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Резюме
Въпреки напредъка в науката и медицината, ракът на белия дроб е водеща причина
за смъртност, вследствие на онкологично заболяване сред мъжете и жените в световен
мащаб. Тютюнопушенето, начинът на живот, различни фактори на околната среда и фамилната история са основните рискови фактори, свързани със заболяването.
С развитието на новите технологии, като новогенерационното секвениране, в последните години се разкриват молекулярните механизми за възникването на различните
хистологични групи белодробни тумори. Намерени са специфични соматични мутации,
амплификации и транслокации, които вече навлязоха в клиничната практика като дигностични, прогностични и предиктивни биомаркери. Те позволяват по-ранното диагностициране, проследяване на пациентите и определяне отговора им към терапия. Успехът
на таргетните терапии и новите имунотерапевтични подходи доведоха до смяна на парадигмата за диагноза и лечение.
Откриването и валидирането на нови маркери при това хетерогенно онкологично
заболяване дава възможност за разкриване на нови лекарства за лечение. Този обзор разглежда различни генетични, геномни и епигенетични промени при рака на белия дроб
и тяхното клинично и молекулярно значение, както и методите за тяхното изследване.
Ключови думи: рак на белия дроб, биомаркери, генетични, геномни и епигенетични промени, таргетни терапии, имунотерапия
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Abstract
Despite advances in science and medicine, lung cancer remains leading cause of cancer
death for men and women worldwide. Disease associated risk factors are smoking, lifestyle,
various environmental factors and family history.
Over the last decade with the development of new technologies such as next generation
sequencing (NGS) it has become possible to reveal the molecular mechanisms for lung
cancer initiation and development. Different specific somatic mutations, amplifications and
translocation with clinical significance as diagnostic, prognostic, and predictive biomarkers
have been identified. They could allow early detection, monitoring of patients and determining
the response to therapy. The success of targeted therapies and new immunotherapy approaches
have led to shift in the paradigm of lung cancer diagnosis and treatment.
The discovery and validation of new markers, within this heterogeneous cancer,
enables the development of potential new therapies. This review focuses on different genetic,
genomic, and epigenetic changes and their clinical and molecular significance, as well as the
methods for their detection.
Key words: lung cancer, biomarkers, genetic, genomic and epigenomic alterations,
target therapies, immunotherapy
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Епидемиология, рискови фактори и класификация на белодробните тумори. Ракът на белия дроб (РБД) е една от водещите причини за смъртност вследствие на онкологично заболяване в световен мащаб. По честота той е на първо
място при мъжете в Европа и на второ място в САЩ [1]. В България РБД е найчестото злокачествено заболяване при мъжете и шесто по честота при жените
[2]. Едва 15% се диагностицират в ранен стадий с петгодишна преживяемост
от 50% [2]. При останалата част заболяването се открива в напреднал стадий, с
наличие на лимфни и/или далечни метастази, а петгодишната преживяемост е
около 17% [2].
За развитие на заболяването важно значение имат влиянието на околната
среда, начинът на живот и генетичната предразположеност [2]. Тютюнопушенето е един от основните рискови фактори за РБД и 80 - 90% от диагностицираните
пациенти са пушачи [2]. Тютюневият дим е смес от химикали и около 60 канцерогена [3]. Най-силно канцерогенни са полицикличните ароматни хидровъглероди, ароматните амини и азот-нитрозамините. При взаимодействие на инхалираните канцерогени с епителните клетки на дихателните пътища се индуцират
повреди в ДНК [3]. Ако не се отстранят от клетъчните репарационни системи
тези повреди водят до увеличаване на мутационния товар. По този начин нараства рискът от възникване на соматични мутации в онкогени и тумор-супресорни гени [3]. Най-често тези промени се получават при ковалентно свързване на
метаболитно активния канцероген с ДНК и образуване на т.нар. ДНК-адукти [3].
Всеки биологичен процес, който води до възникване на соматични мутации, се
характеризира с определен мутационнен профил. При пушачи тъканите, които
директно са изложени на тютюнев дим, показват повишени нива на ДНК-адукти, от които с най-висока честота са еднонуклеотидната С>A и динуклеотидната
замяна CC>AA [3]. Същият мутационен профил се открива при 13,8% от непушачите, което се дължи на т.нар. пасивно пушене [3].
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Останалите фактори на околната среда за възникване на РБД включват
експозиция на азбест, хром, арсен, никел, кадмий, силиций, предхождащи белодробни заболявания и други. При липсата им, генетичната предразположеност
също увеличава риска от възникване на РБД [2].
Според класификацията на СЗО на базата на хистологията, биологията и
терапевтичния подход, РБД се разделя на 2 основни групи – недребноклетъчен
рак на белия дроб (НДРБД), който се диагностицира в 85% от случаите и невроендокринен тумор на белия дроб (НЕТбд), в останалите 15% от случаите [2].
Групата на НЕТбд обединява туморите, произлизащи от невроендокринните прекурсори [4]. Морфологията на тези тумори при наблюдение под микроскоп се отличава с малки кръгли или вретеновидни клетки [4]. Групата на НЕТбд
е съставена от твърде различни помежду си карциноми по отношение на молекулярно биологичното си поведение, клинични, епидемиологични, генетични
характеристики, прогноза и начини на лечение [1]. Тя включва ниско диференцирания дребноклетъчен карцином (ДКБД), едроклетъчния невроендокринен
карцином (ЕКНЕК), умерено диференцирания атипичен карциноид (АтК) и високо диференцирания типичен карциноид (ТК) [4].
Хистопатологично, ЕКНЕК и ДКБД имат висока митотична активност,
средно 70 – 80 митози на 2mm2 и чести некрози, докато при карциноидите се
наблюдават средно 2 – 10 митози на 2 mm2, ниска степен на клетъчно делене и
Ki67-пролиферативен индекс около 10% [5, 6].
Много от различията между ТК и карциномите се базират на тютюнопушенето, което се асоциира с ДКБД [1]. Почти всички пациенти с ДКБД са настоящи или бивши тежки пушачи. Преживяемостта на болните с тази диагноза е
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ниска – 12% от тях преживяват 2 години, 7% преживяват 3 години и само 5% – 5
години, като приблизително две трети от пациентите при диагностициране са
с далечни метастази [7]. Лечението на ДКБД най-често включва комбинирана
химиотерапия и лъчетерапия [8]. Туморите проявяват висока първична чувствителност към прилаганото лечение, но бързо след това се откриват рецидиви,
нечувствителни към нито един вид терапия [9].
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Групата на НДРБД включва 5 основни подтипа – аденокарцином (АК),
плоскоклетъчен рак на белия дроб (ПК), едроклетъчен карцином, аденосквамозен и саркоматоиден рак [1, 4]. ПК на белия дроб се развива от бронхиалните
епителни клетки, локализира се централно и се свързва по-силно с тютюнопушене, докато АК е тумор с жлезиста диференциация или произвеждащ муцин,
водещ началото си от алвеоларните и бронхиалните епителни клетки, разполага
се периферно и често се открива при жени, непушачи [1, 4]. Едроклетъчният карцином е недиференциран НДРБД, при който липсват клетъчните характеристики на ДКРБ и се наблюдава жлезиста и плоскоклетъчна диференциация [4]. Той
се локализира по-често в периферията, но се откриват и централно разположени
лезии. Едроклетъчният карцином расте бързо, метастазира рано и се асоциира с
тютюнопушенето [4].

Фиг. 1. Различните хистологични типове рак на белия дроб. M – макрофаг;
L – лимфоцит; NC – невроендокринна клетка; EC – епителна клетка;
SC – секреторна клетка [4].
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В България най-често диагностицираните подтипове на НДБК са ПК –
50,2% от всички морфологично доказани случаи и АК – 21,9% от случаите [10].
Клиничното протичане на белодробните тумори се обуславя основно от
техните хистоморфологични и биологични особености. Прогнозата на пациентите се свързва с определени клинико-патологични показатели – хистологичен
вид на тумора, степен на диференциация, големина на тумора (Т-статус), метастази в регионални лимфни възли (N-статус) и далечни метастази (М-статус)
[11]. pTNM-стадият е най-важният прогностичен фактор и служи като критерий
за оценка на молекулярно биологичните характеристики на туморите [12]. Посочените показатели обаче невинаги са достатъчни за прецизиране на диагнозата,
определяне на биологичното поведение и предикция на отговора към терапия
на РБД. Това налага необходимостта от по-задълбочени проучвания на имунохистохимични и молекулярно-генетични биомаркери с диагностична, прогностична и предиктивна стойност. Поради тази причина в последните години се
наблюдава задълбочено изучаване на ролята на тумор-супресорни и онкогени в
инициацията и прогресията на РБД [13]. Новите и по-ефективни терапевтични
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стратегии и имунотерапията се очертават като важно научно постижение при
лечението на този тип тумори. Въпреки това остава предизвикателството за ранното им диагностициране и преодоляване на първичната/вторична лекарствена
резистентност, водеща до прогресия на заболяването. Освен това при голяма
част от пациентите с РБД се прилагат конвенционалните терапевтични протоколи, които имат сравнително умерен ефект [13].
Молекулярно-генетични характеристики и туморна хетерогенност на РБД.
Двата основни хистологични типа белодробни карциноми могат да бъдат разграничени на молекулярно ниво по специфични „водещи“ мутации („driver
mutations“) в множество онкогени [14]. При НДКБК често се откриват мутации
в онкогени като AKT1, ALK, BRAF, CDKN2A, EGFR, HER2, KRAS, MEK1, MET,
NRAS, PIK3CA, RET, ROS1 и STK11 [15]. „Водещите“ мутации водят до конститутивно активиране на сигнални белтъци и по този начин отключват и поддържат
процеса на туморогенеза. Честотата им е различна при АК, ПК и ЕКБК, както и
биологията на туморите е индивидуална при настоящи, бивши пушачи и непушачи [16]. Някои мутации в онкогени са взаимно изключващи се и не могат да
бъдат открити в един и същ тумор [14].
Тъй като туморите се хетерогенни, разлика в мутационния спектър може
да се наблюдава както между различни популации от клетки на самия тумор,
така и между първичния тумор и неговите метастази [17]. Вътретуморната хетерогеност се изразява в наличието на различни по генoтип и фенотип клетъчни
популации, които могат да се разграничават морфологично, да имат различни
засегнати сигнални пътища, да притежават различен метастатичен потенциал и
различна чувствителност към терапия [17]. Предложени са две хипотези за възникване на вътретуморната хетерогеност – клонална еволюция и наличие на ракови стволови клетки [17]. Наред с геномната нестабилност, която е следствие на
еднонуклеотидни замени, хромозомни пренареждания, анеуплоидии, дефекти в
клетъчното делене и загуба на механизмите за ДНК поправка, епигенетичните
промени също имат важна роля в развитието на РБД [17]. Измененията в генома
на раковата клетка задвижват туморната еволюция, подпомагат ангиогенезата и
спомагат за препрограмирането на инфилтрираните от тумора стромални клетки, оформяйки благоприятна за развитие на тумора среда [18].
НДРБД се характеризира с висок соматичен мутационен товар, дефиниран
като брой несинонимни замени в кодиращата секвенция на гените за мегабаза от
генома [19]. Особено висок мутационен товар (около 10 пъти повече) се наблюдава при пушачите, представляващи болшинството от пациентите. При АК се откриват средно 8.1 мутации на мегабаза, при ПК 9.9 мутации на мегабаза [19].
На базата на наличието на „водещи“ (активиращи) мутации са разработени
или са в процес на разработка малки молекули инхибитори. Те са подходящи за
лечение на определени групи от пациенти, при които се откриват специфични
генетични/ геномни характеристики [14, 20].
През последните години се наблюдава напредък в лечението на НДКБК,
докато при агресивния тип ДРБД нито едно от лекарствата не показва ефективност [16]. Към основните генетични и геномни промени, считани за „движещи
мутации“ при НДКБК се отнасят мутациите в гените EGFR и KRAS, както и инверсията на хромозома 2p, водеща до фузия на гените EML4 и ALK [16]. Докато
мутациите в EGFR и ALK се случват рано в туморната еволюция на НДКБК и
присъстват във всички клетки на тумора, в отделните му субклонове могат да се
открият специфични мутации, т.нар „разклоняващи“ мутации, които подпомагат туморната прогресия [21]. Важни пътища, които често могат да бъдат засегнати, са RAS/RAF/MEK, фосфоинозитол-3-киназа PI3K/AKT/mTOR пътя, MET
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“

