC рецептора на Т-лимфоцитите. Съществува генетичен полиморфизъм, при който е заменена една от аминокиселините на FC рецептора на 158-мо място. Това променя афинитета на свързване
към trastuzumab. Алелът, съдържащ валин, се означава като V, а този съдържащ
фенилаланин – с F. Хомозиготите по V/V показват силен имунен отговор, докато
при имунни клетки, носещи алелните комбинации V/F, F/F, антитяло медиирана
свръхчувствителност е значително по-слабо изразена.
Полиморфизмите в CYP2D6, който конвертира tamoxifen до активния му
метаболит endoxifen��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
и ефекта от хормонотерапията, е друг добре проучен проблем при МРМЖ.
Генетични вариации в мишените на лекарствата също могат да имат решаващо значение за ефективността на даден агент. Съществуват поне 30 примера извън онкологията за такава връзка. При лекарственото лечение на солидните тумори класически примери са мутациите на тирозин-киназния домен на
EGFR и критичното им значение за отговора към тирозин-киназни инхибитори
при НДРКБД, както и наличието на метилиране в промотора на MGMT при глиобластоми и различието в отговора на лечение с carmustin и temozolamide.
Онкогени и онкопротеини – роля в канцерогенезата
Ракът се причинява от генетични увреждания в 1) протоонкогените,
2) тумор-супресорните гени и 3) гените, кодиращи микро-РНКи. Микро-РНКи имат регулаторна роля върху експресията на редица генни продукти. Тези
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увреждания обикновено се явяват като соматични мутации, въпреки че и наследствени мутации в герминативните клетки могат да доведат до унаследена
предиспозиция към фамилните форми на рак. Единична мутация рядко може да
бъде причина за развитието на злокачествен тумор (обикновено това са неоплазиите в детска възраст). Повечето изследвания сочат към многостъпален процес, водещ до последователното увреждане на няколко, а в повечето случаи
множество гени в процеса на канцерогенеза.
Днес диагностицираме и лекуваме онкологичните заболявния в ерата на
таргетната терапия и забравяме, че тази ера всъщност започва с разгадаването
на функциите и структурата на онкогените. Първите онкогени са открити при
изследванията върху ретровирусите. Ретровирусите са РНК-базирани туморни вируси, чиито геном се вгражда в ДНК на инфектирания гостоприемник посредством процес, познат като обратна транскрипция.
Съществуват две основни категории ретровируси, определени според времето, за което водят до формиране на тумори в експериментални животни. Остро трансформиращите ретровируси могат да доведат до тумори изключително
бързо – за дни след инфекцията. Тези вируси трансформират и клетъчни култури в такива, проявяващи неопластичен фенотип. Хронично трансформиращите
ретровируси са слабо онкогенни и са сравнително по-тъканно специфични. При
тях онкогенната трансформация отнема месеци. Тези вируси не могат да трансформират тъканни култури in vitro. Ретровирусните онкогени са всъщност
изменени протоонкогени, нормално съществуващи в еукариотните клетки,
които са били погрешка рекомбинирани в ретровирусния геном – процес, наречен ретровирусна трансдукция. Това изненадващо откритие се появи при изучаването на RSV (Raus sarcoma virus).
Първото доказателство за това, че соматични мутации у човека водят до клинично изявен рак, са от проучванията върху лимфома на Бъркит,
където хромозомни транслокации, засягащи 8q24 водят до позициониране на
протоонкогена MYC в региони, усилващи експресията (енхансери) на гените за
имуноглобулин. По този начин MYC бива активиран в онкоген.67 Второто доказателство възникна при изучаване на онкогенезата при хроничната миелогенна
левкемия (ХМЛ). В този случай се наблюдава транслокация между хромозоми
9 и 21 – t(9;22)(q34;q11), вследствие на която се получава фузия между гена abl,
кодиращ ензим с тирозинкиназна активност и bcr. Продуктът на abl е локализиран в ядрото и цитоплазмата и е свързан с процесите на клетъчна диференциация, делене и адхезия. Вследствие на фузията между гените се образува химерен
протеин, при който тирозин-киназната активност на abl е запазена, но липсва
домейнът, чрез който тя бива контролирана. Така тя остава конституционно активна, което води до неопластичната трансформация при ХМЛ, а както вече е
известно и при някои форми на остра лимфогенна левкемия (ОЛЛ).
Протоонкогените кодират белтъци, които вземат участие в регулирането на клетъчния цикъл. Промени в структурата и/или експресията им може
да ги активира, като те се превръщат в онкогени, способни да индуцират неопластични промени в чувствителните клетки. Онкогените се класифицират в
пет основни групи според свойствата и функциите на пептидните продукти, които кодират. Тези групи са:
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Транскрипционни фактори
Растежни фактори
Рецептори за растежни фактори
Компоненти от сигналните пътища (сигнални трансдюсери)
Други, вкл. белтъци, участващи в регулацията на апоптозата
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Протоонкогените биват активирани посредством генетични мутации
по три основни механизма: 1) хромозомни пренареждания, 2) активиращи мутации и 3) генна амплификация. Активирането на даден онкоген води до придобиване на предимство на клетката, която го носи по отношение на растежа и деленето спрямо околните немутирали клетки. По-високата честота на делене при
дъщерните клетки, носещи мутацията, води и до увеличаване на вероятността
от възникване на допълнителни мутации в генома.68
Поради сравнително клиничния фокус на настоящия обзор, тук ще бъдат
разгледани по-подробно само групите онкогенни продукти, които представляват мишени за различни, вече ползвани в практиката лекарствени агенти или са
интерес за бъдещо развитие на нови лекарствени подходи.
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Транскрипционни фактори
Транскрипционните фактори често са членове на големи мултигенни суперфамилии, които споделят общи структурни домейни������������������������
. ����������������������
Те се свързват директно с ДНК и функцията им е�����������������������������������������������
����������������������������������������������
да контролират нивото на транскрипция на определен участък от нея, съответно определен ген. За да упражнят действието си,
транскрипционните фактори изискват взаимодействие с други протеини. Примери за такива гени са fos, jun, rel, myc, myb.
Растежни фактори
Растежните фактори са полипептиди, секретирани в кръвта които функционират като екстрацелуларни сигнали, стимулиращи клетъчното делене на определени клетки. За да отговорят на екстрацелуларния сигнал за растеж, тези конкретни клетки трябва да притежават специфични рецептори. Конститутивното
активиране на даден ген, отговорен за синтеза на конкретен растежен фактор,
води до свръхпродукцията му и като следствие на това може да допринесе към
процеса на малигнизация. Добре познати растежни фактори са PDGF (platelet
derived growth factor), FGF (fibroblast growth factor), EGF (epidermal growth factor),
VEGF (vascular endothelial growth factor), ILF (insulin-like growth factor).
Рецептори за растежни фатори
Рецепторите за растежни фактори са увредени при редица солидни тумори. Те притежават свойствена тирозин-киназна активност, поради което се
наричат още рецепторни тирозин-кинази. Имат типична структура, съдържаща
три основни домейна: 1) екстрацелуларен домейн, свързващ съответния растежен фактор (лиганд), 2) трансмембранен домейн, 3) интрацелуларен тирозинкиназен каталитичен домейн. Рецепторите за растежни фактори представляват
клетъчни информационни машини с молекулни размери, които предават информация еднопосочно от екстрацелуларния матрикс през клетъчната мембрана в цитоплазмата.
Рецепторите от фамилията на HER. HER2 принадлежи към фамилията
на човешките рецептори за епидермален растежен фактор. Те представляват рецепторни тирозин-кинази. В състава на тази фамилия влизат още EGFR (HER1,
erbB1), HER2 (erbB2, HER2/neu), HER3 (erbB3) и HER4 (erbB4). Подобно на останалите трансмембранни рецепторни тирозин-кинази, се състоят от три домейна: 1) гликозилиран екстрацелуларен, лиганд-свързващ домейн, 2) трансмембранен домейн и 3) интрацелуларен домейн, носещ тирозин-киназната активност.
Функцията им е след свързването на лиганда да активират няколко сигнални
каскади в клетката, имащи отношение към клетъчното делене, диференциация, инхибиране на апоптозата и миграция. Специфична отличителна черта на
тази фамилия е комплементарността във функционирането им. HER2 и HER3
са напълно неспособни да бъдат активирани самостоятелно и сами по себе си са

“

Рецепторите за
растежни фактори са
увредени при редица
солидни тумори.

2

СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. VI, бр. 1, 2014

С. Вълев, М. Таушанова, К.Тимчева

42

“

Хетеродимеризацията
активира тирозинкиназната функция
на интрацелуларния
домейн

“

Свръхекспресията
на HER2 върху
клетъчната
мембрана може
да доведе до
неопластична
трансформация

“

при РМЖ, HER2 е
амплифициран
при 25% – 30% от
случаите

Съществуват широки различия в честотите на свръхекспресия на различните членове на семейството. Има съобщения за свръхекспресия и на HER3 при
рак на гърдата. Обратно на това, свръхекспресията на HER���������������������
������������������������
4 е рядка за карцинома на млечната жлеза, като неговата експресия може да бъде допълнително потисната. Това показва, че HER4����������������������������������������������
��������������������������������������������������
или не е важен, или антагонизира канцерогенезата. Има достатъчно доказателства за това, че експресията на HER4 е свързана с
по-добри прогностични показатели при рак на гърдата.
Компоненти на сигналните пътища

“

Свързването на
конкретния лиганд
към рецептор с
тирозин-киназна
активност води
до структурна
реорганизация
на рецептора и
автофосфорилиране
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функционално неактивни. HER2 притежава екстрацелуларен домейн, но няма
лиганд-свързваща функция, в същото време HER3 може да се свързва с лиганда, но не притежава тирозин-киназна активност. Въпреки това, хетеродимерът
между двата белтъка е единица, имаща висока сигнална активност и на практика
е най-активният сигнален димер от цялата фамилия.69 Хетеродимеризацията
активира тирозин-киназната функция на интрацелуларния домейн. Сигналните трансдюсери, които биват активирани впоследствие от HER2 в цитоплазмата са MAPK (митоген активирана протеин киназа), PI3K/Akt (фосфатидилинозитол-3 протеинкиназа), PLC (фосфолипаза С), протеинкиназа С (PKC) и
STAT. Свръхекспресията на HER2 върху клетъчната мембрана може да доведе
до неопластична трансформация. Основната причина за по-голямото количество рецептори на клетъчната мембрана е мутация в кодиращия го ген. В този
случай се наблюдава генна амплификация, което представлява умножаване на
броя копия на гена, водещо до увеличаване на количеството на генния продукт.
Това е един от класическите механизми на активиране на протоонкогена в онкоген. Генът, кодиращ HER2 е разположен на хромозома 17 (17q12). Нарича се
още neu, защото първоначално е бил изолиран от глиобластомна (злокачествено
променена нервна) клетъчна линия. Конкретно при РМЖ, HER2 е амплифициран при 25% – 30% от случаите. Според изследванията, амплификацията на
локуса на HER2 е сравнително ранно явление в канцерогенезата, което подчертава и нейната централна роля. Интересен е фактът, че освен че функционира
като основен двигател на туморния растеж, в определен момент самият тумор
става изцяло зависим от този сигнален път – процес, известен като „онкогенна
пристрастеност”70 Именно това прави този конкретен сигнален път толкова подходящ за лекарствено таргетиране.71

2

Свързването на конкретния лиганд към рецептор с тирозин-киназна
активност води до структурна реорганизация на рецептора и автофосфорилиране на тирозинов остатък в цитоплазмената част на рецептора. Автофосфорилирането усилва киназната активност на рецептора или предизвиква взаимодействие на протеина с домейни на други цитоплазмени протеини (напр. SRC
хомоложни домейни). Те обикновено са компоненти от трансцелуларните клетъчни сигнални пътища. При хората съществуват около 100 различни белтъка,
притежаващи �����������������������������������������������������������
SRC �������������������������������������������������������
хомоложни домейни, участващи в пътища, активирани в отговор на стимулирани тирозин-киназни рецептори. Компонентите на сигналните пътища могат да станат активни онкогени вследствие на активиращи
мутации. Пример за подобен активиран онкоген при солидни тумори е PI3K и
някои от неговите мишени като AKT.
Апоптоза. Роля на BCL2 и P53
Апоптозата представлява процес на генетично детерминирана, физиологична, програмирана клетъчна смърт. Тя е широко застъпена при многоклетъчните организми и е основен регулатор в ембриогенезата и в ранната селекция
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при производство на клетки на имунната система. Биохимичните процеси по
време на апоптоза водят до характерни морфологични промени, които се виждат
ясно и под светлинен микроскоп. Те включват фрагментиране на ядрото, кондензация на хроматина и топично накъсване на ДНК на малки нефункционални нуклео-протеинови комплекси, наречени апоптозоми. Апоптозомите биват
фагоцитирани. Съществуват няколко разлики между некрозата и апоптозата:
1) некрозата се явява винаги като отговор на външен увреждащ фактор, докато
апоптозата е физиологичен процес, 2) некрозата води до излив на цитоплазмено
съдържимо в междуклетъчния матрикс, предизвикващо възпаление; на мястото
на апоптотичните клетки не се наблюдава възпалителен инфилтрат. Ензимите,
които са главни екзекутори на процеса, са каскада от цистеин-протеази, наречени каспази. Патологично увеличена апоптоза се наблюдава при процесите на
дистрофия, докато за неопластичните клетки е характерна резистентността
към апоптоза. Често апоптозата се описва като процес, който е огледален на дедиференциацията. Апоптозата е чест феномен при РМЖ. В хистопатологични
срезове може лесно да се определи апоптотичния индекс (АИ), който представлява съотношение между броя на апоптотичните клетки, отнесен към общия
брой на клетките в зрителното поле. Ниският АИ често се съчетава с висока степен на малигненост, наличие на комедо-структури, липса на хормонална чувствителност и представлява лош прогностичен белег.
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“

Патологично
увеличена апоптоза
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процесите на
дистрофия, докато
за неопластичните
клетки е характерна
резистентността
към апоптоза

Апоптозата се отключва по два алтернативни пътя. Единият е трансмембранен, медииран от FAS/FAS-����������������������������������������������
������������������������������������������������������
лиганд. ��������������������������������������
FAS ����������������������������������
е мембранен рецептор, чиято интрацелуларна част е свързана с FADD
����������������������������������������������
(FAS Asociated Death Domain��������������
)�������������
. При
�����������
активиране на FADD прокаспаза 8 се превръща в активна каспаза 8. Тя в последствие
активира стълбицата на ДНК-деградацията. Алтернативният път е цитохром-С
зависим. Нарича се още митохондриален. Цитохром-С се намира във вътрешната митохондриална мембрана и при определени стимули може да мигрира през
външната мембрана в цитоплазмата. Тази миграция се опосредства от хетерооктамерни канали на външната митохондриална мембрана, които регулират
цитоплазмените му нива. Тези канали са съставени от белтъци от фамилията
BCL. Ако в цитоплазмата има достатъчно кличество цитохром-С, Apaf-1 бива
активиран, а той от своя страна активира прокаспаза-9. Това на практика означава, че основният регулатор на този път са протеините от семейството на BCL.
Те биват про- и антиапоптотични. Част от тях образуват функционални канали
(проапоптотични), най-известният от които е ���������������������������������
BAX, ����������������������������
а другата част образуват нефункционални канали (антиапоптотични), напр.�����������������������������
BCL-2. Съществуват
���������������������
изследвания, правещи връзка между високата експресия на BCL-2 и по-агресивния ход
на заболяването.72
P53. Въпреки че най-вероятно ще бъдат разкривани и други функции на
p53, засега е ясно, че той функционира като транскрипционен фактор. Дивият
тип на белтъка се свързва с определени последователности на ДНК, посредством
сърцевия си домейн. Аминотерминалният край на p53 функционира като домейн, активиращ транскрипцията, а карбокситерминалният изглежда играе
роля във формирането на хомодимери и тримери. ��������������������������
P�������������������������
53 активира транскрипцията на редица гени, чиято роля е да контролират клетъчния цикъл, включително
WAF1/CIP1/p21 (който кодира белтък, регулиращ активността на Cdk), GADD45
(ген, който се индуцира при увредена ДНК и води до арест на клетъчния растеж), MDM2 (кодиращ белтък, известен с негативната си регулация на p53), и 143-3s (регулатор на G2/M прогресията). P53 позитивните карциноми на млечната жлеза имат висок АИ. Той функционира като тумор-супресорен протеин,
стимулирайки експресията на проапоптотичните членове на BCL фамилията и
основно, като BAX
�����������������������������������������������������������
и
�������������������������������������������������������
BAK
�����������������������������������������������������
и
�������������������������������������������������
потиска експресията на антиапоптотичните члено-