Двата основни
хистологични
типа белодробни
карциноми могат да
бъдат разграничени
на молекулярно
ниво по специфични
„водещи“ мутации
(„driver mutations“) в
множество онкогени.

“

Вътретуморната
хетерогеност се
изразява в наличието
на различни по
генoтип и фенотип
клетъчни популации,
които могат да
се разграничават
морфологично, да имат
различни засегнати
сигнални пътища, да
притежават различен
метастатичен
потенциал и различна
чувствителност към
терапия.

“

НДРБД се
характеризира с
висок соматичен
мутационен товар,
дефиниран като брой
несинонимни замени в
кодиращата секвенция
на гените за мегабаза
от генома.

1

СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. IX, бр. 1, 2019

В. Петкова, А. Миткова, В. Митев, Р. Кънева

киназата, LKB1, IGF-1R (insulin-like growth factor 1 receptor) и др. На базата на
тези терапевтични мишени се разработват нови молекули- инхибитори за лечение на пациентите с НДКБК.
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“

Докато за ДКБК почти
винаги е характерна
загуба на функцията
и на двата гена TP53
и RB1, при НДБК рядко
се откриват мутации
в RB1 и много често в
TP53 гена.

Мутации в тумор-супресорите TP53 и RB1 се наблюдават често при белодробните карциноми, но все още няма разработени терапевтични подходи на
засегнатите от тях сигнални пътища [22]. Докато за ДКБК почти винаги е характерна загуба на функцията и на двата гена TP53 и RB1, при НДБК рядко се откриват мутации в RB1 и много често в TP53 гена [23]. Мутациите в TP53 се откриват
на по-късен етап в канцерогенезата. Много често при туморите, експресиращи
мутантен p53 белтък, се наблюдава геномна нестабилност [24].

Фиг. 2. Най-често срещани генетични изменения при аденокарцинома
на белия дроб [24].
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Фиг. 3. Най-често срещани генетични изменения при плоскоклетъчен карцином
на белия дроб [24].
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Фиг. 4. Най-често срещани генетични изменения при дребноклетъчен карцином на
белия дроб [24].

Предиктивни молекулярно-генетични биомаркери при РБД
Мутации в EGFR гена. EGFR генът е локализиран на късото рамо на 7 хромозома и кодира трансмембранен рецептор с тирозин-киназна активност [25].
При свързването на EGFR рецептора с лиганд се активира цитоплазмения му
тирозин-киназен домен чрез димеризиране и фосфорилиране. По този начин се
активират низходящите сигнално-трансдукционни пътища, водещи до неконтролируемо клетъчно делене, пролиферация, метастазиране и възпрепятстване
на апоптозата [26]. При 62% от НДБК EGFR показва повишена експресия, която
се асоциира с по-лоша прогноза [27].
Приблизително при 10% от НДБК в Европа и 50% в Източна Азия се откриват мутации в EGFR. EGFR мутациите често се откриват при жени непушачи,
диагностицирани с АК [27]. При ПК мутациите в EGFR се срещат при около 8%
от непушачите и около 2,1% от непушачите [29]. Пациентите с EGFR мутирали
тумори са подходящи за таргетна терапия с анти-EGFR инхибитори. Мутациите
се откриват в екзони 18, 19, 20, 21 на EGFR гена, кодиращи тирозин-киназния
домен и се характеризират с различна честота и различна чувствителност към
анти-EGFR инхибитори [25]. При над 90% от АК преобладават делеции в екзон
19, водещи до изместване в рамката на четене или “hotspot” точковата мутация
L858R в екзон 21 [25]. При ПК тези две аберации се откриват сравнително рядко [25]. Активиращите мутации в тирозин-киназния домен на EGFR водят до
лиганд-независимо активиране на стартираните от него сигнални пътища [25].
Определянето на мутационния статус на EGFR е важна съпътстваща диагностика за избора на таргетната група пациенти, подходящи за лечение с анти –
EGFR тирозин киназни инхибитори (TKIs). Такива инхибитори са gefitinib
(Iressa1, AstraZeneca, Wilmington, DE, USA), erlotinib (Tarceva1, F. Hoffmann-La
Roche, Basel, Switzerland), afatinib – (Gilotrif, Boehringer Ingelhem, International
GmbH).
За детекция на EGFR мутации в ДНК, изолирана от парафинови блокчета,
се използват молекулярно- генетични методи, като директно секвениране, пиросеквениране, секвениране от следващо поколение (NGS) или други методи, базирани на количествен PCR [29]. Хетерогеността на мутациите в EGFR може да

“

Приблизително при
10% от НДБК в Европа и
50% в Източна Азия се
откриват мутации в
EGFR. EGFR мутациите
често се откриват
при жени непушачи,
диагностицирани с АК.

“

Определянето
на мутационния
статус на EGFR е
важна съпътстваща
диагностика за избора
на таргетната група
пациенти, подходящи
за лечение с анти –
EGFR тирозин киназни
инхибитори.
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повлияе резултата от генетичния тест. Поради тази причина е необходимо правилно да се избере метода на изследване и пробите да се подготвят по стандартни процедури, позволяващи адекватно извършване на последващите анализи и
надеждност на получените резултати [25].
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“

Въпреки първоначалния
добър отговор при
голяма част от
пациентите с НДБК,
лекувани с антиEGFR TKIs, на по-късен
етап се развива
резистентност.

Въпреки първоначалния добър отговор при голяма част от пациентите с
НДБК, лекувани с анти-EGFR TKIs, на по-късен етап се развива резистентност
[29]. Най-честа причина за тази резистентност, в около 60% от случаите, е наличието на мутацията T790M в екзон 20 на EGFR гена [29]. Замяната води до конформационни промени и намаляване на свързването на TKIs с рецептора. Също
така се увеличават афинитета на киназния домен към АТФ и нивата на фосфорилиране, с което се намалява потенциала на TKIs [29]. Поради тази причина скринингът за мутацията T790M е необходим за прогноза и предикция на отговора
на пациента към терапия с анти- EGFR TKIs. Други механизми за възникване на
резистентност са амплификация на MET (5 – 11% от случаите), загуба на RB1,
TP53 и хистологична трансформация на НДБК към ДКБК (3 – 20% от случаите),
амплификация на ERBB2 (12 – 13% от случаите), мутации PI3KCA (5% от случаите), мутации в KRAS, BRAF, загуба на PTEN, мутации в HER2 и BIN1 [30,31]
.

Фиг. 5. Честота на
различните механизми
за придобиване на
резистентност към
тирозин-киназните
инхибитори [31].

С цел преодоляване на резистентността е създадено трето поколение TKIs,
специфично насочени срещу EGFR мутацията T790M. Osimertinib (Tagrisso, Astra Zeneca) е орален селективен и необратим анти-EGFR TKIs [14]. Той се свързва ковалентно с цистеина на 797 позиция и се прилага при пациенти, развили
EGFR T790M-резистентна мутация. Появата на мутацията C797S в 20 екзон на
гена, води до невъзможност за свързване на TKIs с рецептора и също е причина
за развитие на резистентност [32]. Известно е, че когато C797S и T790M са в
„цис-“ позиция (на един алел) е невъзможно да се преодолее резистентността.
Когато двете мутации са в „транс“ позиция (на различни алели) се наблюдава
положителен отговор на пациентите към комбинирана терапия с първо и трето
поколение TKIs [33].
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ALK пренареждания. Анапластичната лимфом киназа (ALK,OMIM
*105590) е рецептор с тирозин киназна активност, открит за пръв път през
1998 г. като резултат от транслокация при анапластичен едроклетъчен лимфом
(Аnaplastic Large Cell Lymphoma – ALCL) [34]. Генът е локализиран на хромозома
2p23.2-p23.1 и има важна роля в развитието на ЦНС по време на ембрионалното
развитие. При възрастни той се експресира слабо в ЦНС, тънкото и дебелото
черво, простата, но не и в останалите тъкани, включително и в бял дроб. ALK
рецепторът е част от голямото семейство на инсулиновите рецептори [35].
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През 2007 г. за пръв път е установена специфична фузия на ALK с EML4 при
пациент с НДКБК [36]. Двата гена са локализирани сравнително близо (на разстояние ~12 Мbp един от друг) и в резултат на хромозомна инверсия, обхващаща
двата локуса, се получава фузионен онкоген EML4-ALK. Известни са 13 варианта
и около 30 вида, при които се сливат различни екзони от 5’-края на EML4 гена (2,
3, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21), с екзон 20 на ALK [35]. При почти всички варианти фузионният ген съдържа киназния домен на ALK в 3’-края [35]. Най-често
се откриват транслокацията, включваща 13 екзон на EML4 (E13;A20 (вариант 1)),
следвана от варианта, съдържащ екзон 6a/b на EML4 [35]. Химерният белтък,
продукт на тази транслокация, активира киназите STAT3 и ERK и води до растеж, пролиферация и миграция на раковите клетки [25].
EML4-ALK фузията се открива при 5 – 6% от НДКБК [37]. Среща се при помлади пациенти, като преобладават жените, непушачи/ леки пушачи, диагностицирани с АК [37]. Освен EML4, са открити и други гени, които образуват фузионни белтъци с ALK, като KIF5B, KLC1, TFG, TPR, HIP1, STRN, DCTN1, SQSTM1,
NPM1, BCL11A и BIRC6. PRKAR1A, SPDYA, NBAS [35, 38].
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“

Известни са 13
варианта и около
30 вида, при които
се сливат различни
екзони от 5’-края на
EML4 гена (2, 3, 6, 10, 13,
14, 15, 17, 18, 20, 21), с
екзон 20 на ALK.

“

EML4-ALK фузията се
открива при 5 – 6% от
НДКБК.

“
Фиг. 6. Схематично представяне на ALK гена и неговия фузионен партньор EML4. (A)
Белтъчните домени са оцветени, както следва: N-краен домен: екстрацелуларен
регион, включващ два MAM домена (аминокиселини 264_427 и 480_626, синьо), LDLA,
(аминокиселини 453_471, червено, глицин – богат домен (amino acids 816_940, зелено),
трансмембранен домен (TM, аминокиселини 1039_1059, оранжево), цитоплазмен
домен, съдържащ тирозин-киназния домен (аминокиселини 1122_1376; сиво).
Схематичният EML4 – ALK ген е в резултат на инверсия на късото рамо на 2
хромозома. [37].

Пациентите, при които се открива EML4-ALK фузията, показват добър отговор към лечение с ALK-тирозин киназни инхибитори. Crizotinib (Pﬁzer) е одобрен от US FDA през 2011 г. за лечение на ALK-позитивни НДКБК [35]. Установяването на EML4-ALK позитивните НДКБК е от важно значение за избора на
правилна терапевтична стратегия [29].
Установено е, че лечението с Crizotinib удължава времето до прогресия с
над девет месеца, а относителната едногодишна преживяемост е приблизително 75% [35]. Въпреки това при значителна част от пациентите раковите клет-

Установено е, че
лечението с Crizotinib
удължава времето
до прогресия с над
девет месеца, а
относителната
едногодишна
преживяемост е
приблизително 75%.
Въпреки това при
значителна част от
пациентите раковите
клетки придобиват
резистентност към
Crizotinib, което би
могло да се дължи
на два основни
механизма – ALKзависим или ALKнезависим.
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ки придобиват резистентност към Crizotinib, което би могло да се дължи на два
основни механизма – ALK-зависим или ALK-независим. При първия механизъм възникват точкови мутации (C1156Y, L1196M, F1174L) или амплификации
на ALK гена [25,37]. При втория механизъм се откриват вторични мутации в
CSMD3, CDKN2A, MAG11, CREBBP, DOT1K, PBX1 и PRKDC гените [38]. За преодоляване на резистентността са разработени следващи поколения TKI – ceritinib
и alectinib. Те значително по-лесно преминават през кръвно-мозъчната бариера
и имат по-добро действие при вторичните лезии, засягащи ЦНС [37].
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“

Според вида на
фузионния партньор
на ROS1 се активират
различни сигнални
пътища, което
води до различия в
характеристиките на
съответните тумори.

“

Геномни
пренареждания,
включващи ROS1 се
срещат в 1 – 2% от
НДКБК.

“

Киназният домен на
ALK и ROS1 споделят
хомоложност в
аминокиселинната си
последователност,
което прави възможно
инхибирането на ROS1
с ALK-инхибитори и
други TKIs

“

Механизмите за
придобиване на
резистентност на
раковите клетки към
crizotinib включват
поява на вторична
мутация (G2032R,
L2026M, G2032R, D2033N
и S1986F), както и
активиране на KRAS и
KIT мутации.
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Съществуват различни методи за анализ на вариантите на EML4-ALK фузията, като анализ чрез имунохистохимия, флуоресцентна in situ хибридизация
(FISH), полимеразна верижна реакция чрез обратна транскрипция (RT-PCR),
от които с най-висока чувствителност е RT-PCR методът [25]. Препоръчаният
от FDA метод за скрининг е двойно-флуоресцентно белязан Break-apart FISH
[25]. През последните няколко години ограниченията на посочените методи се
преодоляват чрез различните техники на секвенирането от следващо поколение
(NGS) [39]. Те позволяват идентифицирането на транслокациите на ALK, както
с известни, така и с нови фузионни партньори, с много висока чувствителност и
специфичност [37].
ROS1 пренареждания. Генът ROS1(OMIM *165020) се намира в хромозома
6 (6q22.1) и кодира трансмембранен тирозин-киназен рецептор [25]. Неговият
екстрацелуларен N-терминален участък съдържа повече от 1800 аминокиселини, което го превръща в един от най-големите извънклетъчни домени сред всички човешки тирозин киназни рецептори [40]. С-терминалната част на рецептора
съдържа киназен и трансмембранен домен [41]. ROS1 взема участие в епителната диференциация по време на ембриогенезата на различни органи, но досега не
са идентифицирани лиганди за този рецептор [37].
Геномни пренареждания, включващи ROS1 се срещат в 1 – 2% от НДКБК
[25]. Тези тумори показват висока степен на диференциация и често се откриват в напреднал стадий, с нисък процент метастази в ЦНС при диагнозата [37].
Пациентите с ROS1 пренареждания са предимно от женски пол, с ранно начало
на болестта, непушачи [25]. Както ALK, така и ROS1 транслокациите са взаимноизключващи се с другите „водещи мутации“ [42]. Известни ROS1-фузионни
партньори при НДКБК са гени като SDC4, EZR, FIG, TPM3, LRIG3, KDELR2,
CCRC6, MSN, TMEM106B, TPD52L1, CLTC, и LIMA1 [37]. CD74-ROS1 е най-често
откривана ROS1-фузия. При всички известни фузионни гени киназният домен
на ROS1 е напълно запазен, а ROS1-мястото на фузия на мРНК-ниво винаги се
извършва в 5‘-края на екзони 32, 34, 35 или 36 [25]. Веднъж експресиран, фузионният онкопротеин димеризира и активира тирозинфосфатазите SHP-1 и SHP-2,
които активират от своя страна RAS/RAF/MAPK, JAK/STAT, VAV3/RHO и PLCγ
сигналните пътища. Това стимулира растежа, пролиферацията и миграцията на
раковите клетки. Според вида на фузионния партньор на ROS1 се активират различни сигнални пътища, което води до различия в характеристиките на съответните тумори [43].
Киназният домен на ALK и ROS1 споделят хомоложност в аминокиселинната си последователност, което прави възможно инхибирането на ROS1 с ALK-инхибитори и други TKIs [37]. The National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
препоръчва всички пациенти, негативни за EGFR, ALK и KRAS, да се тестват за
други молекулни маркери, вкл. ROS1 пренареждания [44]. Механизмите за придобиване на резистентност на раковите клетки към crizotinib включват поява на
вторична мутация (G2032R, L2026M, G2032R, D2033N и S1986F), както и активиране на KRAS и KIT мутации [43, 45].
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Фиг. 7. Схематично представяне на ROS1 гена и неговите фузионни партньори
при АК. Белтъчните домени са оцветени, както следва: N-гликозилиран сайт
(аминокиселини 28_1859, розово), трансмембранен домен (TM, аминокиселини
1860_1882, оранжево), тирозин-киназен домен (PK, аминокиселини 1945_2215, сиво).
Местата на транслокации в ROS1 гена за екзони 32 (e32), 34 (e34), и 35 (e35). За всеки
фузионен партньор (тъмно розово) са показани честотите на срещане [37].

Фиг. 8. Схематично представяне на RET гена и неговите фузионни партньори при
АК. (A) Белтъчните домени са оцветени както следва: четири богати на cadherin
повтори (CLR, аминокиселини 191_270, тъмно синьо), цистеин богат домен (CRR,
тъмно червено), трансмембранен домен (TM, аминокиселини 636_652, оранжево),
и два разделени тирозин-киназни домена (PK, аминокиселини 724_1005, сиво).
Показани са трите основни изоформи RET9, RET43, и RET51. Фузионните партньори са
изобразени със светло розово.
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“

Чрез NGS е възможно
откриването на геномни
пренареждания при
НДКБК, включително
ROS1/ALK.

“

RET пренарежданията
се срещат при 1 – 2% от
слабо диференцираните
АК, в равно съотношение
и при двата пола и са
взаимноизключващи
се с другите „водещи
мутации“.

“

Към настоящия момент
са разработени или са
в процес на клинични
проучвания няколко
RET-инхибитора –
cabozantinib,vandetanib,
ponatinib, sunitinib
и sorafenib. Те се
характеризират със
сравнително нисък
отговор на пациентите
към лечение и висока
токсичност.