“

P53 позитивните
карциноми на
млечната жлеза имат
висок АИ
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ве, основно тази на BCL-2. Понеже механизмът на действие на голяма част от
цитостатиците включва активиране на апоптозата, загубата на функционалност
или ниската експресия на p53 води до резистентност на раковите клетки към
химиотерапевтици.73
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Туморна неоваскуларизация. Неоангиогенеза
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Растежът и развитието на тумора е зависимо от образуването на нови съдове – неоангиогенеза. Клетъчният живот и делене са зависими от доставките
на кислород, както и отмиването на продуктите на обмяната. Това важи особено
силно за раковите клетки, чийто метаболизъм е значително увеличен. Кислородът може да дифундира радиално от капилярите, но само на разстояние от
150-200 µm. В резултат на това растежът на тумор с размери 1 мм в диаметър
или обем 1 мм3 е изцяло зависим от образуването на нови съдове. Неоангиогенезата стартира с пролиферация на ендотелните клетки. В случая на туморната неоангиогенеза, новите ендотелии произлизат от вече съществуващите
съдове в последователен процес, включващ разграждане на междуклетъчния
матрикс, ендотелна пролиферация, миграция на ендотелиите в посока на хипоксията, формиране на прематурни тубуларни структури, лигиране и инициация
на кръвния ток. От някои проучвания става ясно, че роля играят и циркулиращи
в плазмата ендотелни клетки, които попадайки в хипоксичната зона, могат сами
да стартират процеса на неоангиогенеза или да продължат процес, който вече е
иницииран. Неоангиогенезата се стимулира от васкуларния ендотелен растежен фактор – Vascular endothelial growth factor (VEGF), който е сигнален протеин, част от физиологична система, която възстановява доставката на кислород
в тъканите в условията на хипоксия. Серумните концентрации на VEGF са високи при болни от бронхиална астма и захарен диабет. Друга функция на VEGF
е да стимулира образуването на нови съдове по време на ембриогенезата, след
травми, образуване на колатерали след съдова емболия.74 Той е свръхекспресиран в редица тумори, включително и РМЖ. Свръхекспресията му е свързана с
лоша прогноза, което именно го прави атрактивна мишена за лекарствено повлияване. VEGF упражнява ефекта си върху четири рецепторни тирозин-кинази
– VEGFR1 (FLT1), VEGFR2 (FLK1-KDR), VEGFR3 (FLT4) и VEGF4. Функцията
на последния рецептор е свързана основно със стимулиране на пролиферацията
на лимфоендотелните клетки. Самият растежен фактор спада към фамилия от
пет подобни фактора – VEGF A-E. Генът за VEGF съдържа в промоторната си
част елемент, който отговаря на хипоксията. При наличие на хипоксия се синтезира тъканен фактор HIF (hypoxia induced factor), който се свързва директно
с промотора на гена за VEGF. След като рецепторите свържат лигандите, те отключват Ras-Raf-MAPK сигналния път, което води до ендотелна пролиферация.
Онкогенни мутации в рецепторите или трансдукционния път могат да доведат
до свръхпродукция на нови съдове.

III. Естествен клиничен ход на метастазиралия рак на млечната
жлеза (МРМЖ)
Въпреки напредъка в развитието на онкологията, 20% до 30% от пациентите с ранен рак прогресират до авансирал и/или метастазирал стадий.75
Рискът от прогресия зависи от стадия към диагнозата и биологията на карцинома. Значението на стадия, броя засегнати лимфни възли, хормоналната чувствителност и експресията на HER2 рецептора за риска от прогресия са достатъчно
подробно изучени, но развитието и начина на протичане на метастазиралото
заболяване не са подробно разучени. 76
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Моделите на метастазиране описват сложни взаимодействия между метастазиращите клетки и тъканите, които те колонизират в контекста на т. нар.
хипотеза за „семената и почвата“ създадена от Вирхов и развита от Пейджет.77,78
Според нея, метастазиращите клетки първо навлизат в кръвообращението и се разсейват из тялото чрез него. Това е процес, за който вече има данни,
особено при рак на млечната жлеза, че може да възникне дори в най-ранните
стадии на заболяването. Циркулиращите туморни клетки колонизират вътрешните органи и слагат начало на клинично изявени далечни метастази.79 При този
процес на колонизация очевидно циркулиращите клетки, произхождащи от
различните видове карцином на млечната жлеза, проявяват конкретен афинитет към определени таргетни органи на дисеминация; т. е. колонизират тъкани,
представляващи подходяща „почва“ за развитие. Факторите, от които зависи
дали микрометастазите ще останат в „спящо”, клинично незначимо състояние
или ще се развият в агресивна посока, давайки начало на клинично изявена метастатична болест, към този момент са напълно неясни. Предполага се, че хуморални и клетъчни елементи на възпалението биха могли да играят роля в „отключването” на микрометастазите, но засега данните са изключително косвени
и спекулативни.
Най-често засегнатите вътрешни органи от метастатичния процес са белите дробове, черния дроб, костите и мозъка.80 Интересен е фактът, че биологично различните подтипове на РМЖ имат характерна предилекция на метастазиране и, съответно значими различия в прогнозата и преживяемостта.52
Тройно-негативният рак на млечната жлеза (ТНРМЖ) е статистически значимо
по-вероятно да прогресира под формата на далечни метастази в белите дробове,
мозъка и далечни лимфни възли. Има значително по-малка вероятност да развие костни метастази. Хормонално-чувствителните, HER2
�����������������������
������������������
негативни карциноми при прогресия най-често се изявяват като локални рецидиви или метастазирало заболяване, ограничено в костите. Този тип тумори имат по-благоприятна
прогноза и сравнително по-индолентен ход на развитие. HER2 позитивният рак
на млечната жлеза протича изключително агресивно с тенденция да метастазира
в паренхимните органи – белите дробове и черния дроб. Притежава най-лошата
прогноза, ако не се приложи специфично лечение, насочено срещу �����������
HER2 рецеп������
тора. С навлизането на trastuzumab в клиничната практика, преживяемостта на
пациентките с този тип карцином значително се подобри. В момента в рутинната
практика съществуват редица лекарствени продукти, насочени срещу HER2�����
���������
, които могат да се ползват като монотерапия или в комбинация. Наблюдава се тенденция HER2 свръхекспресиращите тумори да метастазират по-често в главния
мозък. Дали това отразява някакъв вроден, генетично детерминиран тропизъм
на този вид тумори към мозъка, обаче не е ясно. Едно от обясненията би могло
да се крие във факта, че масово използваният при тези карциноми trastuzumab
е моноклонално антитяло с огромна молекулна маса, което не може свободно да
преминава кръвно-ликворната бариера и има ниска бионаличност в мозъчната
тъкан, което осигурява сравнителен комфорт за развитието на новопоявили се
метастази в мозъчния паренхим.
Клиничният ход на метастазиралото заболяване може да се различава
коренно според местата, където се наблюдава метастазиране. Почти винаги,
обаче конкретната симптоматика вследствие на метастазите се явява на фона на
вече съществуваща анамнеза за предшестваща диагноза РМЖ в ранен стадий.
Времето от диагнозата на ранния рак до развитието на метастазирало заболяване се нарича свободен от заболяване интервал (СЗИ). Видът на метастазиране,
туморният обем, наличната симптоматика и СЗИ са важни клинични репери
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Индивидуализирането на лечението зависи също изключително много
и от биологията на тумора. Според актуалните препоръки, биопсирането на метастатичните зони с последващо определяне на ER, PR и HER2 е препоръчително
преди започване на лечението, дори и тази информация да е вече налична по
отношение на първичното огнище и задължително, ако такава информация за
първичното огнище липсва.
Химиотерапия – първа линия
Метастатичният рак на млечната жлеза не може да бъде излекуван и
лечението му има палиативна цел.81,82 Ако това лечение, обаче се провежда максимално оптимално, преживяемостта на болните може значително да бъде удължена. Средното преживяване на пациентки с МРМЖ е едва 18-24 месеца. Поради
тази причина се провеждат множество клинични изпитвания за оптимизиране
на лечението в метастазирал стадий. Химиотерапията е гръбнакът на лечението в този стадий. Основните цели на лечението е да се удължи живота и да се
постигне максимален контрол над симптомите.83-85 Трябва да се отбележи, че болните в този стадий представляват хетерогенна група и целите често трябва да се
адаптират към нуждите на всеки конкретен пациент. Например при болни в увредено общо състояние, с изразена клинична симптоматика, симптоматичното
лечение има по-голямо значение, като подходът по отношение на химиотерапията не би могъл да е агресивен. Обратно, при пациентки в добро общо състояние,
намаляването на туморния обем (обективният отговор) и затвърждаването му
(времето до прогресия) трябва да са основни отправни терапевтични цели. Тук е
оправдано ползването на сравнително по-агресивни режими.
Химиотерапията е задължителен избор за първа линия на лечение при болни с хормонално-нечувствителни тумори в случаите, когато е налице директно
застрашаваща живота висцерална болест и в случаите, в които има голям туморен обем. Случаите на HER2 позитивните карциноми също са добри кандидати
за започване на химиотерапия поради техния потенциално агресивен клиничен
ход, въпреки че в случаите на висока експресия на хормонални рецептори е възможна и комбинирана хормонотерапия с анти-HER2 агент. Химиотерапия също
трябва да се обсъди и при хормонално чувствително заболяване, което е прогресирало на фона на провеждане на адювантното хормонално лечение.
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при индивидуализирането на химиотерапията при МРМЖ. За да може клиницистът да е наясно с изходното състояние на пациентката преди започване на
терапия, е задължително да се проведе компютърна томография (КТ) на гръден
кош, корем и таз. При наличие на симптоми от страна на централната нервна
система е необходимо провеждане и на ЯМР на главен мозък. При нужда може
да се извърши и ПЕТ-КТ изследване с флуор-дезоксиглюкоза (FDG). ПЕТ-КТ се
препоръчва при уточняването на лезии, които биха могли да имат и бенигнена
генеза.

2

Антрациклини. Основните химиотерапевтични режими, които се ползват традиционно за РМЖ, са базирани на антрациклини (���������������������
epirubicin, doxorubicin). Това са различни модификации на режимите FEC/FAC. Поради факта, че в
днешно време употребата им е масово изнесена в адювантен аспект, заменяйки
първоначалния адювантен режим CMF���
������
и поради
��������������������
факта, че те притежават
��������������
кумулативна дозолимитираща кардиотоксичност, в днешно време употребата им
като първа линия е ограничена до болни, които не са получавали химиотерапия в адювантен аспект. Антрациклините са антибиотици, изолирани от бактерия Streptomyces peucetius var. caesius. Те упражняват противотуморния си
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ефект по четири различни механизма на действие: 1) функционират като ДНК
интеркалати, инхибирайки ДНК-репликацията; 2) инхибират топоизомераза-2
(Topo 2a), което пречи на разплитането на ДНК и блокира транскрипцията; 3)
образуват свободни кислородни радикали, стимулирайки каскада на пероксидация на липидите в клетъчната мембрана – именно този механизъм на действие
е обвиняван и за характерната им кардиотоксичност; 4) Предизвикват отделяне
на хистоновите белтъци от хистоновия комплекс, увреждайки директно ДНК.86
Трябва да се отбележи факта, че генът за �������������������������������������
Topo 2a �����������������������������
е локализиран на 17-та хромозома в регион 17q12-17q21, което е в непосредствена близост до гена за HER-2/
neu. Амплификацията на HER2 при тези тумори води до ко-амплификация на
гена за Topo 2a в близо половината от HER2-позитивните карциноми. При тези
случаи на коамплификация, антрациклините имат по-силно изразен ефект. През
последните години в клиничната практика навлезе употребата на пегилирана,
липозомална форма на doxorubicin. Според данните от клиничните изпитвания,
тя е значително по-малко кардиотоксична. Липозомалният ������������������
doxorubicin би
������
могъл да се обсъжда за прилагане като първа линия при болни, които са получили
антрациклини в адювантен аспект и са имали задоволително дълъг СЗИ – самостоятелно или в комбинация с таксан.
Роля на таксаните в лечението на МРМЖ. Високата ефективност на таксаните при МРМЖ доведе до широката им употреба за първа линия на лечение.
Таксаните, които са одобрени за употреба при РМЖ, са два – paclitaxel,
�������������������
естест�������
вен продукт изолиран от дървесната кора Taxus brevifolia и полусинтетичния
му аналог docetaxel. Тяхната
������������������������������������������������������
употреба, подобно на употребата на антрациклините, в момента също се изнася в посока на ранните стадии. Съществуват данни,
които показват липса на кръстосана резистентност между тях, т.е. в определени
случаи могат да се ползват и двата последователно при една и съща болна. Таксаните биха могли да се прилагат на седмичен или триседмичен интервал; като
монохимиотерапия или комбинирано лечение в рамките на химиотерапевтични режими. Триседмичното приложение на paclitaxel има по-ниска ефективност
спрямо това на docetaxel. При седмично приложение на двата таксана, paclitaxel
има по-висока ефективност. Седмичните режими на paclitaxel са измерими по
ефективност с триседмичния режим на приложение на docetaxel, но с различен
токсичен профил.
Съществува и албумин-свързана форма на paclitaxel – Abraxane®. Албуминът притежава редица характеристики, които го правят привлекателен лекарствен носител. Той всъщност е естественият носител на хидрофобните молекули
(витамини, хормони и др.) в циркулацията. Свързването с него е необратимо,
посредством ковалентни връзки. Освен това, албуминът преминава лесно през
ендотелните клетки на съдовете (процес познат като трансцитоза) поради факта, че е естествен лиганд за някои повърхностно клетъчни ендотелни рецептори, като gp60. Gp60 се свързва с caveolin-1 (протеин на междуклетъчните връзки), като впоследствие образува кавеолин. Албумин-свързаният paclitaxel има
сравнително по-ниска токсичност, което позволява дозата, която се ползва в
клиничната практика да е по-висока. Може би това е причината за данните от
някои фаза II и фаза III клинични изпитвания да показват по-висока ефективност от тази на седмичния paclitaxel и дори от тази на триседмично прилагания
docetaxel. 87,88
По механизъм на действие таксаните представляват инхибитори на
делителното вретено. За разлика от винка-алкалоидите, които дестабилизират
микротубулите на делителното вретено, таксаните ги стабилизират. Освен за
образуването на делителното вретено през фазата на митоза, микротубулите са
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важни и за аксоналния транспорт в периферните нервни клетки. Това именно е
и причината за наблюдавата периферна невротоксичност при лечение с таксани.
При седмичните режими на paclitaxel тя дори представлява дозолимитираща
токсичност.
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Мишената на таксаните е бета-субединицата на тубулина. Микротубулите
са динамични структури, които се състоят от алфа- и бета- тубулинови хетеродимери. Мутации в бета-тубулина, които променят масата на микротубулите или
афинитета им към таксаните, могат да са причина за развиване на лекарствена
резистентност. Такъв мутирал, аберантен тубулин е βIII-tubulin. Белтъкът tau е
регулаторен белтък, контролиращ редица функции на тубулините, като промоция на микротубулната полимеризация, междутубулното свързване, регулация
на микротубулната полимеризация. Съществуват данни и за това, че tau играе
медиаторна роля между свързването на бета-тубулина и таксаните. Мутации в
tau променят
����������������������������������������������������������������������
функциите му, както и афинитета на таксаните към бета-тубулина.89-97
Интензитет на химиотерапията. Преди две десетилетия, в редица фаза II
клинични проучвания усилено е тествана висикодозовата химиотерапия с последваща автоложна костно-мозъчна трансплантация.98 До 2005 всички добре построени клинични проучвания не успяват да покажат каквато и да било полза от
нея.99 Уплътняването на дозата на paclitaxel обаче чрез седмично приложение е с
доказано по-висока ефективност. Едно от обясненията е, че схемите с увеличена плътност имат антиангиогенен ефект. Не случайно се наблюдава синергизъм
между седмичното приложение на �������������������������������������������
paclitaxel ��������������������������������
и антиангиогенния медикамент ���
bevacizumab. Схемата, при която всъщност засега е постигнато най-дългото време
до прогресия – почти 12 месеца в HER2 негативната популация, е комбинацията
не седмичен paclitaxel с bevacizumab (проучване E2100). Комбинацията не води
до подобряване на общата преживяемост.100 Проучването не успява да открие и
предиктивен маркер за ефекта от bevacizumab�������������������������������
������������������������������������������
. Потенциалните биомаркери, които са тествани, са нивата на VEGF в плазмата, както и експресията на VEGF в
туморната тъкан, наличието на полиморфизми във VEGF.
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Продължителност на първата линия химиотерапия. Клиничните изпитвания върху първа линия химиотерапия при МРМЖ са с дизайн, според който химиотерапията продължава до прогресия или нетолерабилна токсичност.
На практика в клиничното ежедневие няма универсално съгласие по въпроса
дали химиотерапията да се продължава до прогресия или да се преустанови след
постигане на оптимален отговор и лечението да бъде продължено с друг вид
терапия без такава тежка токсичност (хормонотерапия или таргетна терапия),
без да се изчаква момента на нетолерабилната токсичност спрямо химиотерапията. Разбира се, в случаите на тройно-негативен карцином, химиотерапията
за момента няма алтернатива и в тези случаи лечението е задължително до прогресия. Провеждането на химиотерапия до прогресия води до удължаване на
времето до прогресия, но не води до увеличаване на общата преживяемост.101
През 2006 г е публикувано клинично изпитване върху група от 459 болни от
МРМЖ, лекувани с комбинирана първа линия химиотерапия с антрациклин/
паклитаксел. При 255 от тях е постигнато стабилизиране на заболяването или
частична ремисия. Впоследствие те са рандомизирани да продължат лечението
или с още 8 поддържащи курса paclitaxel, или да преустановят химиотерапията.
Прилагането на продължителна химиотерапия не води до удължаване на времето до прогресия.102 Резултатите от това изпитване показват, че допълнителното
продължаване на химиотерапия отвъд постигнатия контрол на заболяването
може би не допринася някаква допълнителна клинична полза при болестта, но
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В контраст с това изпитване, през 2011 г. Gennari и съавтори публикуват
метаанализ върху 11 рандомизирани клинични изпитвания, оценяващи ефекта
на първа линия химиотерапия при болни с МРМЖ. Метаанализът има за цел
да отговори на въпроса дали удължаването на химиотерапията след определен
фиксиран брой курсове води до допълнителна полза. Според резултатите, удължаването на химиотерапията води до статистически значимо увеличаване на
времето до прогресия (HR 0.66, 95% CI 0.6–0.72) и удължаване на общата преживяемост с 3 месеца, което е на границата на статистическата значимост (HR 0.91,
95% CI 0.84–0.99) за анализа.83,103
Монохимиотерапия срещу комбинирана химиотерапия.
Платиновите деривати cisplatin и carboplatin също показват значителна активност при рак на гърдата и често биват използвани в комбинирани
режими заедно с таксаните. Това е възможно основно на два факта: 1) платиновите препарати и таксаните имат различен механизъм на действие, което им
дава потенциален синергизъм в комбинация; 2) притежават различен профил на
токсичност, което позволява ползването им в по-високи дози.104,105
Подобни са основанията и за интереса към комбинацията на docetaxel с
gemcitabine. Двата
��������������������������������������������������������������
медикамента имат различен механизъм на действие и различен токсичен профил. Монохимиотерапията с gemcitabine постига отговор при
14% – 37% от силно претретирани болни с РМЖ.106 През м. 11.2011 г. в JCO бяха
публикувани резултатите от рандомизирано клинично изпитване, сравняващо
ефективността на docetaxel, прилаган като монотерапия за първа линия срещу
комбинацията на docetaxel с gemcitabine. Рандомизирани за общо 337 болни с
HER2-негативен МРМЖ. Комбинираното рамо води до удължаване на времето
до прогресия. Общата преживяемост обаче е съизмерима в двете рамена.107,108