Няма „златен стандарт“ за детекция на ROS1-генни пренареждания. Използват се имунохистохимични методи, RT-PCR, мултиплексен RT-PCR и двуцветна „break apart“ флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) [25]. Чрез NGS е
възможно откриването на геномни пренареждания при НДКБК, включително
ROS1/ALK [29].
RET пренареждания. RET(OMIM 164761) е трансмембранен тирозин-киназен рецептор, който се експресира по повърхността на нервните и ендокринните клетки. Неговият ген е локализиран на дългото рамо на 10 хромозома и има
важно участие в органогенезата на тези органи [25]. След свързването с лиганда,
рецепторът образува хомодимер, следва автофосфорилиране и активиране на
RAS/MAP, PI3K/AKT и PLCγ сигналните пътища. По този начин се стимулира
диференциацията, пролиферацията и миграцията на клетките [46].
През 2012 г. за първи път е открито геномно пренареждане с участието на
RET [47]. RET пренарежданията се срещат при 1 – 2% от слабо диференцираните
АК, в равно съотношение и при двата пола и са взаимноизключващи се с другите
„водещи мутации“ [37]. При НДРБД са идентифицирани над 12 фузионни партньора на RET, от които най-чести са:KIF5B, CCDC6 и NCOA4, TRIM33, EPHA5,
PICALM [46].
Към настоящия момент са разработени или са в процес на клинични проучвания няколко RET-инхибитора – cabozantinib,vandetanib, ponatinib, sunitinib
и sorafenib [48]. Те се характеризират със сравнително нисък отговор на пациентите към лечение и висока токсичност. Поради тази причина е необходимо
по-задълбочено изучаване на биологията на туморите с RET пренареждания и
разработване на RET-инхибитори с по-ниска токсичност и по-добър терапевтичен ефект [48].
В практиката за детектиране на RET пренареждания се използва FISH [49].
Въпреки това е възможно да се срещнат известни затруднения, според вида на
транслокацията [37]. Имунохистохимията показва по-малка чувствителност и
специфичност за детекция, а RT-PCR обикновено е недостатъчен. NGS технологиите позволяват откриването на фузиите с голяма специфичност и чувствителност, също така и детекцията на нови фузионни партньори на RET [37].
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чувствителност
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откриването на фузиите
с голяма специфичност и
чувствителност, също
така и детекцията на
нови фузионни партньори
на RET.
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Фиг. 9 Основни сигнални пътища, които се активират от трите тирозин-киназни
рецептора – ALK, ROS и RET.
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NTRK1 пренареждания. NTRK1 е протоонкоген, локализиран на 1q21-q22
хромозома и кодира рецепторна тирозин-киназа, която участва в регулацията на
клетъчния растеж и диференциация чрез активирането на RAS/RAF/MEK/ERK
и PLCγ сигналните пътища[50]. При РБД фузиите с участието на NTRK1 гена
се откриват при 1 – 3% от АК [51]. Известни фузионни партньори на NTRK1 са
гените, кодиращи RHO-взаимодействащите белтъци MPRIP и CD74 [50]. Всички тези фузии водят до конститутивно активиране на киназната активност на
NTRK1 рецептора [51]. Разработените NTRK1-инхибитори са в ранна фаза на
клинични проучвания и показват обещаващи резултати при лечението на НДКБК с NTRK1 пренареждания [25].
Мутации в KRAS гена. Вирусният онкогенен хомолог на саркома на Kirsten
при плъх (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog, KRAS) принадлежи към
семейството на RAS-онкогените, заедно с HRAS и NRAS [52]. Генът KRAS е локализиран на хромозома 12.1 и кодира GTP-свързващ белтък. KRAS действа низходящо от няколко тирозин киназни рецептора, вкл. EGFR, и е свързан с активирането на RAS/RAF/MAP-киназа (MEK/ERK) и RAS/MAPK-сигнални пътища
[25]. Мутации в KRAS се наблюдават при 25% – 35% от пациентите с НДКБК,
най-често при АК [52]. Известно е, че KRAS мутациите са по-силно асоциирани
с тютюнопушене, отколкото повечето други активиращи онкогенни мутации,
описани при НДКБК. При около 95% от случаите те са “missense” варианти в
кодони 12 и 13 [25]. При непушачи най-често срещаните замени са G12D и G12V,
докато при пушачи най-често се открива мутацията G12C [52, 53]. Наличието на
мутации в KRAS при НДКБК се асоциира с лоша прогноза и е негативен предиктор за отговор към химиотерапия [25]. Също така те са предиктивен биомаркер
за резистентност към таргетна терапия с анти-EGFR тирозинкиназни инхибитори като gefitinib или erlotinib [25]. При малък процент НДКБК (1-3%) се наблюдават едновременно EGFR и KRAS мутации, или EML4-ALK фузии и KRAS
мутации [54].
Анализът на KRAS мутации може да се осъществи чрез алел-специфичен
Real-Тime PCR, Sanger-секвениране, пиросеквениране и NGS. Количественият
RT-PCR е по-чувствителен метод и позволява откриване на мутантни алели с
честота до 1% в изследваните тумори [55]. Разработени са мултиплексни алелспецифични PCR-тестове за едновременно откриване и много точно определяне
на мутации в KRAS гена, одобрени от FDA [55]. Таргетното NGS секвениране на
панели от тумор-асоциирани гени и цялостното геномно/ екзомно секвениране
(WholeGenome/ExomeSequencing – WGS/WES) все повече се използват в клиничната практика и позволяват количествен анализ на редки алели и едновременнo oткриване на целия спектър от соматични мутации и геномни пренареждания при белодробните тумори [29].
Мутации в BRAF. Генът BRAF е локализиран на хромозома 7.34 и кодира
серин/треонин киназа, разположена надолу по веригата на RAS/RAF/MEK/ERK
сигналния път, който се активира от EGFR [25]. BRAF е член на семейството RAF
серин/треонин кинази и медиира клетъчните отговори към сигналите за растеж,
пролиферация и оцеляване на клетките. При НДБК мутациите в BRAF се откриват в 1% до 4% от случаите, като най често (50%) се наблюдава “hotspot” мутацията V600E [56]. Други мутации, които се откриват са G469A/VK601E, L597R,
D594G и G466V [25, 57]. Всички те са взаимноизключващи се с „водещите мутации“ в EGFR, KRAS и ALK [25].
BRAF мутации се откриват основно (85%) при пациентите с АК, които са настоящи или бивши пушачи [25]. Наличието на BRAF “hotspot” мутацията V600E
се асоциира с лоша прогноза и е негативен маркер за отговор към платина-ба-
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“
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СТУДИЯ
STUDIA

1

зирана химиотерапия [58]. Около 33% – 42% от пациентите с V600E позитивни
тумори, показват положителен отговор към таргетна терапия с BRAF-инхибиторите vemurafenib и dabrafenib [58]. В момента вразлични фази на клинични
проучвания при РБД са BRAF и MEK инхибитори, насочени към BRAF мутирали
тумори.
Мутации в MET. Белтъкът c-Met е тирозин-киназен рецептор за хепатоцитния растежен фактор. Мутации в MET гена се откриват при около 5,18% пациентите с НДРБД [59]. В повечето случаи това са възрастни пациенти с АК или
ПК, характеризиращи се със специфична морфология на клетките. Амплификация или увеличена експресия на един от MYC протоонкогените – MYC, MYCN,
или MYCL може да се открие при 20% – 30% от ДКРБД [60].
Установено е, че мутациите, засягащи интронните граници около 14 екзон
на MET възникват по-рано в процеса на туморогенеза, докато амплификация на
гена се открива на по-късен етап и е свързана с по-агресивен ход заболяването [60]. Най-честата аберация е засягане на донор-ацепторното място на 13 интрон на гена, при което сплайсингът на мРНК-а не протича правилно [60]. Други
мутации, които се откриват, са различни еднонуклеотидни замени в 14 екзон.
Всички те водят до нарушения в структурата на белтъка, свързани с неговата
резистентност към убиквитиниране и разграждане [60]. По този начин MET се
натрупва в клетката удължавайки действието на MAP-киназния път.
Разработени са няколко MET-инхибитори, в това число малки TKIs и моноклонални антитела (mAbs) срещу MET или неговите лиганди [62, 63]. При тяхното прилагане се наблюдава добър първоначален отговор на пациентите и удължаване на времето до прогресия с 7,4 месеца, след което се появяват вторични
мутации, водещи до резистентност [64].
Мутации в LKB1/STK11. Серин/треонин киназа 11 е тумор-супресор, в
който много често се откриват мутации при НДРБД [65]. Физиологичната му
роля е свързана с модулация на mTOR сигналния път чрез директна регулация
на AMPK [65]. Загубата на активност на STK11 води до промени в диференциацията на раковата клетка, ремоделиране на екстрацелуларния матрикс, локална
прогресия и метастазиране [65]. В скорошно проучване Berger и колеги показват, че STK11 „миссенс“ мутации се срещат най-често при АК (92%), като в голяма част от случаите се откриват съвместно с KRAS мутации [66]. Намалената
експресия на STK11, вследствие на епигенетично заглушаване или загуба на хетерозиготност, е негативен прогностичен фактор [65].
PD-1/PD-L1.Напредъкът на молекулярно генетичните технологии в последните години осигури възможност за нови терапевтични подходи, подходящи за
пациентите, носещи определени генетични изменения. Въпреки постиженията
на таргетните терапии и развитието на прецизираната медицина, прогнозата остава лоша при голям брой от случаите. Успехът на имуноонкологията при лечението на меланом и бъбречен карцином предостави нова надежда за пациентите
с РБД. Постигнати са значими резултати при терапия с имуномодулатори моноклонални антитела, каквито са „чекпойнт“-инхибиторите, като anti-CTLA-4 и
anti-PD1.
Туморното имунно редактиране представлява възможността на туморната среда да подпомогне раковите клетки да се „изплъзнат“ от имунния отговор
[67]. То се изразява в три фази – фаза на елиминиране, фаза на баланс и фаза
на избягване [67]. Във фазата на елиминиране T-лимфоцитите разпознават и
елиминират туморните клетки. Това става чрез разпознаване на специфични тумор асоциирани антигени по тяхната повърхност. Разпознаването им води до
активиране на NK клетките и макрофагите [67]. Също така дендритните клетки
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представят неоантигените в комплекс с MHC на T-хелперите тип 1 и на цитотоксичните Т-клетки (CTL), които елиминират раковата клетка [67].
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Често туморните клетки оцеляват и преминават фазата на елиминиране
[67]. Във фазата на баланс те продължават да натрупват генетични изменения и
увеличават мутационния си товар [67]. Това им дава селективно предимство да
„избягат“ от имунната система, да пролифeрират неконтролируемо и да метастазират [67]. Коинхибиторните сигнали на CTLA-4 и PD-1 имат много важна роля
по време на фазата на елиминиране [68]. Блокирането им може да обърне механизма на тумор-индуцираната супресия и да разреши ефективното действие на
имунната система.
PD-1 е трансмембранен гликопротеин, принадлежащ към CD28-семейството. Експресира се по повърхността на редица клетки – Т- и В-лимфоцити, NKTклетки, активирани моноцити и дендритни клетки [69]. При физиологични условия, свързвайки се с лигандите си, той предотвратява Т-клетъчната активация. По този начин при възпаление PD-1 ограничава активността на ефекторните Т-клетки в периферните органи и тъкани и предпазва от автоимунност [69].
Известни са два лиганда за този рецептор – PD-L1 и PD-L2. PD-L1 се експресира при активирани Т-лимфоцити, дендритни клетки, моноцити и други
миелоидни клекти [69]. Извън хемопоетичната система PD-L1 се експресира при
клетките на белия дроб, ендотелните клетки на кръвоносните съдове, клетки на
черния дроб, кератиноцитите и при клетките, участващи в изграждането на плацентата [69]. PD-L2 е характерен основно за дендритните клетки и моноцитите
[70].

Фиг. 10. Концепция за туморно имунно редактиране [67].
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“

При 50% – 60% от НДБК
туморните клетки
експресират PD-L1. Още
повече те могат да
свръхекспресират PDL1, за да „избягат“ от
имунния отговор.

“

При двата типа РБД
експресията на PDL1 силно варира и се
различава според
хистологията и клиникобиологичните данни на
пациентите.

“

При 50% – 60% от НДБК туморните клетки експресират PD-L1. Още повече
те могат да свръхекспресират PD-L1, за да „избягат“ от имунния отговор. Свързването на PD-L1 (повърхността на раковата клетка) с PD-1 (тумор-инфилтрираните
Т-лимфоцити) блокира Т-клетъчната пролиферация и понижава секретирането
на антиапоптотични молекули и цитокини [71]. Освен това повишената експресия
на IDO допълнително стимулира „избягването“ от имунната система.
Предполага се, че много сигнални пътища вземат участие в контрола на експресия на PD-L1 [72]. При двата типа РБД експресията на PD-L1 силно варира
и се различава според хистологията и клинико-биологичните данни на пациентите. Chen и съавтори установяват, че относително високата експресия на PD-L1
при НДБК се асоциира с EGFR мутационния статус и онкогенната активация на
RAS/MEK/ERK сигналния път [73]. При загуба на PTEN и LKB1 се наблюдава също
увеличаване на експресията на PD-L1 и поява на резистентност [74]. Промяна в
броя копия, амплификации, мутации в 3"-UTR на PD-L1 гена, заедно с промоторно хиперметилиране, представляват едни от основните механизми за контрол на
експресията на PD-L1 гена [75]. Аберантно активиране на MET при РБД индуцира експресията на негативните регулатори на имунния отговор (CD274, SOCS1
и PDCD1LG2) и на факторите, отговорни за ангиогенезата и васкуларизацията
(VEGFA и NRP1) [76]. При тази група пациенти, въпреки високата експресия на
PD-L1, туморите показват намален отговор към имунотерапията [77].