“

Платиновите
деривати cisplatin
и carboplatin също
показват значителна
активност при рак
на гърдата и често
биват използвани в
комбинирани режими
заедно с таксаните

През м. ����������������������������������������������������������������
2002 �����������������������������������������������������������
г. в ������������������������������������������������������
JCO���������������������������������������������������
бяха публикувани резултатите от подобно рандомизирано проспективно клинично изпитване, тестващо ефективността на docetaxel,
прилаган като монохимиотерапия срещу комбинация на docetaxel с capecitabine.
Комбинацията води до значимо удължаване на времето до прогресия (HR, 0.652;
95% CI 0.545 to 0.780; P =.0001; ��������������������������������������������������
средно��������������������������������������������
, 6.1 ��������������������������������������
с/у�����������������������������������
4.2 месеца������������������������
������������������������������
)�����������������������
и статистически по-добра обща преживяемост (HR, 0.775; 95% CI, 0.634 to 0.947; P = .0126; средно, 14.5
с/у 11.5 месеца).109 �����������������������������������������������������������
Трябва да се отбележи, че поради редица обективни статистически причини, разлика в общата преживяемост се постига изключително трудно при тестване на лекарствени агенти в първа линия на лечение и това е едно
от малкото изпитвания, което успява да демонстрира подобна разлика. Въпреки
че резултатите са впечатляващи, трябва да се отбележат и някои недостатъци на
дизайна: то включва както ������������������������������������������������
HER2-�������������������������������������������
позитивни, така и �������������������������
HER2-��������������������
негативни болни. Поради факта, че във време на провеждане на изпитването trastuzumab все още не е
наложена терапия на избор при HER2-позитивните тумори, HER2-позитивните
болни не са получили стандартното за днешната практика анти-HER2 лечение.
Основният проблем, обаче при дизайна на подобни клинични изпитвания
на комбинирана срещу монохимиотерапия е, че те сравняват само комбинацията срещу единичния агент и не отдават внимание на възможността единичните агенти да се прилагат последователно. Множество автори са на мнение, че
въпреки по-краткото време до прогресия, постигано при монохимиотерапията,
ако агентите от дадена комбинация се прилагат последователно един след друг,
общото време на контрол над заболяването би било по-продължително в сравнение с комбинираното приложение, като токсичността би била много по-ниска.
Клинично изпитване с подобен дизайн, обаче засега не е конструирано.
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за първа линия химиотерапия за МРМЖ не се наложи като стандарт в клиничната практика. Комбинацията на docetaxel с платинов агент към момента е може би найразпространената комбинирана химиотерапия, прилагана като първа линия при
МРМЖ.
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Втора линия химиотерапия.
Химиотерапия след прогресия на лечение с таксани
Основните медикаменти, използвани след прогресия на лечение с таксани,
са capecitabine, gemcitabine, eribulin (нов инхибитор на делителното вретено) и
винка-алкалоидите vinorelbine и vinflunine.
Capecitabine е флуоропиримидин, който се приема перорално и през няколко ензимни реакции се метаболизира до 5-fluorouracil. Ензимите, които го
превръщат в 5-������������������������������������������������������������
FU����������������������������������������������������������
, са карбоксиестераза, цитидин дезаминаза и тимидин фосфорилаза. Тимидин фосфорилазата се експресира силно в клетките на редица тумори, както и във хепатоцитите. Това е причината конверсията в активен метаболит да се извършва в по-голяма степен в тумора. Интересно е, че docetaxel
може да увеличи активността на тимидин фосфорилазата, като по този начин се
увеличава концетрацията на крайния продукт 5-�����������������������������
FU���������������������������
, усилвайки ефекта му. Ежедневният прием на capecitabine имитира продължителна инфузия с 5-FU. Ефективността на capecitabine при МРМЖ е добре известна от редица клинични
изпитвания при болни, резистентни на таксани.110,111 Процентът на обективен
отговор варира между 15% и 26%, като продължава средно 5.0 до 8.3 месеца. Общата преживяемост при болни, лекувани с �����������������������������������
capecitabine ����������������������
като втора линия химиотерапия е 10.1 до 15.2 месеца. Това, което прави �����������������������������
capecitabine ����������������
приемлива алтернатива за лечение на резистентно на таксани заболяване, е добрата поносимост
и лесният начин на прием. Capecitabine
���������������������������������������������������
може
��������������������������������������
да се ползва и в комбинация с анти-HER2 лечение. При HER2-позитивен карцином възприетата първа линия на
лечение е комбинация на таксан с ��������������������������������������������
trastuzumab. �������������������������������
Това е комбинация, която притежава значителна ефективност, но и към нея туморът развива резистентност.112,113
В някои случаи туморът прогресира на фона на адюватно лечение или кратко
време след преустановяването му. В такива случаи е необходимо различно от
trastuzumab анти-HER2 лечение. Комбинацията на lapatinib (тирозин-киназен
инхибитор) с capecitabine е лечение на избор в тези случаи.114 В клиничното изпитване на Geyer и сътр. времето до прогресия в групата болни получавали само
capecitabine е 4.4 месеца с/у 8.4 месеца в групата лекувана с capecitabine, lapatinib
(HR 0.49 CI 0.95; 0.34 с/у 0.71; P<0.001). Lapatinib прибавен към capecitabine е подобрата алтернатива при �������������������������������������������������
HER2-��������������������������������������������
позитивни болни, прогресирали на антрациклини, таксани и trastuzumab, спрямо монотерапия с capecitabine.
Gemcitabine представлява нуклеозиден аналог на дезоксицитидина.
Той бива активиран по ензимен път в клетката, след което по конкурентен път
замества цитидина по време на ДНК репликацията. Процесът активира ДНКрепариращите системи, които от своя страна предизвикват апоптоза. Друга мишена на gemcitabine е ензимът рибонуклеотид редуктаза (РНР). Той се свързва
с активния център на ензима, инхибирайки го необратимо. След като РНР е инхибиран, дезоксинуклеотидите, необходими за ДНК-репликацията не могат да
бъдат произвеждани и се активира процес на апоптоза. Gemcitabine е ефективен
при МРМЖ както като монотерапия, така и в комбинация с други цитостатици.
Поради благоприятния си токсичен профил, той е идеален кандидат за прилагане в комбинация. При антрациклин- и таксан-резистентни тумори, обективният отговор на gemcitabine, прилаган като монотерапия е 17% до 23%, което
е сравнимо с процентите на обективен отговор, постигани с capecitabine.115,116
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Винка-алкалоидите са антитубилни агенти, инхибитори на делителното
вретено, които са изолирани първоначално от растението Catharanthus roseus. Те
упражняват ефекта си, като инхибират полимеризирането на тубулина.
Vinorelbine е трето поколение полусинтетичен винкаалкалоид. Използва
се за лечение на МРМЖ, но освен това е изключително ефикасен при локални
рецидиви в млечната жлеза, ангажиране на регионални лимфни възли, кожни метастази и метастази в меките тъкани. Костните метастази се счита, че
не са много податливи на лечение с vinorelbine. В момента съществува негова
перорална форма. Бил е оценяван в редица фаза II клинични изпитвания при
РМЖ. Процентът на обективния отговор при монотерапия варира от 16% до
34%. Това са проценти, които почти съвпадат с тези, наблюдавани при монотерапия с capecitabine и gemcitabine. През 1994 г. Degardin и колеги докладват
резултатите от група от 100 пациентки с МРМЖ, претретирани с антрациклини,
където лекарственият агент е прилаган седмично. 117 Авторите са наблюдавали 1
случай на пълна и 15 случая на частична ремисия (ОО 16%). Времето до прогресия е 5 месеца (3-15 мес.) и токсичният профил е изключително поносим. Подобно проучване е проведено от Livingston и колеги, в което са включени 40 пациентки, прогресирали на антрациклини и таксани.118 Заедно с vinorelbine е даван
и колонио-стимулиращ фактор, за да се повиши максимално експозицията на
агента. Обективният отговор е 25%, а времето до прогресия е малко над 3 месеца.
Съществува недостиг на фаза III клинични изпитвания, сравняващи vinorelbine
с други агенти, прилагани като монотерапия.
Vinflunine е водно-разтворим винкаалкалоид, също от трето поколение.
Той е най-новият представител на групата. Разликата между него и vinorelbine
са два нововъдени флуорни атома, даващи поляритета и съответно водната разтворимост на молекулата. Той показва in vitro по-висока активност от vinorelbine.
Афинитетът му към тубулин е по-висок; при клетъчни линии се наблюдава порядка поява на резистентност към него. В ксенографтски животински модели показва активност срещу редица неоплазии, включително рак на млечната жлеза, бъбречноклетъчен карцином, недребноклетъчен карцином на белия дроб, простатен
карцином, колоректален карцином. Основните странични ефекти, наблюдавани в
клиничните изпитвания фаза I са миелосупресия и констипация. Неврологичните
странични реакции са редки. Във фаза II клинично изпитване Fumoleau и колеги
демонстрират значителна активност на vinflunine, използван като втора и трета
(спасителна) линия химиотерапия при РМЖ. Постигнати са 30% частична ремисия и 33% стабилизиране на заболяването.119 Това дава увереност на екипа да продължи с фаза III клинично изпитване на комбинация на vinflunine + capecitabine
срещу монотерапия с capecitabine при HER2-негативни болни, прогресирали на
антрациклини и таксани. Резултатите по отношение на обективния отговор и времето до прогресия ще бъдат обявени на годишната среща на ASCO през м. юни
2014 г, като междинните резултати са изключително обнадеждаващи.
Eribilin представлява синтетичен аналог на естествен продукт от морски
водорасли от вида Halichondria, наречен халихондрин Б. Представлява инхибитор на делителното вретено, но механизмът му на действие е уникален и различен от останалите антитубулни агенти. Той се свързва с активни центрове
на тубулина, различни от тези на таксаните и винкаалкалоидите. Вследствие на
това се наблюдава уникална секвестрация на тубулина в нефункционални агрегати. Това води до продължителна и необратима блокада на митозата, което
от своя страна активира апоптозата. Прилаган като монотерапия при МРМЖ,
eribulin постига обективен отговор от 10% в две фаза II клинични изпитвания.
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“
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В клинично изпитване фаза III (EMBRACE) 762 силно претретирани болни с
МРМЖ са рандомизирани 2:1 да получат монотерапия с eribulin или лечение по
избор на лекуващия лекар.120 Повечето от тях са били резистентни на антрациклини, таксани и capecitabine.
������������������������������������������������������������
16%
����������������������������������������������
тях са били HER2
������������������������������
позитивни,
�������������������������
19% са с тройно-негативен карцином. Първичната цел на проучването е обща преживяемост,
която е била постигната: 13.1 месеца за eribulin
�������������������������������������������
(���������������������������������
95% CI: 11.8–14.3����������������
) срещу
��������������
10.6 месеца в контролното рамо (95% CI: 9.3–12.5; HR: 0.81, 95% CI: 0.66–0.99, P = 0.041).
Наблюдава се увеличаване и във времето до прогресия: 3.7 месеца (95% CI: 3.3–
3.9) с/у 2.2 месеца (интервал 2.1–3.4), (HR: 0.87, 95% CI: 0.71–1.05, P = 0.137). Резултатите от това проучване доведоха до регистрация на медикамента при силно
претретирани болни с МРМЖ и след прогресия на антрациклини и таксани.
Комбинирани режими за втора линия химиотерапия
Комбинираните режими за втора линия са основно комбинации между
capecitabine или 5-FU от една страна, и цитостатици, доказали ефективност
при самостоятелно приложение като трета линия.
Capecitabine, vinorelbine е комбинация, която е тествана в няколко, с малък брой болни клинични изпитвания. Vinorelbine е прилаган като венозна или
перорална форма. В едно клинично изпитване фаза II, докладвано през 2006 г,
са включени 55 болни с HER2-негативен МРМЖ, които са прогресирали на антрациклини и таксани, комбинацията на двата медикамента постига обективен
отговор от 44% и контрол на заболяването (частична ремисия + пълна ремисия)
от 56%.121-123
Авторът представи постер на ESMO Conference Lugano, 2007г, показващ
метаанализ на 7 клинични проучвания на комбинацията. Във всички проучвания болните са резистентни на антрациклини и таксани. Метаанализът показа
обективен отговор 55%. Неутропенията е най-честият страничен ефект на комбинацията. 21% от болните са показали неутропения ст. 3-4.
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Vinorelbine, 5-FU. През 2007 г. в клиника по химиотерапия при СБАЛО –
ЕАД бе проведено ретроспективно изследване, в което участва и автора върху
ефективността на комбинирането на vinorelbine с 5-FU при болни, прогресирали
след антрациклини и таксани. Целта на това ретроспективно изследване бе да се
оцени ефекта от лечението с комбинация vinorelbine, 5-FU на болни с метастазирал карцином на млечната жлеза, прогресирали след лечение с антрациклини
и таксани. За двегодишен период са проследени 57 болни с МРМЖ, лекувани
с посочената комбинация. След провеждане на средно 5 курса лечение (3-12) е
постигната клинична ремисия при 37% от болните, отчетеното време до прогресия на заболяването е 10.2 месеца (2.2 – 18). Най-често срещаните нежелани
лекарствени реакции са по отношение на хематологична токсичност, засягаща
предимно миелоидния кръвен ред. Нито една болна не е прекъснала лечение поради нежелани лекарствени реакции.
Eribilin, capecitabine. Комбинацията получи регистрация в края на 2013
г. за втора линия след прогресия на антрациклини и таксани. Добавянето на
Eribulin към capecitabine води до подобряване на обективния отговор и времето
до прогресия спрямо приложението на capecitabine, като монотерапия.
Ixabepilone, Capecitabine. Ixabepilone е нов цитостатик, наскоро одобрен
от FDA за лечение на МРМЖ, прогресирал на стандартните режими химиотерапия. Той спада към групата на епотилоните, които са цитотоксични макролиди, изолирани от Мyxobacterium Sorangium cellulosum. По механизъм на действие спада към инхибиторите на делителното вретено с мишена микротубулите