Промяна в броя копия,
амплификации, мутации
в 3′-UTR на PD-L1 гена,
заедно с промоторно
хиперметилиране,
представляват едни от
основните механизми за
контрол на експресията
на PD-L1 гена.

“

Разработени са няколко
антитела, блокиращи
взаимодействието на
PD-1 и неговите лиганти –
PD-L1 и PD-L2.
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Фиг. 11. Транскрипционен и посттранскрипционен контрол на експресията на
PD-L1 при онкологичните заболявания. Онкогенната активация на RAS/RAF/MEK/
MAPK-ERK и PI3K/PTEN/Akt/mTOR сигналните пътища може да доведе или до директно
активиране на таргетните гени или активирането на различни транскрипционни
фактори като STAT3, STAT1, c-Jun, HIFs, и NF-κB. Те преминават в ядрото и се свързват
с промотора на PD-L1 гена и индуцират екпресията. Също така експресията на PD-L1
може да бъде регулирана от различни микроРНКи. [72].

Разработени са няколко антитела, блокиращи взаимодействието на PD-1 и
неговите лиганти – PD-L1 и PD-L2. Има различни начини за блокиране на оста
PD-1/ PD-L1. Първият е инхибиране на PD-L1 и възпрепятстване на свързване-
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то с рецепторите му PD-1 и B7.1. При този механизъм анти – PD-L1 антителата не инхибират свързването на PD-1 с PD-L2. Вторият начин е инхибиране на
PD-1, чрез анти – PD-1 антитела. Така се възпрепятства свързването на PD-1 и
неговите лиганди, но не се инхибира свързването на PD-L1 и B7.1. Nivolumab
и pembrolizumab са anti–PD-1 човешки IgG4, а atezolizumab се свързва с PD-1 и
блокира взаимодействието с PD‑L1 и PD‑L2 [78].

Фиг. 12. Инхибиране на PD-1 и PD-L1
и индуциране на противотуморен
имунен отговор [78].

Днес US Food and Drug Administration (FDA) и European Medicines Agency
(EMA) са одобрили като втора линия терапия три PD-1 IgG4 моноклонални антитела – atezolizumab, nivolumab и pembrolizumab. Тези имуномодулатори показват
подобрена обща преживяемост при пациенти с РБД, при които не се наблюдава
отговор след платина-базираната химиотерапия [79]. През 2016 pembrolizumab
е одобрен като първа линия терапия при лечение на напреднал белодробен карцином при пациенти, при които не се откриват мутации в EGFR и ALK гените
и експресията на PD-L1 е ≥ 50% [79]. Последни клинични проучвания показват
обещаващи резултати при комбинирани терапевтични подходи – anti-PD-1/antiPD-L1 с химиотерапия, таргетна терапия, IDO – инхибитори и антиангиогенна
терапия [79]. Въпреки това нито една от комбинациите не показва преимущество [79]. При комбинирано лечение с таргетни терапии и имунотерапия се достига до ниво 3 и 4 на токсичност и това налага спиране на клиничните проучвания
[79]. При ДКБК след добрия първоначален отговор към химиотирапия, която
стимулира антитуморния имунен отговор, приложението на имунотерапия би
увеличило времето на ремисия [80].
За да се подобри ефикасността на имунотерапията трябва по-добре да се
изучи ролята на имунните клетки в туморната микросреда. Имунохистохимията
е един от основните методи за оценка на нивата на експресия на PD-L1, въпреки
че не се характеризира с висока специфичност и чувствителност. При едва една
трета от новодиагностицираните пациенти експресията на PD-L1 е ≥ 50% [81].
Експресията на PD-L1, микросателитната нестабилност и мутационния товар се
използват в клиничната практика като маркери за предикция и селекция на пациенти, подходящи за лечение с „чекпойнт“-инхибитори, много от пациентите
не показват добър отговор на базата на тези маркери [81]. Поради тази причина
се налага изучаване и задълбочено разбиране на вътреклетъчните и извънклетъчните сигнални пътища с цел намиране на по-добри биомаркери за предикция
на отговора към лечение и прогноза.
Циркулиращи Туморни Клетки (ЦТК). ЦТК са ракови клетки, които са
отделени в кръвния поток от първичния тумор или неговите метастази. Това
са клетки, които претърпяват епителиален-мезенхимен преход (EMП), мигрират
в кръвния поток и циркулират преди екстравазация в отдалечено място, след
което преминават през мезенхимален епитофен преход (MEП) и пролиферират.
ЦТК се смятат за ключова фаза в процеса на метастазиране [82].
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“

През 2016
pembrolizumab е
одобрен като първа
линия терапия при
лечение на напреднал
белодробен карцином
при пациенти, при
които не се откриват
мутации в EGFR и ALK
гените и експресията
на PD-L1 е ≥ 50%.

“

За да се подобри
ефикасността на
имунотерапията
трябва по-добре да
се изучи ролята на
имунните клетки
в туморната
микросреда.

“

Експресията на PD-L1,
микросателитната
нестабилност и
мутационния товар
се използват в
клиничната практика
като маркери за
предикция и селекция
на пациенти,
подходящи за лечение
с „чекпойнт“инхибитори, много
от пациентите
не показват добър
отговор на базата на
тези маркери.

“

ЦТК се смятат за
ключова фаза в процеса
на метастазиране
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“

Попадайки в
циркулацията те
носят информация
за генетичните
и молекулярни
характеристики на
тумора, включително
информация за неговото
еволюционно адаптиране
към предществащи
терапии.

Нетрансформираните епителиални туморни клетки могат също да бъдат
отделени директно от туморите и да циркулират, поотделно или като микроемболи от клетъчен клъстер [82]. Попадайки в циркулацията те носят информация
за генетичните и молекулярни характеристики на тумора, включително информация за неговото еволюционно адаптиране към предществащи терапии. Поради тази причина изолирането на ЦТК от периферна кръв или т. н. „течна биопсия“ представлява алтернативен неинвазивен вариант на рутинната биопсия на
туморната тъкан и дава възможност за по-пълно молекулно характеризиране на
туморите и тяхната хетерогенност [82].
Методите за изолиране на ЦТК непрекъснато се развиват и усъвършенстват. Създадени са няколко, различни в технологично отношение системи за
сепарация и детекция на ЦТК, които са в процес на валидиране за ползата и
приложението им в клиничната практика. Изборът на метод за изолиранe зависи от целите на последващите анализи – стартиране на клетъчна култура, ДНК
екстракция и цялостна геномна амплификация, „омикс“ анализи и др. [83].
Системата CellSearch® (Veridex, Raritjan, NJ) е единственият метод, одобрен
от FDA, за изолиране и изброяване на ЦТК, с доказана аналитична и клинична валидност като прогностичен биомаркер при рак на гърдата, дебелото черво и простатата. При нея се използват свързани с феромагнитни частици антитела, специфични срещу EpCAM –антиген, експресиран на повърхността на
епителните клетки. Разделянето на ЦТК от останалите клетки в кръвния поток
се извършва с помощта на имуномагнитна сепарация. Последващо имунофлуоресцетно оцветяване позволява тяхната визуализция и броене. При НДБК този
метод е неинформативен, защото не позволява да се сепарират клетките, които
не експресират EpCAM, като тези, които са преминали през EMП или туморните
стволови клетки [84, 85].
Алтернативните методи за изолиране на ЦТК използват специфично белязане и разделяне на нормалните от туморните клетки чрез флоуцитометрия,
лазерно сканираща цитометрия и др. или осигуряват разделяне на клетките в
циркулацията на базата на техния размер с помощта на микрофилтри като ISET
(Isolation by Size Epithelial Tumor Cells, Aligent Technologies, Santa Clara, CA) [86].
Подобни техники имат важно значение за изолиране на ЦТК при ракови заболявания като меланом или сарком, които не са епителни и не позволяват имуномагнитна сепарация [82, 85].

“

Броят на ЦТК може да бъде
използван като надежден
прогностичен биомаркер
при метастатичен
НДКБК.
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Броят на ЦТК може да бъде използван като надежден прогностичен биомаркер при метастатичен НДКБК. При пациентите с ДКРБД броят на ЦТК е 10
пъти повече, в сравнение с НДКБК [82]. Наличието на >50 ЦТК се асоциира с
по-кратка ОП и ВП? [87]. Броят на ЦТК преди започване на терапия при тези
пациенти, корелира с метастази в лимфните възли, далечни метастази и TNM
стадия. Проследяването на нивата на ЦТК в хода на терапия дава възможност да
се предскаже отговора към приложеното лечение [88].
ЦТК могат да се използват за мониторинг на отговора към лечението с TKIs.
Мутациите T790M, C979S, фузионни белтъци и други резистентни мутации могат да бъдат детектирани в ЦТК. Освен генетичните аберации, настъпили в хода
на еволюцията на тумора, ЦТК дават възможност да се изучават и епигенетичните изменения и транскриптома.
Изследването на молекулярно генетичните маркери позволява откриването
на генотипни вариации между първичия тумор и ЦТК, което е от изключително
важно значение за проследяване хода на заболяването и ефикасността на прилагания терапевтичен подход.
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Фиг. 13. Потенциална клинична полза от течните биопсии [85].

Циркулираща туморна ДНК (цтДНК). Наличието на фрагментирана или
свободно циркулираща ДНК е доказано за пръв път през 1948 г. от Мандел и
Метаис и оттогава откриването й в кръвния поток служи като предиктивен и
прогностичен маркер [89]. Съществува корелация между нивата на свободно
циркулиращата ДНК (cfDNA–cellfreeDNA) и процесите на клетъчно увреждане
и некроза, свързани с оцеляването и прогресията на раковите клетки [90]. С увеличаване на обема на туморите, капацитетът на фагоцитите за елиминиране и
изчистване на апоптотични и некротични фрагменти е превишен, което води до
пасивно освобождаване на циркулираща туморна ДНК (цтДНК) в кръвния поток [90]. Алтернативно, in vitro проучвания показват, че ДНК може да бъде освободена чрез активен механизъм, в който раковите клетки спонтанно освобождават ДНК фрагменти в циркулацията [91]. В зависимост от размера на тумора
и васкуларизацията, количеството на цтДНК, освободена в кръвообръщението,
варира от 0.01% до 90% от цялата налична ДНК в плазмата.
Плазмата е по-добрият източник на цтДНК при пациентите с НДРБД, защото
при процеса на съсирване в серума се освобождава голямо количество геномна
ДНК от белите кръвни клетки. Това води до увеличаване концентрацията на нормална ДНК и би затруднило детектирането на цтДНК [92]. Ниските концентрации
на цтДНК в плазмата поставя предизвикателство пред изследователите за развиване на достатъчно чувствителни и специфични методи за изолиране и детекция.
Като биомаркер цтДНК притежава молекулярно генетичните характеристики на първичния тумор и има отношение за патогенезата на РБД, диагнозата,
прогнозата и лечението. Тя носи също информация за туморната хетерогенност
и клонална еволюция. Присъствието в цтДНК на свързани с резистентност мутации в гените EGFR, ALK, KRAS e предикативно за отговора към първа линия
на лечение с TKIs. Детекцията на EGFR-T790M в плазмата при проследяване
хода на анти-EGFR-терапия – на пациенти с НДКБК е индикатор за смяната на
терапевтичния подход [93].
Детекцията на цтДНК се свързва с лоша прогноза и може да предскаже прогресията на заболяването преди неговата визуализация с методите на образна
диагностика.
В заключение, течните биопсии, включващи ЦТК и цтДНК са неинвазивни
подходи за молекулярна диагностика. Те предоставят информация за туморната

“

Съществува
корелация между
нивата на свободно
циркулиращата ДНК
(cfDNA–cellfreeDNA) и
процесите на клетъчно
увреждане и некроза,
свързани с оцеляването
и прогресията на
раковите клетки.
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прогнозата и
лечението. Тя носи
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за туморната
хетерогенност и
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“

Екзозомите участват
в междуклетъчната
комуникация и са
потенциален биомаркер
за изменения от
хомеостазата.