(бета-тубулин). Механизмът му на действие е сходен с този на таксаните, но тъй
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като е водно разтворим, липсват ограниченията на таксаните по отношение на
фармацевтичната форма. Интересно е, че в предклиничните изследвания �������
i������
xabepilone е по-нечувствителен към основния механизъм на развитие на лекарствена
резистентност – свръхекспресията на MRP-1 транспортни системи и образуването на изоформи на βIII-tubulin. Подобно на eribulin, най-напред бе одобрен
за монотерапия като трета линия на лечение. През 2010 г. бе публикувано рандомизирано проучване, тестващо ефективността на комбинацията ixabepilone,
c������������������������������������������������������������������������������
apecitabine с/у монотерапия с capecitabine������������������������������������
�����������������������������������
при болни, прогресирали на антрациклини и таксани. Рандомизирани са общо 1,221 болни с МРМЖ. По отношение
на общата преживяемост не се наблюдава разлика. Тъй като проучването включва пациенти както с меримо, така и с немеримо заболяване, анализът на времето
до прогресия е извършен само върху тези с меримо заболяване, представляващи
79% от популацията. Комбинацията води до значително удължаване на времето
до прогресия, средно 6.2 срещу 4.2 месеца (HR = 0.79; P = .0005) и обективния
отговор (43% v 29%; P < .0001).124
Индивидуализиране на режима според биологичните
особености на тумора. Таргетна терапия
Таргетна терапия е термин, който обозначава сравнително нова тенденция в лекарственото лечение на злокачествени заболявания да се търси
специфична мишена в туморната клетка, която, бидейки фармацевтично повлияна, да лиши тумора от ключови механизми на делене и резистентност към
апоптоза. За тази цел подобна мишена трябва да бъде свръхактивна уникално
само при неопластичните клетки, но не и в останалите клетки на организма. На
практика това е своеобразен ренесанс на теорията на П. Ерлих за „магическия
куршум”, която той създава по отношение на антибактериалната терапия. Мощното развитие на молекулярната биология през последните 30 години позволи да
се идентифицират множество различни сигнални пътища, които са променени
при раковите клетки и да се набележат ключови молекули, които са „добри кандидати” за таргетно повлияване.
Сигналните пътища биха могли да бъдат атакувани в три различни точки:
1) неутрализация на лигандите преди са се свържат с рецептора. Това е механизмът на действие на bevacizumab и ангиогенните инхибитори, действащи като
„капани“ за VEGF
����������������������������������������������������������������
(VEGF traps)�����������������������������������������������
, 2) директно потискане на екстрацелуларния домейн на рецептора със свързващ се с лиганда. Това може да стане както чрез
конкурентно блокиране на активния център на рецептора (trastuzumab), така
и чрез потискане на промените, предизвикани от свързването на самия лиганд
(така например pertuzumab не пречи на свързването на рецептора с лиганда, но
предотвратява последващата димеризация на рецептора),125 3) инхибиране на
тирозин-киназната ензимна активност на интрацелуларната част на рецептора
(стратегията, която е използвана при разработването на тирозин-каназни инхибитори; lapatinib, sunitinib), 4) прекъсване на сигнала на ниво вторични сигнални
медиатори в цитоплазмената част на сигналния път. Пример за такъв механизъм
на действие са mTOR инхибиторите.
При МРМЖ е тествано потискането на редица сигнални пътища. Подходите, които се оказаха най-ефективни в практиката, са инхибиране на ангиогенезата и инхибиране на сигналния път на HER2.126
HER2 позитивен РМЖ.
Наличието на свръхекспресия и/или амплификация на HER2 дефинира
силно агресивен фенотип на тумора с изключително лоша прогноза, когато
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н се прилага анти- HER2 лечение.127,128 Добавянето на ����������������������
trastuzumab ����������
към химиотерапията значително удължава времето до прогресия и общата преживяемост
спрямо прилагане само на химиотерапия. Trastuzumab
��������������������������������
��������������������
е изцяло хуманизирано, IgG моноклонално антитяло, чиято мишена е екстрацелуларният домейн на
HER2�����������������������������������������������������������������������
рецептора�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
Той упражнява ефекта си като пречи на димеризацията на различните HER�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
-мономери. По този начин се предотвратява активирането на митогенната сигнална каскада. Съществува и допълнителен механизъм на действие, опосредстван от антитяло-медиираната клетъчна цитотоксичност (ADCC).
Като всяко IgG антитяло съдържа два антиген – свързващи (Ab) домейна и един
FC домейн. Trastuzumab притежава свойството да привлича ефекторни имунни
клетки, които участват в антитяло-медиираната клетъчна цитотоксичност. Животни, при които липсва FC рецептор, не отговарят на лечение с trastuzumab.
Вече беше описан полиморфизма в FC рецепторите, определящ разистентност
към лечението с trastuzumab.
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Чувствителност към химиотерапия
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Като цяло се смята, че HER2 позитивните тумори са по-чувствителни
към химиотерапия в сравнение с HER2 негативните, което превръща наличието на експресия или амплификация на HER2 в предиктивен маркер за отговор
към химиотерапия. Съществуват проспективни клинични проучвания с ниво
на доказателственост II, които показват, че пациенти с позитивни HER2 тумори
имат повече полза от антрациклини в сравнение тези, които са с HER2 негативни
тумори. Ако при конкретна пациентка с HER2 позитивно заболяване се планува
стартиране на химиотерапия, препоръчително е да бъде включен антрациклин
в режима при липса на контраиндикации. Съществуват обаче и данни, че HER2
свръхекспресията определя по-добър отговор и към таксани. Не е ясно дали
HER2 определя конкретна полза от антрациклиново лечение или �����������
HER2 ������
е асоцииран с по-добър ефект при добавяне на по-ефективна цитостатична терапия,
като цяло.129
Клинични изпитвания
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Trastuzumab показва ефективност за пръв път през 1999 г., като втора
и трета линия на лечение в комбинация с химиотерапия или като трета линия монотерапия във фаза II клинично изпитване при 469 болни с МРМЖ.130
В него trastuzumab показва значителна ефикасност, което води до провеждане
на допълнителни изпитвания. Пълният му ефект бе показан по-късно в ключовото фаза III клинично изпитване в комбинация с paclitaxel или doxorubicin/
cyclophosphamide, където бе демонстрирана значително по-добрата ефективност при добавянето му към химиотерапия. За пръв път бе одобрено прилагането му в комбинация с paclitaxel. Оттогава той е бил тестван в комбинация с
почти всички цитостатици ползвани при МРМЖ и съответно днес се добавя
към всички рутинно използвани режими.
Развиване на резистентност към trastuzumab
Повечето от механизмите на резистентност са изследвани в предклинични модели и напълно валидирани в клинични изследвания. По механизъм на възникване най-общо могат да се разделят на две групи: 1) промени, водещи до нарушено свързване с HER2 рецептора и 2) промени, водещи до усилване
на сигналната каскадата, независимо от HER2 статуса.
Скъсяване на рецептора. Екстрацелуларната част, съдържаща лигандсвързващия домейн на рецептора може да бъде отцепена посредством различни металопротеинази, свръхекспресирани от тумора. По този начин се създава
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скъсен рецептор, за който trastuzumab не може да се свърже. В същото време
рецепторът остава димеризиран, което определя конститутивна активност на
тирозин-киназния домейн. Декапитираният по този начин HER2 е познат като
p��������������������������������������������������������������������������
95. Единственият начин да се потисне така променения рецептор, е да се потисне тирозин-киназната функция на интрацелуларния домейн. Това именно е
механизмът на действие на тирозинкиназния инхибитор lapatinib.
Повишаване на активността на сигналния път по алтернативни механизми. Ако сигналната каскада, стартирана от HER2
������������������������������
�������������������������
рецептора бъде свръхактивирана в по-долна точка, самият сигнален път става независим от активирането
или инхибирането на HER2 рецептора. Пример за това е загубата на функция на
PTEN. PTEN �����������������������������������������������������������
е физиологичен инхибитор на PI3K���������������������������
�������������������������������
. Различни мутации или промени в транскрипцията му, водещи до функционална неактивност, са описани
в около 50% от карциномите на гърдата. При загуба на функция на PTEN, PI3K
е конститутивно активен и вече не се нуждае от активиране чрез HER2. АнтиHER2 терапията в тези случаи не би имала особен смисъл.
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Различните механизми на развиване на резистентност към trastuzumab
стимулират откриването и налагането в практиката на нови анти-HER2 агенти.
Двойно потискане на mTOR и HER2 сигналните пътища
Наскоро бяха публикувани данните от фаза III клинично изпитване
BOLERO-3, в което се сравнява ефекта от добавяне на everolimus, mTOR инхибитор, към trastuzumab и vinorelbine при болни с HER2-положителен МРМЖ,
които са получили таксани и антрациклини, и при които заболяването е резистентно към предходно приложение на trastuzumab.131,132 Добавянето на everolimus
увеличава времето до прогресия на 7.0 месеца в сравнение с 5.8 месеца при стандартното лечение с trastuzumab и vinorelbine, което означава, че добавянето на
mTOR инхибитор към лечението с trastuzumab може да преодолее вече развила
се преди това резистентност към инхибиране на рецептора.
Pertuzumab е рекомбинантно, изцяло хуманизирано моноклонално антитяло, насочено към екстрацелуларния домейн на HER2. Pertuzumab се свързва
към различен епитоп на рецептора от този на trastuzumab. И двете антитела
притежават FC
����������������������������������������������������������������
домейни,
�������������������������������������������������������������
така че когато се комбинират, общият брой на FC����
������
домейните, свързани с HER2 рецептора се удвояват, което на теория би трябвало
да предизвика по-силна ADCC. Потенциалният синергизъм на двете антитела
бе доказан във фаза III клинично изпитване CLEOPATRA, където болните са
рандомизирани да получат комбинацията trastuzumab, docetaxel или тройната
комбинация �����������������������������������������������������������������
pertuzumab, �����������������������������������������������������
trastuzumab������������������������������������������
, ����������������������������������������
docetaxel. Добавянето на ���������������
pertuzumab ����
значително удължава времето до прогресия без да увеличава кардоитоксичността.
Добавянето на pertuzumab
������������������������������������������������������������
води
�������������������������������������������������
със средно увеличаване на времето до прогресия с 6.1 допълнителни месеца (средно: 18.5 с/у 12.4; P < .001). Средната обща
преживяемост за рамото с pertuzumab все още не е достигната; при рамото на
trastuzumab, docetaxel тя е 37.6 месеца.133,134 В момента pertuzumab е одобрен
за приложение в съчетание с trastuzumab и docetaxel за първа линия лечение
на HER2-позитивен МРМЖ при болни, които не са получавали терапия за
метастазирало заболяване.
T-DM1 е нов антитяло базиран агент, който има уникален и изключително иновативен механизъм на действие. Представлява конюгат между
trastuzumab и цитостатик, който е производен на maytansine. M���������������
����������������
aytansine������
е�����
изключително мощен химиотерапевтик, чието проложение в клиничната практика
е ограничено от високата му токсичност. Двата агента са свързани със специална
връзка, която не може да бъде разрушена в циркулацията. След свързването на

“

Pertuzumab се свързва
към различен епитоп
на рецептора от този
на trastuzumab.

“

В момента
pertuzumab е одобрен
за приложение
в съчетание с
trastuzumab и docetaxel
за първа линия
лечение на HER2позитивен МРМЖ при
болни, които не са
получавали терапия
за метастазирало
заболяване

“

Представлява
конюгат между
trastuzumab и
цитостатик, който
е производен на
maytansine
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“

Това определи T-DM1,
като новия златен
стандарт в тази
популация пациентки

“

Най-утвърденият
антиангиогенен
медикамент е
bevacizumab

T-DM1 с HER2 рецептора, той бива интернализиран посредством пиноцитоза.
Ендозомите, съдържащи ��������������������������������������������������
T-DM1 ��������������������������������������������
се сливат с лизозомите в цитоплазмата. Лизозомните ензими прекъсват връзката с trastuzumab����������������������������
���������������������������������������
, който бива деградиран впоследствие. Мaytansine, обаче дифундира през лизозомната мембрана, като преминава в ядрото, където упражнява цитотоксичния си ефект. По този начин само
туморната клетка е изложена на действието му и токсичните ефекти, дължащи
се на него, са минимални. FDA одобри употребата на T-DM1 през м. 02.2013 г. за
болни с ����������������������������������������������������������������
HER2 �����������������������������������������������������������
позитивен МРМЖ, които са прогресирали на антрациклини, таксани и trastuzumab. Регистрацията бе дадена след рандомизирано проспективно
клинично изпитване (EMILIA), сравняващо T-DM1 със златния стандарт в тази
популация пациенти – capecitabine, lapatinib. Средното време до прогресия е 9.6
месеца с T-DM1 с/у 6.4 месеца при болни на lapatinib, capecitabine (P < .001), а
средната обща преживяемост е 30.9 месеца с/у 25.1 месеца (P < .001) съответно,
което е статистически значимо. Съществен също така е и фактът, че болните получавали T-DM1 имат значително по-ниска токсичност. Това определи T-DM1,
като новия златен стандарт в тази популация пациентки.
HER2 позитивния МРМЖ вече не означава лоша прогноза.

“

Поради значителнителния напредък в таргетната терапия при HER2
��������
по���
зитивния РМЖ, болните в тази група вече имат значително по-добра прогноза,
както и по-добро качество на живот, в сравнение с болните с HER2 негативно
заболяване.

“

Ролята на неоангиогенезата при РМЖ и потенциалната полза от повлияването й вече бяха обсъдени по-горе. Най-утвърденият антиангиогенен медикамент е bevacizumab. Той представлява рекомбинантно изцяло хуманизирано моноклонално антитяло, което се свързва с циркулиращия в плазмата VEGF,
като по този начин го неутрализира. Трябва да се отбележи, че подходът да се
таргетира растежния фактор, а не рецептора, има своите значителни предимства
поради факта, че VEGF активира още рецепторите Flt-1 и KDR. Вследствие на
това се предотвратява образуването на нови съдове, което забавя растежа и развитието на тумора. За разлика от други таргетни агенти, като trastuzumab, при
bevacizumab не се наблюдава предиктивен маркер, който може да предскаже
ефективността на агента или да отдиференцира конкретна популация пациенти с повишена полза от него.135 В
���������������������������������������������
комбинация с таксани обаче, bevacizumab показва подобряване на времето до прогресия в сравнение с приложението им като
монотерапия. Това го прави добра алтернатива при болните с HER2-негативно
заболяване, показани за първа линия химиотерапия с таксани. Такава комбинация е алтернатива на комбинираните таксан-съдържащи режими, ползвани за
първа линия, поради сходната ефективност, но по-ниската токсичност.

За разлика от други
таргетни агенти,
като trastuzumab,
при bevacizumab
не се наблюдава
предиктивен
маркер, който
може да предскаже
ефективността на
агента

В момента
единствено одобрения
начин на приложение
е комбинацията,
ползвана в
изпитването ECOG
E2100

“

Стимулиране на
туморния растеж
след прекратяване на
инхибирането на VEGF
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Инхибитори на ангиогенезата. Бевацизумаб

Въпреки че одобрението на част от показанията на bevacizumab при
МРМЖ бе оттеглено от ��������������������������������������������������
FDA�����������������������������������������������
, продължават да се провеждат клинични изпитвания върху ефективността му. В момента единствено одобрения начин на приложение е комбинацията, ползвана в изпитването ECOG E2100. То е рандомизирано изпитване на комбинацията bevacizumab, paclitaxel спрямо монотерапия
с paclitaxel за първа линия лечение при болни с МРМЖ. Paclitaxel се прилага в
утвърдения му седмичен режим. Резултатите по отношение на времето до прогресия са 5.9 с/у 11.8 месеца (HR: 0.60; P < .001) в полза на рамото с bevacizumab,
което е почти удвояване на този показател. 100
Стимулиране на туморния растеж след прекратяване на инхибирането
на VEGF. Наскоро се появиха опасения от усилен туморен растеж след прекъс-
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ване на антиангиогенното лечение (поради прогресия или висока токсичност).
Тези опасения произлизат от изпитвания, тестващи тирозин-киназни инхибитори и антитела, насочени срещу рецептора за ендотелен растежен фактор
(VEGFR2). Bevacizumab има различен механизъм на действие и бяха направени
допълнителни анализи дали това може да е повод за притеснение при неговото
прилагане. Данните от AVADO не показват увеличена агресия на тумора при
пациентите, получавали bevacizumab��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
,�������������������������������������������
������������������������������������������
спрямо тези, при които той не е бил прилаган. Времето до прогресия след спирането на bevacizumab е по-продължително в
сравнение с това при рамото с плацебо, а смъртността е сходна.
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Тройно негативен рак на млечната жлеза.
Болните с тройно негативен рак на млечната жлеза (ТНРМЖ) не са показани за лечение с хормонални лекарствени продукти, нито с анти-HER2 агенти.
Химиотерапията е единствената опция при този подтип рак на гърдата. Пациентките с ТНРМЖ имат по-лоша преживяемост, сравнени с останалите групи
болни, въпреки че тяхната полза от химиотерапия е по-голяма, в сравнение с
тази при хормонално чувствителната популация. Съществуват данни за наличие
на чувствителност конкретно към таксани. В момента не съществува конкретен режим на избор при ТНРМЖ и лечението при него се основава на общите
препоръки за поведение. В ход са няколко клинични изпитвания, оценяващи
ефективността на платиновите препарати. Те се базират на наблюденията, че при
ТНРМЖ са чести мутациите в ���������������������������������������������
BRCA1, ��������������������������������������
което най-вероятно го прави чувствите108,136-138
лен към ДНК увреждащи агенти.

“

В клиничната
практика е
необходимо
мониториране на
ефекта по време на
химиотерапията
с цел да се избегне
прилагането на
токсична терапия,
към която вече
е изработена
резистентност

IV. Контрол на ефекта от химиотерапията
Както вече бе споменато, ефективността на химиотерапията при МРМЖ,
а и при останалите неоплазии, е лимитирана от склонността на злокачественото
заболяване да се променя, изработвайки резистентност към лечението по разнообразни механизми. В клиничната практика е необходимо мониториране
на ефекта по време на химиотерапията с цел да се избегне прилагането на
токсична терапия, към която вече е изработена резистентност. Съществуват
два основни подхода за оценка на ефекта от лечение – образни изследвания и
следене на нивата на разтворими в плазмата туморни продукти. Радиологичните критерии за оценка на ефекта от лечение при солидни тумори (RECIST) са
разработени от ASCO и в момента са най-широко използваните в клиничните
изпитвания и клиничната практика, като замениха тези на СЗО отпреди 15 години.
Адекватното лечение на МРМЖ изисква правилна и Оценка на отговора на лечение при солидни тумори – образни методи. Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors (RECIST)139
За да е възможно отговорът да бъде оценен обективно, заболяването на
дадения пациент трябва да е меримо. Само пациенти с меримо заболяване могат
да бъдат включвани в изследвания, при които обективният отговор (ОО) е първична цел.
Меримо заболяване – наличието на поне една мерима лезия. Ако меримото заболяване е ограничено само в една мерима лезия, тя трябва да бъде верифицирана хистологично или цитологично.
Лезиите се дефинират като мерими, ако в поне едно от измеренията диаметърът им надвишава 20 мм при използване на конвенционлен КТ или надвишава
10 мм при използване на спирален КТ. Повърхностни лезии (кожни лезии, палпируеми лимфни възли) също могат да бъдат мерими.

“

Радиологичните
критерии за оценка
на ефекта от
лечение при солидни
тумори (RECIST) са
разработени от ASCO

“

Адекватното лечение
на МРМЖ изисква
правилна и Оценка на
отговора на лечение
при солидни тумори
– образни методи.
Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors
(RECIST)
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Немерими лези – всички останали лезии, включително по-малките лезии,
костните лезии, лептоменингеално засягане, асцит, плеврален или перикарден
излив, карциноматозен мастит, белодробен лимфангит, кистични лезии, а също
и абдоминални маси, които не се установяват чрез образните методи, спадат към
немеримите лезии.
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Базисното измерване на лезиите се прави във възможно най-кратък срок
преди започване на химиотерапия, не по-голям от 4 седмици.

“

Серумни туморни
маркери сами по себе
си не могат да бъдат
ползвани за оценка на
туморния отговор

Серумни туморни маркери сами по себе си не могат да бъдат ползвани
за оценка на туморния отговор.
При документиране на таргетните и нетаргетните лезии при базисното изследване се калкулира сумата на най-дългите диаметри (НДД) на всички таргетни лезии. Тази сума ще бъде използвана като референтна за оценка на туморния
отговор на лечение.
Всички немерими лезии също ще се документират, като измерването им
не е необходимо.
Критерии за отговор
Пълен отговор (ПО):

Табл 2. Оценка на таргетните лезии
Изчезване на всички таргетни лезии

Частичен отговор (ЧО): Намаляване на сумата от НДД с минимум 30% спрямо
базисната оценка
Прогресиращо
заболяване (ПЗ):

Увеличаване на сумата от НДД на атргетните лезии с поне
20% спрямо най-малката сума на НДД, постигната след
започване на лечение; поява на една или повече нови лезии

Стабилизирано
заболяване (СЗ):

Липсва достатъчно свиване на лезиите, за да се дефинира
ЧО, както и достатъчно увеличение, за да се дефинира ПЗ

Пълен отговор (ПО):
Непълен отговор/
стабилно заболяване
(СЗ):
Прогресиращо
заболяванe (ПЗ):

Табл 3. Оценка на нетаргетни лезии
Изчезване на всички нетаргетни лезии
Персиситране на една или повече нетаргетни лезии.
Поява на еда или повече нови лезии или недвусмислена
прогресия на съществуващите нетаргетни лезии.

Оценка на най-добрия обективен отговор. Най-добрият обективен отговор е най-добрият отговор, постигнат от началото на проучването до момента на
прогресия или рецидив.

Таргетни лезии
ПО
ПО
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ЧО
СЗ
ПЗ
-

Табл 4. Оценка на обективния отговор
Нетаргетни лезии
Нови лезии
Обективен отговор
ПО
Не
ПО
Непълен отговор
Не
ЧО
или СЗ
Не-ПЗ
Не
ЧО
Не-ПЗ
Не
СЗ
Да или Не
СЗ
ПЗ
Да или Не
ПЗ
Да
ПЗ

Индивидуализиране на химиотерапията при метастазирал рак на млечната жлеза

Пациентки с общо влошаване на обективния статус, изискващо преустановяване на химиотерапията без да е документирана прогресия на заболяването, се класифицират като “симптоматично влошени”. Трябва да бъде направено
всичко възможно, за да се документира обективния отговор след прекратяване
на лечението.
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Продължителност на обективния отговор. Продължителността на обективия отговор се измерва от момента, в който е документиран ЧО или ПО (който
е настъпил най-напред) до момента, в който е документирана ПЗ за пръв път,
като за референция се използва най-добрия постигнат отговор.
Продължителност на стабилизирано заболяване. Периода на стабилно
заболяване започва с началото на лечението и продължава до момента, в който са изпълнени критериите за прогресиращо заболяване (ПЗ). Този период е
различен за различните видове злокачествени заболявания и зависи от стадия,
метода на лечение и др. Този факт налага нуждата от точно дефиниран интервал
между оценките на клиничния отговор, който да е адекватен за конкретния случай.
Класически серумни туморни маркери
CA 15-3 и CA 27.29 като маркери за рак на млечната жлеза
Съществуват вече редица добре описани методи за определяне на CA 15-3
и CA 27.29 периферна кръв. Публикувани са редица проучвания относно прогностичната стойност на нивата на MUС-1 при ранен рак на млечната жлеза.
Най-значимото проучване е на Ebeling и сътр., в което са включени 1046 пациентки и в което унивариантният анализ показва връзка с по-лоша прогноза, но
мултивариантният анализ, включващ нодален статус, ������������������������
ER, ��������������������
степен на диференциация, е негативен. Това означава, че данните относно нивата на ��������������
MUC-1���������
не добавят никаква нова ценна информация към тази, която вече е получена от патохистологичния резултат. Едно проучване на Gion и сътр. върху 362 пациентки
показва, че добавянето на данните за нивата на СА 15-3 към Cox-регресионен
анализ, включващ данни за ER статуса, възрастта и стадия, подобрява значимо
предсказването на прогнозата.140 Въпреки че вероятно определянето на MUC-1 в
периферна кръв има известно прогностично значение, все още няма рандомизирани проучвания, показващи значението му при избора на терапия. Настоящите
данни също не могат да подкрепят ползването на �����������������������������
CA 15-3 ���������������������
и 29.27 при проследяване за рецидив. Засега рутинното определяне на двата маркера към момента
на диагнозата не са препоръчва. Няма също достатъчно данни и за следенето на
стойностите им при метастазирало заболяване. Настоящите препоръки гласят,
че те могат да бъдат ползвани за ориентир, но само в комбинация с образни изследвания. Ползването им като самостоятелен репер е оправдано само в
случаите на липса на радиологически меримо заболяване и наличие на пълна
ремисия. В тези случаи трябва да се проявява внимание спрямо случая на покачване на стойностите им в първите 4 -6 седмици от стартирането на ново лечение,
които могат да са значителни, без да са признак на прогресия.141
CEA като маркер за рак на млечната жлеза
Нивата на СЕА са по-рядко покачени в сравнение с тези на СА 15-3 или
СА 29.27 при МРМЖ. Повишени нива се срещат само при 50% – 60% от пациентките с рак на млечната жлеза в сравнение със 75% – 90% от пациентките,
които имат увеличени маркери за �����������������������������������������
MUC-1. Освен
����������������������������������
това нивата на СЕА почти задължително следват пропорционално нивата на ����������������������������
MUC-1. ���������������������
Например, в едно про-

“

Публикувани са редица
проучвания относно
прогностичната
стойност на нивата
на MUС-1 при ранен
рак на млечната
жлеза

“

Настоящите
препоръки гласят, че
те могат да бъдат
ползвани за ориентир,
но само в комбинация
с образни изследвания

“

Нивата на СЕА са
по-рядко покачени в
сравнение с тези на СА
15-3 или СА 29.27 при
МРМЖ
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учване на Guadagni и сътр върху 53 жени с метастазирало заболяване, нивата на
СА 15-3 и СЕА са увеличени съотв. при 94% и 69%, но само в един случай СЕА е
увеличен на фона на нормален СА 15-3. Няма почти никакви данни за ползването на карциноембрионалния антиген (СЕА), така че ползването му за скрийнинг,
диагноза, стадиране или рутинно проследяване при рак на млечната жлеза, не се
препоръчва. Изследването му в началото при поставяне на диагнозата, би могло
да има някаква информативна стойност в случаите на нормален СА 15-3.142,143
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V. Заключение
Химиотерапията е гръбнакът на лечението при МРМЖ. Основните цели
на лечението е да се удължи живота на болните и да се постигне максимален
контрол над симптомите. Ако това лечение обаче се провежда оптимално, преживяемостта може значително да бъде удължена. До голяма степен това зависи
от построяването на адекватна и последователна терапевтична стратегия, индивидуализирана към конкретния случай на всяка болна. За тази цел е необходимо
както подробно познание върху генетиката и патобиологията на РМЖ от една
страна, така и дълбок и актуален поглед върху резултатите от клиничните изпитвания на различните терапевтични подходи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЦЕТУКСИМАБ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТЪЧНИ КАРЦИНОМИ
НА ГЛАВА И ШИЯ
Д-р Иглика Михайлова, дм
Клиника Лъчелечение, СБАЛ по Онкология, София
Резюме

Цетуксимаб (ErbituxR) представлява химерно моноклонално антитяло, насочено срещу рецептора
на човешкия епидермален растежен фактор (ЕGFR). При повечето плоскоклетъчни карциноми на глава и
шия е налице нарушена регулация и/или свръхекспресия на рецептора. Свръхекспресията на ������������
EGFR��������
�������
е свързана с по-агресивно протичане на заболяването и с по-лоша прогноза.
В Европейския съюз Цетуксимаб в комбинация с лъчелечение е одобрен от регулаторните органи за
лечение на локално авансирали плоскоклетъчни карциноми на глава и шия, а в комбинация с платина-съдържаща химиотерапия - за лечение на рецидивирало или метастазирало заболяване.���������������������
��������������������
В рандомизирано международно проучване в III фаза прилагането на Цетуксимаб и лъчелечение значително удължава времето на
локорегионалния контрол, в сравнение с групата със самостоятелно лъчелечение при болни с локално авансирали тумори на глава и шия. Цетуксимаб������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
и
�����������������������������������������������������������
платина - съдържаща химиотерапия значително подобрява общата преживяемост в сравнение с първа линия платина-базирана химиотерапия при пациенти с рецидивирал или метастазирал плоскоклетъчен карцином. Цетуксимаб демонстрира приемлив профил на токсичност
при комбиниране с лъчелечение или платина базирана химиотерапия. Страничните ефекти на препарата са
свързани с поява на кожен обрив, хипомагнезиемия и слаби до умерено изразени алергични реакции, свързани с инфузията му. Цетуксимаб-базираната комбинирана терапия е надежден лечебен метод при пациенти
с карциноми на глава и шия. При локално авансирали, нерезектабилни тумори прилагането на Цетуксимаб и
лъчелечение е алтернативен подход на стандартната схема с платина-базирана химиотерапия и лъчелечение.
На базата на резултатите от клинични проучвания схемата с прилагане на Цетуксимаб с лъчелечение се
очаква да бъде толкова ефективна, колкото и схемата лъче-химиолечение, но по-малко токсична. Необходимо
е проучване, сравняващо двата режима. Комбинацията Цетуксимаб���������������������������������������
�������������������������������������������������
и
��������������������������������������
платина-съдържаща химиотерапия е метод на избор за първа линия химиотерапия при рецидивирали или метастазирали карциноми на глава и шия.
Ключови думи: Цетуксимаб, тумори на глава и шия