“

Екзозомите, секретирани
от туморите, пренасят
различни биологично
активни молекули, които
подпомагат прогресията,
ремоделират туморната
среда, създават
преметастатична
ниша и регулират
лекарствената
резистентност.

хетерогенност при РБД, динамиката на мутациите в циркулацията, метастатичния процес и спомагат предикция и проследяване на отговора към терапия.
Извънклетъчните везикули. Извънклетъчните везикули се различават по
големина, произход и функция и включват апоптотични телца (500-4000 nm),
микровезикули (50-2000 nm) и екзозоми [94]. Екзозомите са малки наночастици
с размер 50–140 nm, които пренасят различни молекули в циркулацията – ДНК,
РНК (кодиращи и некодиращи), липиди и др. [94]. Те също така съдържат и различни специфични белтъци като Alix, CD9, CD63 и CD81, което позволява да
бъдат разграничени от осталите везикули в кръвния поток [95].
Екзозомите участват в междуклетъчната комуникация и са потенциален биомаркер за изменения от хомеостазата [95]. Те са изградени от липиден бислой и
малка част от цитозола на секретиращата ги клетка [95]. Синтезират се от клетките по два механизма, всеки от които се контролира от няколко сигнални пътя
и се секретират чрез екзоцитоза [95].
Екзозомите могат да се открият в почти всички телесни течности – кръв,
плазма, цереброспинална течност, урина и др. [96]. Методите за изолиране найобщо вкючват ултрацентрофогиране (повече от 100,000×g), изолиране чрез
магнитни частици, китове за преципитация и микрофлуидни методи [96]. Екзозомите, секретирани от туморите, пренасят различни биологично активни молекули, които подпомагат прогресията, ремоделират туморната среда, създават
преметастатична ниша и регулират лекарствената резистентност [96].

“

Епигенетичните
промени – ДНК
метилиране, експресията
на нкРНКи (non-codingRNA),
ремоделирането
на хроматина и
посттранскрипционните
регулатори, са
ключови изменения в
карциногенезата на
белодробните тумори,
които водят както до
значително по-агресивен
фенотип, така и до
резистентност към
терапии..
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Фиг. 14. Екзозомите съдържат различни молекули като липиди, белтъци, иРНКи,
миРНКи и имат различна роля при раковите заболявания [95].

МикроРНКи. В последните две десетилетия нарастват познанията за епигенетичната регулация при РБД. Епигенетичните промени – ДНК метилиране,
експресията на нкРНКи (non-codingRNA), ремоделирането на хроматина и посттранскрипционните регулатори, са ключови изменения в карциногенезата на
белодробните тумори, които водят както до значително по-агресивен фенотип,
така и до резистентност към терапии. Измененията на епигенетичните модификации могат да бъдат надеждни биомаркери за стратификация на риска, ранна
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диагноза, прогноза, молекулна класификация и предикция за таргетна терапия.
Терапевтичният потенциал на епигенетичните таргетни лекарства в комбинация с химиотерапия, таргетна терапия и/или имунотерапия са в процес на изследване.
МикроРНКите са малки консервативни ендогенни РНК молекули с дължина 17 до 23 нуклеотида. Те участват в редица биологични пътища – апоптоза,
диференциация, пролиферация, отговор към стресови фактори и др. МикроРНКите осъществяват посттранслационен контрол на генната експресия. Каноничният модел на биогенеза на тези малки некодиращи РНКа молекули е строго
контролиран от множество ензими, в резултат на което се синтезират три основни РНК-а продукта: първични (pri-), прекурсорни (pre-), и зрели миРНКи

Фиг. 15. Канонична биогенеза на микроРНКи и механизъм за arm switching. (A)
Биогенезата на миРНКи е показана от първичния транскрипт до таргетирането
на иРНКа, чрез RISC-комплекса. (B) Аргонавт (AGO) сортира и разпределя двете вериги
на микроРНКа дуплекса. Двете рамена са оцветени в червено и зелено. (C) Механизъм
за селекция на една от двете вериги. Сините линии представят hairpin – структури.
Червените и зелените – miR-5p и miR-3p веригите. Удебелените линии показват
експресионните нива на двете вериги. [98]
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“

Заглушаването на
експресията може
да се осъществи или
чрез репресия на
транслацията, когато
последователността
от 2 – 7 нуклеотида
от miRNA (т.нар. “seed
region”) е перфектно
комплементарна на
таргетната иРНКа,
или когато има непълна
комплементарност
между миРНКа и иРНКа
мишената.

[97]. Зрелите миРНКи, получени от 5` (miR-5p) или 3` рамото (miR-3p) на прекурсорните РНКи се отбелязват с наставките -5p или -3p [98]. Едно от рамената
е функционално активно (miR) и се инкорпорира в РНК индуцирания комплект
(RISC), а другото се счита за съпътстващ продукт (miR*) и обикновено се насочва за разграждане [99]. Според вида на тъканта и на клетката, в която се експресират, изборът на функционално активно рамо на прекурсорните РНКи може
да е различен. Феноменът, който се наблюдава, е известен като ‘arm switching’
[99]. Механизмите, по които се избира коя от двете вериги на гените, кодиращи
миРНКи, да е функционално активна, не са изяснени. Една от хипотезите е, че
водеща е термодинамичната стабилност [100].
Известни са повече от 2500 микроРНКи и всяка една от тях регулира редица гени. Нуклеотидните последователности на 5` и 3` рамената са различни.
Двете вериги могат да регулират експресията на различни таргетни молекули
или да се свържат с едни и същи иРНКи, но последователностите на свързване
са различни в 3`-нетранслиращия регион на иРНК-мишена [98]. Заглушаването на експресията може да се осъществи или чрез репресия на транслацията,
когато последователността от 2 – 7 нуклеотида от miRNA (т.нар. “seed region”) е
перфектно комплементарна на таргетната иРНКа, или когато има непълна комплементарност между миРНКа и иРНКа мишената [98].
Дерегулацията на миРНК-ите е свързана с епигенетични или генетични
изменения – аберантно ДНК метилиране, амплификации, делеции или точкови
мутации [101]. Гените, кодиращи микроРНКи често са локализирани в „чупливи
региони“ на хромозомите, в много малки региони на загуба на хетерозиготност и
„break point“ региони, което показва, че те вероятно са нов клас гени, които имат
роля в туморогенезата [101]. Еднонуклеотидни замени в pre-миРНКите може да
повлияят процесинга, експресията и взаимодействието на дадената миРНКите с
мРНК [102].

“

Профилите на миРНКите
са силно специфични за
всеки клетъчен тип.

Профилите на миРНКите са силно специфични за всеки клетъчен тип [103].
При РБД чрез микрочипов анализ при сравняването на туморната и нормалната
тъкан може ясно да се види промяната на експресията на миРНКите [104]. Много от тях са с повишена експресия в туморната тъкан спрямо нормалната тъкан
и имат онкогенна функция [103].
В сравнение с традиционните радио- и химиотерапия, таргетните терапии се характеризират с по-голяма специфичност и ефективност. Известно е,
че свързването на тирозин-киназните инхибитори с ATP – свързващото място
на EGFR рецептора, блокира низходящите сигнални пътища. Само пациентите с
активиращи EGFR мутации могат да се възползват от това лечение.

“

Настоящи изследвания показват, че много миРНКи са с променена експресия и оказват влияние върху чувствителността на раковата клетка към TKIs
Настоящи изследвания
показват, че много миРНКи [105]. Например една от целите на miRNA-200c е ZEB1 – белтък, който инхибира
са с променена експресия
PI3K/Akt сигналния път и по този начин увеличава чувствителността към лечеи оказват влияние върху
ние с gefitinib [106]. Също така miRNA-200c увеличава и чувствителността към
чувствителността на
раковата клетка към TKIs. лъчелечение, като възпрепятства действието на гените, отговорни за елиминирането на свободните радикали в клетката и поправката на ДНК [107]. По същия
начин miRNA-143, miRNA-134, miRNA-218-5p директно се свързват с 3’UTR на
иРНК, кодираща EGFR [108]. По този начин те инхибират миграцията и пролиферацията на туморната клетка [108]. MiR-30b, miR-30c, miR-221 иmiR-222 индуцират резистентност към gefitinib при gefitinib-чувствителни клетъчни линии
с мутации в EGFR [109]. Инхибирането им възвръща чувствителността на клетСТУДИЯ
ките към gefitinib. Високите нива в плазма на miR-30b и miR-30c са предиктиSTUDIA
вен маркер за намален отговар при лечение с erlotinib при пациенти с мутация в
EGFR [109].
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Фиг. 16. МикроРНКи участващи в регулирането на таргетните терапии,
химиотерапя и лъчетерапия [107].