APPLICATION OF CETUXIMAB IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA
OF THE HEAD AND NECK
I. Mihaylova, MD, PhD
Department of Radiotherapy, Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology, Sofia
Abstract
Cetuximab (ErbituxR) is a chimeric monoclonal antibody directed against the human epidermal growth
factor receptor (EGFR). EGFR is overexpressed and/or upregulated in most squamous cell carcinomas of the head
and neck. Тhis overexpression is associated with more aggressive disease and poorer prognosis.
In the European Union, Cetuximab is approved in combination with radiation therapy for the treatment
of locally advanced squamous cell carcinoma of the head and neck and in combination with platinumbased
chemotherapy for the treatment of recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. In
randomized, multinational, phase III clinical trials, Cetuximab plus radiotherapy significantly improved the duration
of locoregional control (primary endpoint) compared with radiotherapy alone in patients with locally advanced
squamous cell carcinomas of the head and neck, while Cetuximab plus first-line platinum-based chemotherapy
significantly improved overall survival (primary endpoint) compared with first line platinum-based chemotherapy
alone in patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck. Cetuximab had
an acceptable tolerability profile when added to radiotherapy or platinum-based chemotherapy. Cetuximab�������
����������������
-related adverse events, which include skin rash, hypomagnesaemia and infusion-related reactions, are mostly mild to
moderate in severity and manageable. Thus, Cetuximab - based combination therapy is a valuable treatment option in
patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. In the setting of locally advanced, unresectable disease,
Cetuximab plus radiotherapy offers an alternative approach to the current standard of care, namely platinum-based
chemotherapy plus radiotherapy (chemoradiotherapy).
Based on clinical studies, Cetuximab plus radiotherapy appears to be at least as effective as chemoradiotherapy
and, moreover, less toxic; however, formal comparisons of these regimens are required before
their relative efficacy and tolerability can be conclusively determined. In the setting of recurrent
and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck, Cetuximab plus platinumbased chemotherapy provides a first-line treatment of choice for fit patients in whom palliative
СТУДИЯ
chemotherapy is indicated.
STUDIA
Key words: Cetuximab, head and neck cancers
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Понятието тумори на глава и шия обединява епителни тумори, които
се развиват на различни места в горната част на дихателния и храносмилателния тракт, най-често устна кухина, ларинкс и фаринкс [1]. Всяка година в
света заболяват около 650 000 души [2]������������������������������������������
���������������������������������������������
, а в Европа броят им е 139 000 ����������
[3]. Туморите на глава����������������������������������������������������������������
та��������������������������������������������������������������
и шията се срещат по-често при мъжете [3] в сравнение с жените, но през последното десетилетие се наблюдава понижаване на тяхната честота
при мъжкия пол и една стабилна заболяемост при женския [4]. Хистологичният
вариант на около 90% от тях е плоскоклетъчен карцином [3]. Около 60-70% от
болните с диагностицирани плоскоклетъчни карциноми са в локално авансирал
стадий, а 10% са с метастазирало заболяване [2].
Стандартното терапевтично поведение включва трите основни метода в онкологията - хирургичен, лъчелечение и химиотерапия [2, 5].
При пациентите с локално авансирало заболяване наблюдаваната 5-годишна обща преживяемост е 40-50% при тези с потенциално резектабилен тумор, в
сравнение с иноперабилните болни [2,��������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
6, 7]. ������������������������������������
Около 50% от болните с локално авансирало заболяване развиват локорегионални и далечни метастази през първите 2
години от лечението [2]. Развитието на лекарственото лечение при авансиралите
карциноми е свързано с разкриване на специфични биологични процеси и пътища в клетката, какъвто е рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR),
който���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
играе роля за повлияване на туморния растеж и туморното метастазиране. Като резултат от това откритие се очаква подобрена преживяемост [2, 5, 8].
Цетуксимаб представлява химерно моноклонално IGFR (IgG1) антитяло mAb [8].
В Еропейския съюз основните индикации за прилагането му са: в комбинация с
лъчелечение при локално авансирали тумори на глава и шия и в комбинация с
цисплатина при рецидивирало или метастазирало заболяване [9]. Продължават
клинични проучвания, оценяващи антитуморния ефект на ��������������������
Цетуксимаб����������
при лечението на колоректален карцином, недребноклетъчен белодробен карцином, карцином на млечната жлеза, карцином на панкреаса и др. [10].

Рецептор за епидермален растежен фактор и цетуксима Б
Рецепторът за епидермалния растежен фактор (EGFR) се експресира от
нормалните епителни тъкани и се свръхекспресира в около 90% от плоскоклетъчните карциноми на главата и шията, като свръхекспресията е индикатор за лъчева резистентност, висока честота на локални рецидиви и ниска
преживяемост [11].
EGFR (cErb1; HER 1) e тип 1 трансмембранен тирозин киназен рецептор,
който принадлежи към фамилията Erb B (Erb B2, Erb B3, Erb B4). Тези рецептори
са трансмембранни протеини, изградени от екстрацелуларна лиганд-свързваща
част с 4 различни домейна на свързване, хидрофобна трансмембранна част и
интрацелуларна част с тирозинкиназна активност. Основните лиганди за EGFR
са епидермалният растежен фактор (EGF), трансформиращият растежен фактор
(TGF-α), амфирегулин, епирегулин и хепарин-свързващ подобен на EGF фактор
(���������������������������������������������������������������������������
HB EGF).�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
EGF ��������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������
TGF-α често
������������������������������������������������������
се ко-експресират с EGFR������������������������
����������������������������
, като по-високо е нивото на тези лиганди в туморната тъкан и заобикалящата я строма в сравнение с
нормалната мукоза [12].
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Свързването на лиганда с рецептора осигурява рецепторната хомо- или хетеродимеризация, която активира интрацелуларната тирозинкиназа с резултат включване на сигнална каскада на PI3K-Act и ras-raf-MECMAРK клетъчно сигнални пътища, които регулират клетъчната пролиферация,
активацията на ангиогенезата и резистентност към апоптоза [13]. EGFR може да
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се транслоцира в клетъчното ядро, където една от функциите му е активиране и
фосфорилиране на ДНК����������������������������������������������������
-���������������������������������������������������
зависимата протеинкиназа – ензим, ангажиран в репаративните процеси на уврежданията в двойната спирала на ДНК, предизвикани
от химиотерапия и лъчелечение [14] (Фиг. 1.)
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Фиг. 1. Молекулен механизъм на действие на Цетуксимаб върху рецептора на
епидермален растежен фактор (EGFR)
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Цетуксимаб���������������������������������������������������������
е химерично моноклонално антитяло, което специфично таргетира екстарцелуларните епитопи на ������������������������������������
EGFR �������������������������������
лиганд-свързващия домейн, инхибирайки компетитивно свързването на лигандите EGF и TGF-α, което води до
блокиране на тирозин-киназната активност на рецептора и подлежащата клетъчно-сигнална каскада����������������������������������������������������
[10]. Цетуксимаб ����������������������������������
стимулира и рецепторната ендоцитоза, което води до намаляване на броя на рецепторите по клетъчната повърхност.
Един от добре познатите механизми на действие на моноклоналното антитяло
е стимулиране на антитяло зависимата клетъчна цитотоксичност чрез мобилизиране на NK и макрофагите и инхибиране на TGF-α, което корелира пряко със
степента на експресия на EGFR. Инхибирането на активността на рецептора с
Цетуксимаб води
��������������������������������������������������������������
до блокиране на ДНК��������������������������������������
-�������������������������������������
зависимата протеинкиназа, което отлага репарацията на индуцираните от химиотерапия и лъчелечение разкъсвания
на ДНК спиралата. Този механизъм обяснява донякъде повишената чувствителност към цисплатин и лъчелечение в комбинация с Цетуксимаб.
Цетуксимаб�������������������������������������������������������
е единственото моноклонално антитяло за лечение на локално авансирали плоскоклетъчни тумори на главата и шията в комбинация
с лъчелечение и в комбинация с платина-базирана химиотерапия при рецидивирало и/или метастазирало заболяване.

Терапевтична ефективност
1. Локално авансирали плоскоклетъчни карциноми на глава и шия
Ролята на таргетната терапия с Цетуксимаб����������������������������
��������������������������������������
, приложена по време на провеждане на дефинитивно лъчелечение с високи радикални дози при локално
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авансирали карциноми на глава и шия, в сравнение с група със самостоятелно лъчелечение, е изследвана в рандомизирано мултицентрично проучване в III
фаза. В проучването са включвани 424 пациенти в ����������������������������
III и
������������������������
IVA�������������������
����������������������
стадий, неметастазирал карцином на орофаринкс, хипофаринкс и ларинкс. Болните са провели
дефинитивно лъчелечение и са с Карновски пърформанс статус над 60 при скала
от (0 - 100), нормални хематологични и биохимични показатели [����������������
�����������������
15, 16, 17������
]. Це���
2
туксимаб е прилаган в натоварваща доза 400mg/m преди
�������������������������
началото на лъчелечението и последващо приложение 200mg/m2 седмично за 7 седмици в хода на
облъчването.
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Пациентите са рандомизирани в две съпоставими групи: Цетуксимаб
и лъчелечение (��������������������������������������������������������
n=������������������������������������������������������
211) и самостоятелно лъчелечение����������������������
(n=213)��������������
. Проследен е ���
постигнатият локорегионален контрол, дефиниран като отсъствие на прогресия на
заболяването. Отчетена е обща преживяемост и свободна от прогресия преживяемост. Допълнително е оценено качеството на живот с използване на въпросниците на EORTC (QLQ-C30). Болните са проследени за период от 54 месеца.
Анализът на резултатите показва, че тригодишният локорегионален контрол е
значително по-добър в групата с Цетуксимаб
��������������������������������������������
���������������������������������
и лъчелечение, в сравнение с контролната група (47% срещу 34%; p < 0.01) (Фиг. 2.). Отчетеният локорегионален
контрол е 24.4 спрямо 14.9 месеца р=0.005.
Общата 1, 2 и 3-годишна преживяемост в групата с лъчелечение и Цетуксимаб е по-висока 55%/45%, р=0.05 (Фиг. 3.), както и свободната от прогресия преживяемост 42%/31%, р=0.04, в сравнение с контролната група. След 5-годишен
период на проследяване, ползата от съчетаването на лъчелечение с Цетуксимаб
по отношение на общата преживяемост се запазва и тя е 46%/36% (HR 0.73,
95% CI 0.56-0.95 p=0.018). Комбинацията на таргетна терапия с Цетуксимаб и
лъчелечение води до подобряване на преживяемостта, независимо от размера
на първичния тумор. Субгруповият анализ идентифицира кожната токсичност,
характерна за Цетуксимаб, като предиктивен фактор и показва, че пациентите
с акнеиформен обрив от 2-4 степен по �����������������������������������
CTCAE v.3 �������������������������
имат по-дълга обща преживяемост в сравнение с тези, проявили кожна токсичност от 0-1 степен (68.8/25.6
месеца HR 0.49, CI 0.34-0.72, p=0.002). Свързаният с Цетуксимаб кожен обрив се
проявява до 35 ден от началото на лечението при 95% от пациентите, като не се
намира връзка между кумулативната доза и степента на кожна токсичност.

Фиг. 2. Локорегионален контрол в двете групи
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Фиг. 3. Обща преживяемост в двете групи

При анализ на наблюдаваната обща преживяемост след субгрупов анализ
се установява, че фактори като възраст под 60 години, мъжки пол, висок Карнофски пърформанс статус (90-100), Т2-3 тумори, N1-3 стадий, прилагане на
интегриран���������������������������������������������������������������
сюрдозаж
��������������������������������������������������������������
(����������������������������������������������������
boost�����������������������������������������������
) по време на дефинитивното лъчелечение са фактори, свързани с потенциално по-добър ефект от Цетуксимаб, в сравнение със
самостоятелното лъчелечение [16].
След оценка на качеството на живот в двете групи по скалата нa QLQ-C30
се установяват подобни резултати. Качеството на живот е влошено по време на
лечението и в двете групи и се подобрява след приключването му, като достига
изходно ниво след 12 месеца [17].
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Другият стандартен подход в лечението на туморите на главата и шията е
съчетаното лъче-химиолечение. Метаанализ на 87 рандомизирани проучвания,
сравняващи локорегионалното лечение самостоятелно и в комбинация с химиотерапия показва, че комбинираното лъче-химиолечение осигурява абсолютна
полза за общата петгодишна преживяемост от 6.5% [18]. Различният механизъм
на действие на платиновите препарати и ������������������������������������
Цетуксимаб��������������������������
, както и липсата на сходна токсичност доведе до включване на комбинация от Цетуксимаб
����������������������
и
�����������
цисплатина. RTOG 0522 е клинично изпитване III фаза, в което 895 пациенти с локално
авансирал плоскоклетъчен карцином на глава и шия са рандомизирани да получат лъчелечение в комбинация с цисплатина или в комбинация с Цетуксимаб и
цисплатина. Предварителните резултати показват липса на предимство от добавянето на Цетуксимаб към съчетаното лъче-химиолечение по отношение на
свободната от прогресия преживяемост 63%/64% и общата 2-годишна преживяемост 83%/80%. Наблюдавана е по-висока степен 3 и 4 на мукозити 45%/35% и
дерматологична токсичност 40%/18% в групата с цисплатина и Цетуксимаб [19].
В литературата няма данни от рандомизирани клинични проучвания, които да
сравняват ефективността на комбинираното с Цетуксимаб лъчелечение спрямо
комбинацията с цисплатина.
Въпреки че лъчелечението в комбинация с химиотерапия или таргетна
терапия подобрява локалния контрол и преживяемостта, проблем остава далечното метастазиране при пациентите с локално авансирали карциноми на глава
и шия.
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Индукционната химиотерапия води до намаляване на риска от дисеминация, но проучванията показват, че не се повлиява преживяемостта [20]. При
сравняване на два индукционни режима, добавянето на доцетаксел към индукционната схема цисплатина, флуороурацил, статистически значимо подобрява
локалния контрол и общата преживяемост [21]������������������������������
����������������������������������
. Проучването ����������������
ECOG 2303 ������
за индукционно приложение на �����������������������������������������������
Цетуксимаб�������������������������������������
в комбинация с химиотерапия - Паклитаксел и Карбоплатина с последващо лъчелечение в комбинация с Паклитаксел и
Карбоплатина при болни с локално авансирал карцином на глава и шия, показва
постигане на пълна патохистологична ремисия в 65% и, респективно 100% [20].
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В ретроспективно клинично изпитване при пациенти с карцином на орофаринкс са прилагани Цетуксимаб, паклитаксел и карбоплатина с последващо
дефинитивно лъчелечение или лъчелечение в комбинация с цисплатина или
хирургично лечение. Индукционният режим води до пълна ремисия при 19%,
частична ремисия при 77% и стабилно заболяване при 4% от пациентите. Наблюдаваната тригодишна обща преживяемост е 91% [22].
TREMLIN е проучване II фаза, в което 153 болни с локално авансирал
плоскоклетъчен карцином на ларинкс и хипофаринкс провеждат 3 курса индукционна химиотерапия с д�������������������������������������������������
o������������������������������������������������
цетаксел, цисплатина и флуороурацил. При пациентите с постигнат < 50% отговор е проведено хирургично лечение, а тези с > 50%
отговор са рандомизирани да получат лъчелечение в комбинация с цисплатина или Цетуксимаб. Анализът на резултатите показва, че липсва статистически
значима разлика в броя на проведените органо-съхраняващи операции между
двете групи болни 95/93%, запазване на функцията на ларинкса 97%/82% и 18
месечната обща преживяемост 92/89% [22]. Индукционната химиотерапия с
последващо лъче-химолечение не е стандарт при локално авансиралите тумори
на глава и шия, но е възможност за осъществяване на органосъхраняваща оперативна интервенция при селектирани болни с карциноми на ларинкса и хипофаринкса [23].
2. Рецидивирали и/или метастазирали плоскоклетъчни карциноми
на глава и шия
Прилагането на Цетуксимаб
����������������������������������������������������
като
�����������������������������������������
допълнение към монотерапия с цисплатина или към платина – базирана комбинирана химиотерапия като първа линия
за лечение на рецидивирал и/или метастазирал плоскоклетъчен карцино на глава и шия е оценено в 3 рандомизирани, мултицентрични проучвания в I, II и III
фаза [24, 25, 26].
В първото проучване за приложение на Цетуксимаб
�����������������������������
������������������
при нелекувани пациенти с рецидивирал и/или метастазирал плоскоклетъчен карцином на глава
и шия са влкючени 117 пациенти, рандомизирани за лечение с цисплатина в
комбинация с Цетуксимаб��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
в стандартна доза и режим на приложение, или плацебо. Добавянето на Цетуксимаб увеличава статистически значимо отговора на
лечението от 10% на 26% (р=0.03), но не подобрява общата преживяемост – 8
и 9.2 месеца. В най-голямото до мемента фаза ������������������������������
III рандомизирно
��������������������������
клинично проучване EXTREME (Erbitux in First line Treatment of Recurrent or Metastatic Head
and Neck Cancer) 442 нелекувани пациенти с рецидивирал и/или метастазирал
плоскоклетъчен карцином на глава и����������������������������������������
шия
���������������������������������������
са рандомизирани да получат цисплатина или карбоплатина и 5-флуороурацил самостоятелно или в комбинация с
Цетуксимаб.������������������������������������������������������������
Добавянето на ���������������������������������������������
Цетуксимаб сигнификантно
����������������������������������
удължава общата преживяемост от 7.4 на 10.1 месеца (CI 0.64-0.99; p=0.04) и свободната от прогресия
преживяемост от 3.3 на 5.6 месеца (р<0.001). Комбинацията с Цетуксимаб
����������������
�����
редуцира риска от смърт с 20% и намалява риска от прогресия с 46%.
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“