MiRNA-223, miRNA-99a и miRNA-548 регулират експресията на инсулинзависимите растежни фактори, фосфоинозитол-3 киназата, протеин киназа В
и mTOR [108]. Така те инхибират пролиферацията, миграцията и инвазията на
малигнената клетка. Някои изследователски групи докладват миРНКи, които успешно, с висока специфичност и чувствителност могат да разграничат пациенти
с мозъчни метастази от тези без метастази [108].
Някои миРНКи могат да увеличат чувствителността към платина-базираната терапия. Например мишена на miRNA-106b-5p е PKD2, а при свързването
си с HMGA2 miRNA-26 забавя клетъчния растеж и увеличава отговора към терапия с платина [108].
Семейството на miRNA-17 има централна роля в регулацията на TGFβ сигналния път, като по този начин е възможно да обърне резистентността към терапия с платина при пациенти с РБД [110]. Генът FZD1, който е свързан с туморната пролиферация и резистентност към химиотерапия е мишена на miRNA-135b.
Установено е, че miRNA-9600 участва в регулацията на експресията на STAT3 и
е възможно да инхибира клетъчния растеж и да увеличи чувствителността на
раковата клетка съм paclitaxel [111].
Доказано е, че miR-21 е с повишена експресия и се свързва с лимфни метастази и лоша прогноза при НДБК [112]. Тя може да стимулира туморогенезата на
НДБК чрез индиректно усилване на Ras/MEK/ERK пътя и инхибиране на клетъчната апоптоза [113]. Има данни, че miR-21 стимулира растежа и инвазията на
NSCLC чрез директно насочване към PTEN [114]. Мултивариабилен Cox регресионен анализ показва, че miRNA-21 е независим прогностичен фактор при пациентите с НДБК. Намалената експресия на miRNA-21 в клетъчни линии инхибира пролиферацията и прави клетките чувствителни към лъчелечение [115].
MicroRNA-210 е една от миPHK-ите, чиито нива на експресия показват значителни разлики в различните етапи на процеса на диференциране на епителните клетки [116]. В някои проучвания съобщават, че експресията на miR-210 e намалена по време на епително-мезенхимния преход на туморните клетки (ЕМТ),
аберантното активиране на което води до метастази [117]. В същото време е
докладвано многократно, че нивото на miR-210 e повишено в плазма и серум на
пациенти с белодробен карцином [115].
Ниските нива на експресия на miR-126-3p и miR-451a се свързват с по-напреднал стадий, голям диаметър на тумора и метастази в лимфни възли [118]. За
miR-126-3p са идентифицирани 154 таргетни гени (например PLXNB2), участва-

“

Доказано е, че miR-21 е
с повишена експресия
и се свързва с лимфни
метастази и лоша
прогноза при НДБК.

“

Ниските нива на
експресия на miR-126-3p
и miR-451a се свързват
с по-напреднал стадий,
голям диаметър на
тумора и метастази в
лимфни възли.

1

СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. IX, бр. 1, 2019

В. Петкова, А. Миткова, В. Митев, Р. Кънева

щи в сигналните пътища на апоптоза и канцерогенеза [118]. За miR-451a са идентифицирани 397 таргетни гена, участващи в 5 сигнални пътища, включително
„PPAR сигнален път“ [118]. Резултатите от проведените проучвания показват,
че miR-126-3p и miR-451a могат да се използват като прогностичен биомаркер
за тежестта на протичане на белодробния аденокарцином [118]. Установено е, че
miR-126-3p е сред 10-те миРНКи с повишена експресия при сравнение на серум
от болни с белодробен карцином, спрямо пациенти с бенигнени белодробни заболявания и здрави контроли, но не е сред най-значимите 4 (miR-23b, miR-221,
miR-148b и miR-423-3p), които могат да се използват за диагностика при белодробен карцином [118].

30

MiR-30a е дерегулирана в няколко злокачествени типа солидни тумори, като
рак на гърдата, хепатоцелуларен рак, рак на дебелото черво, назофарингеален
карцином, рак на простатата, рак на ендометриума и кожен плоскоклетъчен карцином [119]. Генът за hsa-miR-30a, член на mirR-30 семейството, е локализиран
на хромозома 6q13, където при РБД често настъпва загуба на хетерозиготност
[119]. Поради тази причина се наблюдава намалена експресия на тази миРНКа,
която участва в контрола на множество биологични и патологични процеси,
включващи растежа, диференциацията и апоптозата.
Няколко проучвания съобщават за понижената регулация на miR-30a в тъканите на РБД или в култивирани клетки [119]. Експресията на miR-30a е значително понижена в тъканите на НДКБК в сравнение със съседните нормални
тъкани. Намалената експресия на miR-30a е свързана с лоша прогноза при РБД
[120]. От друга страна miR-30a може да модулира чувствителността на НДКБК
чрез намаляване на функцията на ATF1 във фосфорилирането на ATM и има
потенциална терапевтична стойност [119].

“

Kumarswamy и съавтори доказват, че при РБД miR-30a-5p инхибира епително-мезенхимната транзиция като инхибира Snail, а същo така участва в сигналKumarswamy и съавтори
ните пътища, отговорни за чувствителността на клетките към paclitaxel [121].
доказват, че при РБД
miR-30a-5p инхибира
Доказано е, че повишената експресия на miR-30a увеличава чувствителността на
епително-мезенхимната
транзиция като инхибира раковите клетки към paclitaxel като намалява експресията на BCL-2 и отключва
Snail, а същo така
апоптозата [122]. При намалена експресия на miR-30a се увеличава експресията
участва в сигналните
на BCL-2 и резистентността на клетките към paclitaxel [122]. MYBL2 има предпътища, отговорни за
полагаемо mir-30а прицелно място и е доказана отрицателна корелация между
чувствителността на
клетките към paclitaxel.
експресията на miR-30a и MYBL2 при НДКБК [119].
Генът за hsa-miR-195 е локализиран на хромозома 17р13.1 [123]. Тази миРНКа принадлежи към microRNA-15/16/195/424/497 семейството и има тумор-супресорна функция. Ролята на hsa-miR-195 в туморогенезата и прогресията при
РБД е неизяснена. MiR-195 инхибира развитието на раковите клетки като регулира експресията на MYB, CHEK1,HDGF, IGF1R, CCND3 и BIRC5 [123]. Намалената експресия на miR-195 води до нарушения по оста miR-195/BIRC5 и допринася за прогресията при АК [124].

СТУДИЯ
STUDIA

1

В последно време нарастват изследванията, които показват, че е възможно
и двете рамена -5p и -3p на миРНКи-те да се асоциират с RISC – комплекса [125].
По този начин miR-5p/miR-3p осъществяват синергична регулация и усилват онкогенния ефект на сигналните пътища, а чрез потискане действието на туморсупресорните гени увеличават клетъчната пролиферация, миграция и инвазия
[126].
Генът за hsa-miR-140 е локализиран на хромозома 16q22.1 и има тумор-супресорна функция [127]. И двете зрели miR-140-3p и miR-140-5p са с намалена
експресия и се асоциират с прогресия на заболяването при различни ракови заболявания, включително рак на гърдата, остеосаркома, рак на дебелото черво.
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Мишени на miR-140-3p са EGFR и IGF1R, с ключова роля за клетъчната пролиферация, оцеляване и ангиогенеза [128]. Друга мишена е ERK1, което води до
намаляване на активността на c-FOS и c-JUN – отговорни за инвазията и трансформацията на раковите клетки. MiR-140-5p може да потиска VEGFA и PTEN и
това води до заглушаване на PI3K/AKT сигналния път [127].
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Kлъстерът miR-143/145, състоящ се от две миРНКи – hsa-miR-143, hsamiR-145 потиска важни гени, участващи в туморогенезата,като KRAS и ERα. Детектираната понижена експресия на miR-145-3p и miR-145-5p води до онкогенна
активация на MTDH, медиатор на PI3K/AKT, NFκB, MAPK и Wnt – сигналните
пътища [129]. Експресията на hsa-miR-145 се контролира от няколко транскрипционни фактора и различни епигенетични механизми. P53 е основен клетъчен тумор-супресор и контролира експресията на няколко миРНКи – miR-34,
miR-192/215, miR-107 и miR-145. Sachdeva и съавтори показват, че p53 може да
индуцира експресията на miR-145 като се свърже директно с p53 в промотора на
гена и оттам p53 потиска експресията на c-Myc, един от таргетите на тази миРНК
[130]. Suh и съавтори доказват, че ниската експресия на miR-145 корелира с мутационния статус на p53 [131].
Освен за идентификация на раково специфичните профили, промяната в
експресията на миРНКите може да се използва при разграничаване на двата основни хистологични подтипа НДКБК– АК и ПК.
През 2006 Yanaihara и съавтори изследват 104 двойки туморни и прилежащите им нормални тъкани и идентифицират 43 miRNAs, които се характеризират с различна експресия и позволяват разграничаването на туморната тъкан
и неракова белодробна тъкан [132]. От тях се установяват и микроРНКи, чиято експресия е различна при двата подтипа РБД. Такива са miR-21 и miR-205
[132]. Повишената експресия на miR-21 е характерна за АК, докато при ПК тя е
значително по-ниска [132]. От друга страна по-високата експресия на miR-205
е отличителна за ПК, като Lebanony и съавтори сравняват експресията на тези
две микроРНКи и доказват 96% чувствителност и 90% специфичност при разграничаването на ПК от АК [133]. Друго изследване, проведено от Huang и съавтори показва сравнително по-високата експресия на miR-205 при ПК в сравнение с АК, ДКБК и нормална тъкан [134]. Patnaik и съавт., разширяват панела
на Lebanony с добавянето на трета микроРНК – miR-375 [135]. По този начин
е възможно с по-голяма точност разграничаването на АК от ПК и ДКБК като
специфичността на теста се увеличава на 92% и miR-375 показва значително повисока експресия при АК [135].
Друга микроРНК с онкогенна функция е miR-197 [136]. Тя играе основна
роля в патогенезата на НДКБК като инхибира р53-зависимата апоптоза, чрез
инхибирането на тумор-супресора FUS1. Експресията на miR-197 се асоциира
с по-голям туморен обем и е характерна за плоскоклетъчния белодробен карциноми [137]. MicroRNA-197 индуцира епително-мезенхимния преход, спомага инвазията и прогресията и контролира експресията на PD-L1 чрез miR-197/
CKS1B/STAT3-медиираната сигнална каскада [137]. Намалена експресия на miR197 е свързана с увеличена чувствителност към химиотерапия [137]. MiR-197 и
miRNA-184 често са с повишена екпресия при пациенти с мутация в EGFR и наличие на мозъчни метастази. Поради тази причина тези две микроРНКи могат
да послужат като биомаркер за риска от мозъчни метастази при тази група [138].
Dacic и съавтори установяват по-високата експресия на miR-25 при АК с
настъпила мутация в EGRF гена [139]. Докато според резултатите на Landi и съавтори miR-25 е с намалена експресия при ПК [140]. Експресията на miR-155 е
двукратно увеличена при див тип EGRF/KRAS АК и заедно с miR-21 инхибира
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за АК, докато при ПК
тя е значително пониска [132]. От друга
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апоптозата и води до туморна прогресия [139]. Друга микроРНК с по-висока
експресия при АК е miR-495 и се асоциира с възникнали мутации в KRAS гена
[139].
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“

Освен в тъканите,
миРНКи могат да
се детектират и в
телесните течности –
периферна кръв,
серум, плазма, урина,
цереброспинална
течност и слюнка.

“

Профилирането на
миРНКите е бъдеща
посока за развитие
на неинвазивните
биомаркери, защото
подпомагат диагнозата,
прогнозата и терапията
при РБК.