Субгруповият анализ
показва, че полза
от добавянето
на Цетуксимаб
към стандртния
химиотерапевтичен
режим имат
всички подгрупи
болни, независимо
от възраст,
пърформанс статус,
предхождащо лечение,
локализация, степен
на диференциация и
степен на експресия
на EGFR < 40% или >
40%.

Субгруповият анализ показва, че полза от добавянето на Цетуксимаб
към стандртния химиотерапевтичен режим имат всички подгрупи болни,
независимо от възраст, пърформанс статус, предхождащо лечение, локализация, степен на диференциация и степен на експресия на EGFR < 40% или
> 40%. По отношение на наблюдаваната токсичност, анализът на данните показва, че като цяло токсичността в двете групи болни е съпоставима. В групата
с ������������������������������������������������������������������������
Цетуксимаб �������������������������������������������������������������
е отчетена дерматологична токсичност 3 степен при 9% от пациентите. Добавянето на Цетуксимаб към платина-базираната химиотерапия не
повлиява качеството на живот на пациентите. Резултатите от това проучване
превръщат комбинацията от цисплатина, 5-флуороурацил, Цетуксимаб в
стандарт за лечение при рецидивирали и/или метастазирали плоскоклетъчни карциноми на глава и шия [26].

Токсичност, свързана с прилагане на цетуксима Б

“

Механизмът на действие на таргетните биологични агенти определя техния токсичен профил, който се различава от този на цитостатиците. Селективното инхибиране на определено молекулно ниво намалява системната токсичност,
но води до друга т. нар. „класова токсичност”, която се определя от вида на таргета
и степента на неговата експресия от нормалните тъкани. Рецепторът за епидермалния растежен фактор се експресира от кератоцитите, фоликуларните епителни
клетки, потните и мастни жлези, капилярите на дермата, поради което най-честата токсичност при приложение на инхибитори на EGFR�������������������������
�����������������������������
като Цетуксимаб���������
�������������������
е кожната [27]. Meханизмите на кожните реакции се свеждат до: засилване на ксерозата,
повишаване на възпалителния отговор на субепидермиса, изтъняване и некроза в
епидермиса, производство на възпалителен ексудат, образуване на крусти, поява
на улцерации и възможност за бактериални инфекции.

“

Кожните реакции са представени е от акне-подобен обрив, който се изявява в първите две седмици от началото на лечението предимно по лицето и
горната част на торса. Дерматологична токсичност е докладвана при около 80%
от пациентите, получавали лечение с Цетуксимаб, като при 35% е наблюдавана
сухота на кожата по дланите и ходилата, която носи риск от ко-инфекция със
Staphylococcus aureus или
�������������������������������������������������������
Herpes
���������������������������������������������������
Simplex [28].�������������������������������
Редица клинични проучвания определят степента на кожна токсичност като предиктивен фактор за отговор към
лечението [16]. Препоръките за поведение в зависимост от степента на кожна
токсичност са следните: при дерматологична токсичност 1 степен – папуларен
или макуларен обрив - локални антибиотици (�����������������������������������
erythromycin, tetracycline, clindamycin, m�������������������������������������������������������������������
е������������������������������������������������������������������
tronidazole), кортикостероидни
����������������������������������������������������
кремове; при дерматологична токсичност 2 степен – папуларен или макуларен обрив, покриващ < 50% от кожата перорални антибиотици (doxycycline, tetracycline) и кортикостероидни кремове;
при дерматологична токсичност 3 степен - папуларен или макуларен обрив, покриващ > 50% от кожата – перорални антибиотици, кортикостероиди и спиране
на терапията; 4 степен – генерализиран ексфолиативен или булозен дерматит
– перорални антибиотици, кортикостероиди и спиране на лечението.

Резултатите от
това проучване
превръщат
комбинацията
от цисплатина,
5-флуороурацил,
Цетуксимаб в
стандарт за лечение
при рецидивирали и/
или метастазирали
плоскоклетъчни
карциноми на глава
и шия

Механизмът
на действие на
таргетните
биологични агенти
определя техния
токсичен профил,
който се различава
от този на
цитостатиците.
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При 10-15% от болните се наблюдава засягане на ноктите по типа на паронихия 4-8 седмици след началото на лечението. Алергии или анафилактичен шок
при приложението на Цетуксимаб
��������������������������������������������������������
са
���������������������������������������������
редки в около 2-3% и те се проявяват в началото на първата инфузия. При 17 от 21 пациенти, развили реакции на свръхчувствителност, са намерени IgE антитела срещу galactose-alpha-1,3 galactose.
Хипомагнезиемията е ефект, предизвикан от анти-EGFR антителата в резултат
на инхибирането на реабсобцията на магнезий в бъбрека и може да настъпи още
първата седмица от началото на лечението с ���������������������������������
Цетуксимаб.����������������������
Това налага проследя-
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ване на нивата на K+ и Mg+ и провеждане на субституираща терапия. Сърдечносъдови инциденти и внезапна смърт са докладвани при около 2% от болните,
лекувани с Цетуксимаб в комбинация с лъчелечение [29].
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Анализът на резултатите показва, че при комбинация на лъчелечение с Цеуксимаб страничните ефекти на лъчелечението не са повлияни при добавяне на
таргетната терапия������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
в проучване �����������������������������������������������
III��������������������������������������������
фаза при болни с локално авансирал плоскоклетъчен карцином на глава и шия [���������������������������������������������
����������������������������������������������
30�������������������������������������������
, 16���������������������������������������
�����������������������������������������
]. Наблюдаваната
������������������������������������
честота и продължителност на мукозити и дисфагия не се различават значително в наблюдаваните групи
в проучването. Не е отчетена разлика и в честотата на ксеростомията и болковата
симптоматика, въпреки че загубата на телесна маса е наблюдавана по-често в групата с Цетуксимаб, в сравнение с групата със самостоятелно лъчелечение.
Токсичният профил на платина-базирана химиотерапия не е повлиян от
добавянето на Цетуксимаб в проучването EXTREME при нетретирани болни с
рецидивирал или метастазирал плоскоклетъчен карцином на глава и шия [31].
Отчетена е по-висока честота на 3 и 4 степен дерматологична токсичност 9%/1% и случаи на сепсис 4%/1% в групата с прилагане на Цетуксимаб и
химиотерапия, в сравнение с групата със самостоятелна химиотерапия [31]. При
сравняване на проявената 3 и 4 степен хипомагнезиемия 5%/1% (p= 0.05), хипокациемия 4%/1% (p = 0.06) и анорексия 5%/1% (p= 0.05) е налице гранична
статистическа значимост.
Като цяло Цетуксимаб
�����������������������������������������������������
������������������������������������������
притежава приемлив токсичен профил, страничните ефекти са в ниска и средна степен, а токсичността е предвидима и
може да бъде контролирана [32].

Заключение
В заключение може да се обобщи, че въвеждането на биологичната таргетна терапия с Цетуксимаб е надеждна опция за лечение на болните с плоскоклетъчни карциноми на глава и шия. Цетуксимаб е единственото моноклонално
антитяло, инкорпорирано в комплексното лечение на пациентите с тази локализация, което в комбинация с лъчелечение или химиотерапия доказано подобрява преживяемостта.

“

Като цяло
Цетуксимаб
притежава приемлив
токсичен профил,
страничните
ефекти са в ниска
и средна степен, а
токсичността е
предвидима и може да
бъде контролирана

При локално авансирало нерезектабилно заболяване комбинацията Цетуксимаб и лъчелечение е алтернатива на стандартното лъче-химиолечение с
цисплатина. Схемата с Цетуксимаб и лъчелечение е с подобна ефективност и с
очаквана по-ниска oстра и късна токсичност.
В случаите с рецидивирало или метастазирало заболяване като метод на
избор за терапевтичното поведение и стандрт за лечение е прилагането на комбинацията цисплатина / 5- флуороурацил и Цетуксимаб.
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Резюме
Ракът на белия дроб е водеща причина за смърт от злокачествени новообразувания в глобален мащаб (1). Недребноклетъчният белодробен карцином (НДКБДK) е
най-често срещан тип и се представя от три хистологични подтипа – аденокарцином,
плоскоклетъчен карцином и едроклетъчен карцином. От диагностицираните пациенти с
белодробен карцином 10-40% са непушачи.
През последните години таргетната терапия е в основата на персонализираната
медицина след откриването на няколко нови агента и разкриването на таргетно-специфични молекулярни патологични пътища при НДКБДK. Понастоящем EGFR генетичните мутации са едни от най-важните предиктори на клиничен отговор към терапия с ТК
инхибитори –ерлотиниб и гефитиниб (2,3).
Инхибиторите на EGFR тирозинкиназата показват активност при пациенти, чиито туморни клетки имат специфични мутации в EGFR тирозинкиназния домейн.(1)Тези
мутации обхващат екзони 18-21, които са част от EGFR киназния домейн. Деветдесет
процента от тези мутации са делеции в екзон 19 или точкови мутации в екзон 21. Тези
мутации повишават киназната активност на EGFR, водейки до хиперактивност на сигналните пътища(4).
Представяме два случая, показващи връзката между мутации в екзон 19 и 21 на
EGFR гена при НДКБДK и терапевтичния отговор към ерлотиниб като първа линия на
терапия и един случай на поддържаща терапия с ерлотиниб.
Ключови думи: недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБДK), EGFR мутации, тирозинкиназни инхибитори.

ERLOTINIB
First-line treatment or maintenance therapy of NSCLC. Casereports
Velko Minchev, Snezhina Nedeva, Hristo Hristov
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Lung cancer is a leading cause of cancer-related death globally(1).Non-small cell
lung cancer(NSCLC), the most common type, comprises of three histological sub-types:
adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, and large cell carcinoma. Approximately 10-40% of
patients diagnosed with lung cancer report no history of tobacco smocking.
In recent years the target treatment has become essential of personalized medicine after
identifying a number of new agents and investigating of target specific molecular pathways in
NSCLC. .At present EGFR gene mutations are considered the most important predictors of
clinical response to the therapy with TK inhibitors-Erlotinib and Gefitinib(2,3).
Inhibitors of epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase (TK), erlotinib
and gefitinib, have shown substantial activity in patients whose tumor cells harbor specific
mutations in the EGFR TK domain. These mutations occur within EGFR exons 18-21, which
encodes a portion of the EGFR kinase domain. Aproximately 90% of these mutations are exon
19 deletions or exon 21 L858R point mutations.These mutations increase the kinase activity of
EGFR leading to hyperactivation of downstream pro-survival signaling pathways.
In this study we provided two cases that representing the correlation between EGFR
mutations in exon 19 deletions and exon 21 point mutations in NSCLC and treatment results of
Erlotinib, and one case of maintenance therapy of NSCLC with Erlotinib.
Keywords: non-small cell lung cancer(NSCLC), EGFR mutations, tirosine kinase
inhibitors
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Рак на белия дроб е водеща причина за смърт от злокачествени новообразувания в глобален мащаб(1). Белодробният карцином се разделя на дребноклетъчен (ДКБДК) и недребноклетъчен карцином(НДКБДК) – два морфологични
варианта с различен терапевтичен подход.
Терапията при ДКБДК се състои в химио-и/или радиотерапия, докато при
НДКБДК на първо място е обсъждане на оперативна интервенция – лобектомия
или пулмонектомия. При 10-15% от пациентите с НДКБДК има възможност за
резектабилност на туморния процес (стадий 1 /2), в напреднал стадий се провежда комбинирана неоадювантна химиотерапия, последвана от белодробна резекция и следоперативна химио- и лъчетерапия(5). Предоперативно стадиране
може да се осъществи чрез бронхоскопия с цитологично и патохистологично
изследване, бронхиална и трансторакална иглена биопсия под КТ контрол и
трансбронхиална или трансезофагеална аспирация на материал от медиастинални лимфни възли(5,6). Важно в терапевтично отношение е установяване на
активна мутация в EGFR-киназния домейн в изолирана ДНК.Тумори с такива
мутации често са чувствителни на ТК инхибитори.
НДККБД е най-често срещан тип и е представен от три хистологични подтипа – аденокарцином ,плоскоклетъчен карцином и едроклетъчен карцином. От
диагностицираните пациенти с НДКБДК аденокарцином 40% са непушачи.
Основни рискови фактори за развитието на НДКБДК са: пасивно пушене,
професионална експозиция на вредни агенти-азбест, кварц, арсен, силиций(7).
Най-често симптомите при НДКБДК са неспецифични - кашлица, диспнея, гръдна болка, хемоптиза, стридор, болка при ангажиране на плеврата. При
метастазиране в регионалните лимфни възли се изявяват симптоми, свързани с
трахеална обструкция, дисфагия, дисфония, синдром на горна празна вена, пареза на диафрагмата, плеврален излив. Паранеопластичен синдром поради ектопична секреция на биологично активни вещества и хормони (колагеноза, дерматомиозит, SIADH, Lambert-Eatonsyndrom, Pierre-Marie-Bamberger Syndrom)(7,9).
Нaй-често засегнатите органи от метастазирането на НДКБДК са мозък, черен
дроб, кости, бял дроб, бъбреци, плевра и медиастинални лимфни възли.

Биология на НДКБДК
От терапевтична гледна точка интерес представлява фамилията на EGFRрецепторите, включваща 4 основни типа: HER1(EGFR), HER 2, HER 3, HER 4.
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Схема 1(11): А. EGFR е 170кDa представител на фамилията HER-рецептори. Всеки
рецептор съдържа екстрацелуларен лиганд-свързан домейн, трансмембранен
липофилен домейн и интрацелуларен тирозинкиназен домейн. За HER2 няма
установени лиганди. Лигандното свързване индуцира автофосфорилиране и
причинява активиране на каскадни сигнални пътища. Лигандите са означени
с кръгове, а PI3K свързаните страни – с червени квадрати. В. Диаграма на EGFR
протеин. Екстрацелуларният домейн на EGFR представлява 621 аминокиселини и
е представен от четири различни подтипа, R1-R4.R1 и R4 са богати на цистеинови
остатъци. R3 включва EGF-свързващ домейн. Интрацелуларната част съдържа
тирозинкиназен домейн и C-терминал, който може да автофосфорилира шест
участъка. С. Характеристиката на RAS-сигналния път включва MAPK–ERK,
MAPK–JNK и 38 други пътя. MAPK каскадите се активират чрез голяма вариация
на екстрацелуларни сигнали, вкл. растежни фактори, диференциращи и стресиндуцирани фактори.HB-EGF – хепарин-свързан-EGF-подобен растежен фактор; ТМтрансмембранен регион

Основни гени с предиктивно и прогностично значение при НДКБДК
участват в сигналния път EGFR/KRAS/RAF/MEK/ERK. Генният продукт на рецептора на EGFR е трансмембранен рецептор на епителни клетки с екстра-,
транс- и интрацелуларна част. При свързване на растежни фактори рецепторът
се активира чрез автофосфорилиране на интрацелуларната част и образуване
на димерна структура, като се повишава ТК активност. Задвижват се сигнални
пътища /RAS/RAF/MEK/PI3K/Akt/Mtor/, по които се пренасят сигнали от клетъчната повърхност към ядрото и се включват транскрипционни фактори /cfos/AP/Elk-1/. При мутация в гена, рецепторът се свръхекспресира. Над 80% от
активиращите мутации са делеции в екзон 19 или точкови мутации в екзон 21.
Откриват се в 10-15% при пациенти с аденокарцином и 3% при друг хистологичен тип.
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Мутантният EGFR ген е молекулярна мишена за таргетна терапия с ТК
инхибитори, което го прави предиктивен фактор за терапевтичния отговор при
НДКБДК. Генният продукт на KRAS е гуанозин-трифосфатаза(ГТФ)-свързан
протеин, който се включва в действие от активния EGFR. Точкови мутации в
KRAS са негативни предиктивни маркери за терапевтичен отговор към ТК инхибитори(8).
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Схема 2. EGFR мутации(6).
Мутациите над схемата са
свързани с чувствителност към
ТК инхибитори (ТКИ), а тези под
нея - с резистентност към ТКИ.

Наличието на мутации, показващи чувствителност към ТКИ се свързва и
с механизма на действие на ерлотиниб. Като ТКИ на рецептора на EGFR (HER 1),
той инхибира интрацелуларното фосфорилиране на EGFR, който се експресира
върху клетъчната повърхност на нормални и ракови клетки. EGFR мутациите
могат да доведат до активиране на сигналните пътища на анти-апоптоза и пролиферация. Силната ефективност на ерлотиниб при блокиране на EGFR-медиирано сигнализиране при тези тумори, положителни за EGFR мутация, се дължи
на здравото свързване на ерлотиниб с мястото на свързване на АТФ в мутиралия
киназен домейн на EGFR. Междинното сигнализиране се блокира и пролиферацията на клетките спира, индуцира се клетъчна смърт по вътрешен апоптозен
път (10).
Израз на действието на ерлотиниб при НДКБДК с установена мутация в
екзони, показващи чувствителност към тирозинкиназни инхибитори, представяме чрез два клинични случая от практиката.

Клинични случаи на НДКБДК с първа линия терапия с ерлотиниб
Първи клиничен случай
Пациентка на 63 г. постъпва в хирургично отделение (м.07.2013) по повод
установяване на уголемени лимфни възли в лявата подмишница и на шията, които постепенно нараствали на големина, както и с оплаквания от обща отпадналост, намален апетит, гадене, редукция на тегло и нощни изпотявания с давност
от 2-3 месеца(м.04.2013).
От проведената КТ (м.07.2013 г.) в хирургичното отделение на шия, медиастинум, бели дробове и абдомен се установяват следните изменения:
-

шийна област: уголемени лимфни възли в лява долна група цервикоюгуларни и супраклавикуларни с размери до 15мм.; супраклавикуларен
конгломерат от ЛВ с размер 30мм.

-

десен бял дроб - втори сегмент - мекотъканна формация с нехомогенна структура, резки неравни контури със спикуловидни зони в
периферията,свързана с фини ивици с плеврата с размери 50/26мм.;
двустранно в белодробния паренхим - дифузно нодули с размер 3мм;
пулмофиброза и емфизем;

-

медиастинум - множество уголемени ЛВ параваскуларно, парааортално, претрахеално, бифуркационни и бронхопулмонални в дясно с диаметър до 15мм..
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Придружаващи заболявания: артериална хипертония и тиреоидит на Хашимото.
При проведеното оперативно отстраняване на лимфен възел от лява надключична област и извършеното хистологично изследване се установява метастаза от слабодиференциран аденокарцином.Изпратени са проби от взетия биопсичен материал за изследване наличието на EGFR мутации и се доказва мутация
на EGFR в екзон 21L858R(12.07.2013 г.).

Снимка 1. Цитология от
медиастинален ЛВ при НДКБДК(6)

При постъпване в клиниката по химиотерапия към Централ Онко Хоспитал, Пловдив от физикалния преглед се установяват конгломерат от супраклавикуларни лимфни възли в ляво с размер 30мм и аксиларни ЛВ с размери 20мм. От
проведените параклинични изследвания липсват отклонения от нормата.
Извършена КТ на 29.07.2013 г. на шия, торакс и абдомен. Установяват се
дифузни нодули двустранно в белодробния паренхим, туморна формация с размери 39мм в десен бял дроб и персистиращи ЛВ.
Окончателната диагноза е НДКБДК, слабодиференциран аденокарцином,
T2N3M1, пулмо-пулмонални метастази и такива в леви аксиларни и супраклавикуларни лимфни възли.
След обсъждане от онкологичен комитет се решава пациентката да започне терапия с ерлотиниб 150 мг като първа линия лечение.
По-нататъшната оценка на състоянието включва ехография на коремни
органи и КТ изследвания при проследяване на пациента във времето, като се наблюдава много добър ефект от проведената терапия, изразяващ се в постепенно
намаляване размера на основната туморна формация във втори сегмент на десен бял дроб, редуциране на броя и размерите на микронодулите в белодробния
паренхим и намаляване размерите на цервикоюгуларни, супраклавикуларни,
аксиларни лимфни възли и проследяваните паратрахеален и аортопулмонален
лимфни възли.От направения четвърти КТ се отчита частична ремисия на заболяването /вж. табл. 1/
PR(partial response) по RECIST 1.1 с 51%.
Пациентката съобщава за поява на акнеиформен обрив по лицето, гърдите и гърба след започване на първи курс терапия с ерлотиниб (16.08.2013 г.). От
физикалния преглед се установяват намалени размери на супраклавикуларния
конгломерат от ЛВ и аксиларните ЛВ.
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При преглед по време на втори курс с ерлотиниб (30.08.2013 г.) ЛВ в аксилата са до 10мм., а в надключичната област са с размер до 15мм.
При преглед по време на трети курс с ерлотиниб (28.10.2013 г.) не се палпират ЛВ в лява аксила и надключична лява област, отново с обрив.
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Таблица 1. Размери на туморната формация и съответните лимфни
възли,проследявани в хода на терапията.

Снимка 2. Втори КТ

Снимка 3. Tрети КТ
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Снимка 4. Четвърти КТ

Втори клиничен случай
Пациентка на 59г., която по повод на персистираща кашлица с обилна експекторация, гнойни секрети, лесна уморяемост, обща отпадналост, задух, субфебрилитет е провела терапия за пневмония(м.07.2013 г.). Поради персистиране
на оплакванията е направена КТ на торакс (23.07.2013 г.). Установяват се двустранни окръглени зони в белодробния паренхим с размери до 10мм., вдясно
върхово в първи сегмент се визуализира формация с резки и полилобулирани
очертания и размери до 23/19мм., десен интермедиерен бронх е с намалена прозрачност без данни за ясна туморна формация.
Извършена е ФБС, при която се диагностицира ендобронхиален пролиферативен процес в дясно. Взет е материал за цитологично изследване. Поради
липса на хистологична диагноза на 01.08.2013 г. е извършена втора ФБС и се доказва бронхогенен аденосквамозен карцином. Изпратен е материал за генетично
изследване на EGFR мутационен статус с резултат EGFR М+ делеция в екзон 19
(15.08.2013 г.).
При постъпване в клиниката по химиотерапия към ЦентралОнкоХоспитал, Пловдив от физикалния преглед и параклиничните изследвания не се установяват съществени отклонения. От направената КТ на бял дроб на 21.08.2013
г. се открива в областта на горнолобарен и интермедиерен бронх в дясно неправилна солидна формация със спикуловидни очертания и размер 32/22,7мм., в
близост до десен клон на пулмоналната артерия. Множество пръснати двустранни хиперденсни лезии до 5-10мм., дясно върхово в трети сегмент – формация с
размери 23/16,4мм., паратрахеален ЛВ в дясно до 16,7/10мм..
Окончателната диагноза е белодробен карцином в дясно, НДКБДК, бронхогенен аденосквамозен карцином, Т3N2M1; пулмо-пулмонални метастази.
След обсъждане на онкологичен комитет (23.08.2013 г.) се взе решение пациентката да започне терапия с ерлотиниб 150 мг дневно.От направените КТ
изследвания се отчита SD по RECIST.
От проведените следващи ехография на коремни органи и КТ изследвания на фона на терапия с ерлотиниб, се наблюдава съществено повлияване, което се изразява в изчезване на втората върхова туморна формация, намаляване
размерите на основния туморен процес и на паратрахеалния ЛВ, който на третата КТ вече не се визуализира.
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От параклиничните изследвания и от физикалните прегледи при проследяване на пациента няма отклонения. През м.12.2013 г. и през м.02.2014 г. при
преглед се диагностицира макулопапулозен обрив по цялото тяло.
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Таблица 2. Размери на туморната формация и съответните лимфни възли,
проследявани в хода на терапията.
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Снимка 5 и 6. Tрети КТ-основна туморна формация и паратрахеален ЛВ

Снимка 7. Четвърти КТ

Схема 1: Проследява редуцирането на размерите на основните туморни
формации при първи и втори пациент и съответно проследяваните лимфни възли.

Поддържаща терапия с ерлотиниб. Клиничен случай.
Пациентка на 63 г. с анамнеза за многократни тежко протичащи пневмонии , постъпва в отделение по пулмология с оплаквания от продължителна астеноадинамия и диспнея. От КТ (03.09.2013 г.) - данни за паратрахеално и бифуркационно увеличени лимфни възли до 11мм., на ниво на десен горен лоб
на белия дроб се открива стеноза и обтурация на десен главен бронх и десен
горнолобарен бронх от туморна формация с размер 75мм., навлизаща в хилуса
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на десен бял дроб, плеврален излив от върха до основата в дясно. Извършена е
плеврална пункция -“суха”пункция.
От проведената ФБС (10.09.2013 г.) се открива авансирал карцином на 1,5
см от карината, обтуриращ горнодялов бронх и проминиращ в главен бронх,
стесняващ 2/3 от лумена. Взет е материал за хистологично изследване с резултат
плоскоклетъчен карцином. Не е изследван материал за EGFR мутации.
При постъпване в отделението от физикалния преглед се открива грубо
везикуларно дишане двустранно с удължено издишване, сухи свиркащи хрипове. От параклиничните изследвания няма съществени отклонения.
Окончателната диагноза е белодробен карцином в дясно, плоскоклетъчен
, T4N3M0 - 3b клиничен стадий.
При обсъждане на пациентката от онкологичен комитет се решава да се
започне полихимиотерапия Cisplatin+Gemcitabin като първа линия лечение, с
продължителност 6 курса през 21дни.
От извършената КТ на 27.11.2013 г. се отчитат персистиращи находки в медиастинума -увеличени ЛВ в областта на карината с размери до 10/12мм., и десен
бял дроб върхово-формация до 34/41мм., както и плеврален излив вдясно.
От КТ изследването на 22.01.2014 г. след проведен шести курс ПХТ се отчита намаляване размерите на туморната формация на 60 мм в близост до асцендентна торакална аорта, намалял по обем плеврален излив до 1,5л. и липса
на пулмо-пулмонални метастази. Не е извършвана плеврална пункция за редуциране обема на излива.
След обсъждане на онкологичен комитет се реши пациентката да продължи лечението с таргетна терапия с ерлотиниб 150 мг дневно като поддържаща терапия.От извършените контролни прегледи и параклинични изследвания по време на проследяване на пациента се отчита видимо по-добро общо
състояние,подобрение на дишането,пациента не съобщава за странични ефекти
,свързани с терапията с ерлотиниб-обрив,долнодиспептичен синдром.Наблюдението на пациента и терапията продължава.
Придружаващи заболявания: ХИБС

Снимка 8. Четвърти КТ
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В терапевтично отношение при НДКБДК освен оперативото отстраняване на туморната формация в началните стадии или комбинираната терпия при
по-напреднали стадии с наличие на метастази, може да се приложи и таргетна
терапия.Приложението й позволява достъп до персонализирана медицина за
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пациента и е свързано с изолиране на мутации в гени, чиито продукти променят
активността на клетките и повлияване на тези отклонения чрез таргетиране.
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В случая при НДКБДК с изолирани точкови мутации в екзон 21 или делеции в екзон 19 на EGFR гена, откритите тирозинкиназни инхибитори, които блокират фосфорилирането като се свързват с рецептора на EGFR, дават
възможност да се повлияе туморния процес като се забави или спре неговото
по-нататъшно развитие. Чрез този ефект се увеличава продължителността на
живот на пациента и се подобрява качеството на живот .Таргетната терпия с
тирозинкиназни инхибитори като ерлотиниб и гефитиниб позволява да се прилагат както като първа линия на терапия при установен мутационен статус при
локално авансирал НДКБДК с EGFR активна мутация, така и като втора или
поддържаща линия при регистриране на SD или PR след проведена химиотерапия с платина-базиран режим.
В хода на терапията с тирозинкиназни инхибитори може да възникнат и
допълнителни мутации, които да са причина за резистентност и към таргетната
терапия.
За да не се пропуска възможността пациента да се лекува с таргетна терапия, е необходимо при всеки новодиагностициран белодробен карцином да се
извършва изследване на мутационния статус върху проба от туморната тъкан.
От представените два клинични случая с първа линия на терапия се наблюдава доброто повлияване на пациентите от таргетната терапия с ерлотиниб,
по-ниска токсичност в сравнение с поддържащата терапия, която се провежда
след химиотерапия, удължаване на продължителността на живот.
Клиничната ефективност на терапия с ерлотиниб като първа линия при
НДКБДК при пациенти с EGFR активиращи мутации е доказана в рандомизирано , открито клинично изпитване фаза 3 (ML20650,EURTAC). Това проучване
е проведено при пациенти от бялата раса с метастазирал или локално напреднал
НДРКБДК (стадий 3б и 4), които не са получавали преди това химиотерапия или
друга системна противотуморна терапия за заболяването и които имат мутации в домейна на тирозинкиназата на EGFR (делеция на екзон 19 или мутация
в екзон 21). Пациентите са рандомизирани в съотношение1:1 и са получавали
ерлотиниб 150мг дневно или до 4 цикъла дублетна химиотерапия на базата на
платина.(10)
Ефикасността и безопасността на ерлотиниб като поддържаща терапия
след първа линия химиотерапия при НДКБДК са установени в рандомизирано,
двойно сляпо , плацебо контролирано клинично изпитване (ВО18192,SATURN).
Проучването е проведено при 889 пациенти с локално напреднал или метастазирал НДКБДК, който не е прогресирал след проведена химиотерапия на базата на
платина. Средната преживяемост в групата на ерлотиниб е 22,4 месеца в сравнение с 16,0 месеца при плацебо групата.
От представените случаи на първа линия терапия с ерлотиноб от нашата
клинична практика се отчита много добро повлияване, по-ниска токсичност и
по –добър ефект в сравнение с поддържаща терапия след провеждане на химиотерапия.
Терапията и наблюдението на представените случаи продължава.
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