Освен в тъканите, миРНКи могат да се детектират и в телесните течности –
периферна кръв, серум, плазма, урина, цереброспинална течност и слюнка. Свободно циркулиращите нуклеинови киселини активно се освобождават от раковите клетки както самостоятелно, така и пакетирани в екзозоми и се характеризират с висока стабилност в циркулацията. Профилирането на миРНКите е
бъдеща посока за развитие на неинвазивните биомаркери, защото подпомагат
диагнозата, прогнозата и терапията при РБК [141].
Откриването на нови молекулярно генетични биомаркери при РКБ и използването им в клиничната практика дава възможност за по-ранното диагностициране, прецизиране на диагнозата, прогноза и предикция на отговора към
терапия. Течните биопсии, служат като алтернативен начин за неинвазивна диагностика, но също така поради туморната хетерогенност, допълват резултатите, получени от тъканните биопсии. С развитието на технологиите се увеличава
специфичността и чувствителността за лечение и мониторинг на ранния и напреднал РБД.
Благодарности: Тази работа е финансирана от ДН03/14/19.12.2016, ФНИ, МОН и
подкрепена от инфраструктурен проект ДУНК01-2/2009, ФНИ, МОН.
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Резюме
Интрадукталният карцином на гърдата, известен още „Ductal carcinoma in situ“ се
характеризира с пролиферация на малигнени епителни клетки в дукталната система, без
инвазия на основната мембрана в околната строма. Съвременната концепция и бъдещите насоки при интрадукталния карцином са свързани с намирането на надеждни методи
за по-прецизна стратификация на болните с неинвазивен карцином, които да определят
пациентите с риск за развитие на инвазивен рак. Традиционното лечение на DCIS е хирургично. Лечебните подходи включват органосъхраняваща операция (широка локална
ексцизия, наричана още парциална мастектомия), последвана от адювантна лъчетерапия
и семпла мастектомия с едномоментна реконструкция. В някои случаи се препоръчва
сентинелна биопсия.
Ключови думи: интрадуктален карцином на гърдата, стратификация, хирургично
лечение.

DUCTAL CARCINOMA IN SITU OF THE BREAST –
DIAGNOSTIC, CLASSIFICATION AND TREATMENT
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2

Abstract
Ductal carcinoma in situ, known as „Ductal carcinoma in situ“ is characterized by
proliferation of malignant epithelial cells in the ductal system without invasion of the basement
membrane into the surrounding stroma. The modern concept and future directions in intraductal
carcinoma associated with finding reliable methods for more precise stratification of patients
with non-invasive cancer that identify patients at risk for developing invasive cancer. Traditional
treatment of DCIS is surgical. Organ healing approaches include surgery (wide local excision,
also called partial mastectomy) followed by adjuvant radiotherapy and simple mastectomy with
reconstruction snap. In some cases, it is recommended the sentinel biopsy.
Key words: ductal carcinoma in situ, stratification, surgical treatment
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Преди едно столетие Dr. Joseph Bloodgood пръв описва интрадукталния
карцином (DCIS). Въпреки това, същността и природата му не са напълно
проучени и установени. Най-ранните научни съобщения определят DCIS като
„comedo carcinoma,“ и го описват като уплътнение в жлезата или като промени
в позицията на мамилата и ареолата в резултат от абнормални процеси в паренхима. Независимо от относително невинната природа на DCIS, неговото име
включва думата карцином, която носи негативен елемент за пациентите и лекаря. Поради това през последните години се наблюдава тенденция за елиминиране на термина „карцином“ при класификацията на DCIS. Темата беше предмет
на задълбочени дискусии на Milan Вreast Cancer Conference през 2014 година, на
която проф. Viale предложи нова класификационна система на интрадукталния
карцином.1 Основният мотив за промени в терминологията и класификацията
на DCIS е неинвазивният характер на процеса, а инвазията е класическата емблема на рака. Втората причина за исканите промени е значителното емоционално и психическо въздействие, което имат съвременните методи за диагностика и
лечение върху жените с интрадуктален карцином.
Съвременната концепция и бъдещите насоки при интрадукталния карцином са свързани с намирането на надеждни методи за по-прецизна стратификация на болните с неинвазивен карцином, които да определят пациентите с риск
за развитие на инвазивен рак.
С тази цел още през 1996 г. беше въвeден Van Nuys prognostic index (VNPI).2
Той е инструмент за оценка на интрадукталния карцином, който включва четири прогностични фактора – размер на тумора, дебелина на ръбовете, нуклеарен
грейдинг и присъствие или отсъствие на комедонекрози. Van Nuys prognostic
index (VNPI) се използва при формиране на лечебните решения. Впоследствие
към него беше прибавен и пети фактор – възрастта на пациентката, тъй като
беше доказано в редица проучвания, че тя е значим фактор, предсказващ риска
за развитие на локални рецидиви след органосъхраняващо лечение [2-4].

Определение и честота на случаите
По дефиниция интрадукталният карцином на гърдата, известен още
като „Ductal carcinoma in situ“ се характеризира с пролиферация на малигнени епителни клетки в дукталната система, без инвазия на основната
мембрана в околната строма (Фиг 1) [3, 4]. Самият термин „In situ“ означава на място.

Фиг. 1. Етапи на дуктална хиперплазия,
атипична дуктална хиперплазия,
интрадуктален карцином, инвазивен
карцином
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По своята същност интрадукталният карцином е преканцерозно състояние
или неинвазивен карцином на гърдата, класифициран като Stage 0 [3-6]. Независимо, че при него абнормалните клетки са в млечните канали и не са преминали
в околната тъкан, той може да стане инвазивен, ако бъде оставен без лечение.
Засега обаче не съществуват методи, които да определят точно кои лезии ще осПо своята същност
танат непроменени без лечение и кои могат да станат инвазивни.
интрадукталният
Подобно на инвазивните тумори, DCIS не е едно заболяване, а спектър от
карцином е преканцерозно
състояние или
хетерогенна група заболявания с различни патологични и молекулярни харакнеинвазивен карцином на
теристики, с различен потенциал за прогресия в инвазивно заболяване и разлигърдата, класифициран
чен отговор към лечението. Патологични и молекулярни проучвания определят
като Stage 0.
DCIS като прекурсор на инвазивния карцином [5].
В исторически аспект диагнозата интрадуктален карцином зачестява с въвеждането на мамографията като диагностичен метод и усъвършенстването на
DCIS не е едно заболяване, мамографските апарати. Преди въвеждането на мамографския скрининг през
а спектър от хетерогенна 1980 г., честотата на DCIS е била само 2% от лекуваните карциноми [7].
група заболявания с
Повишеното използване на мамографията като част от скрининговите проразлични патологични
и молекулярни
грами в редица страни с развито здравеопазване, повиши честотата на диагнохарактеристики, с
стицираните случаи с DCIS в сравнение с миналото. Например, във Великобриразличен потенциал за
тания всяка година се откриват по 5100 жени и около 15 мъже с неинвазивен
прогресия в инвазивно
заболяване и различен
дуктален рак. В Съединените Американски щати, случаите на DCIS са нарастнаотговор към лечението.
ли 5 пъти между 1983 и 2003, а през 2009 са открити около 62 000 случая на интрадуктален рак. Това се дължи на ефективно действащият мамографски скрининг [7, 8].
Понастоящем неинвазивните карциноми на гърдата съставляват 15% дo
30% от всички новоткрити карциноми; 80% oт тези карциноми са интрадуктални карциноми. Те представляват 20% от всички диагностицирани карциноми на
гърдата и съставляват 30% дo 40% oт мамографски диагностицираните карциноми на гърдата. При 1300 скринингови мамографии се открива един cлучай на
DCIS. В 10 – 20% от случаите DCIS са двустранни [9, 12]. В около 15% от случаите
на интрадуктален карцином са открити като случайна находка по време на аутопсии. Това предполага, че поне някои субтипове на DCIS са асимптоматични и
не прогресират в инвазивни карциноми [11].
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Фиг. 2. Мамографски зони на промени с микрокацификати

ИНТРАДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ (DCIS) НА ГЪРДАТА – ДИАГНОСТИКА, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Поради липса на изявени типични клинични симтоми, DCIS най-често се
открива инцидентно при прегледи по различен повод или при скрининговите
мамографски прегледи, при които се откриват около 80 – 85% от случаите. [13]
Специфичната мамографска характеристика са микрокалцификатите в един или
повече квадранти на жлезата, които се срещат в 76% oт случаите; в 11% заболяването се представя като палпабилна маса, a в 13% като комбинация от двата
симптома. По-често се среща хеморагичната секреция от мамилата [14-17].
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Напредък в диагностиката на интрадукталния карцином е използването
на ядрено-магнитния резонанс (MRI), което нараства през последните няколко години (Фиг. 3). Данните от сравнителни проучвания върху диагностичната
чувствителност на мамографията и ядрено-магнитния резонанс показват голямо предимство на последния. Показателно в това отношение е изследването на
проф Khul et al. [18] От 167 жени, които са изследвани предоперативно по двата
метода, 93 (56%) са открити с мамография и 153 (92%) с MRI (p<0.0001). Хистологичната верификация показва минимален процент грешка при диагностицирането на DCIS чрез MRI.

“
Фиг. 3. Изображение на интрадуктални промени чрез ЯМР

Резултатите от проведените проучвания засега не дават достатъчни основания за въвеждането на MRI като скринингов метод. Публикацията на American
Cancer Society Guidelines, препоръчва MRI като допълнителен метод за скрининг
при жени, които имат 20% риск за развитие на рак на гърдата [17].
През годините, когато патолозите все по-често започнаха да диагностицират интрадукталните карциноми, се очертаха трудностите при тяхното класифициране. Стана видна и необходимостта от бъдещото му предефиниране. Понас-

American Cancer
Society Guidelines,
препоръчва MRI като
допълнителен метод
за скрининг при жени,
които имат 20% риск
за развитие на рак на
гърдата.
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тоящем съществуват много класификации, които използват различни критерии.
Обичайно това са редица хистологични параметри на DCIS с клинично значение
като структурния модел на клетките, грейдинга, присъствие или отсъствие на
микрокалцификати и некрози, размер на лезията и състоянието на ръбовете.
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Въз основа на
структурния модел на
клетките, в зависимост
от наличието или
отсъствието на
комедо структури,
лезиите DCIS бяха
разделени на два основни
субтипа – noncomedo
and comedo. От своя
страна некомедо типа
се дели на крибриформен,
микропапиларен, солиден
и папиларен.

Въз основа на структурния модел на клетките, в зависимост от наличието
или отсъствието на комедо структури, лезиите DCIS бяха разделени на два основни субтипа – noncomedo and comedo. От своя страна некомедо типа се дели
на крибриформен, микропапиларен, солиден и папиларен [19-21] (Фиг. 4, 5, 6).
Комедо DCIS е изграден от клетки с изявени некрози и е асоцииран с подчертан клетъчен плеоморфизъм. В допълнение, ангиогенезата и фокусите на
микроинвазия са обичайни за комедо DCIS, докато некомедо лезиите показват
ниско ниво на ангиогенеза и редки фокуси на микроинвазия.
Противно, некомедо субтипа се състои от клетки с нисък туморен грейдинг
и по-висока честота на позитивен ER, негативен HER2/neu, негативен p53 и ниска честота на пролиферация. [19, 22-27].
Тази класификация на лезиите на DCIS корелира добре с редица важни туморни маркери при комедо субтипа, като: висок грейдинг, негативен (ER), честа
амплификация на HER2/neu и чести мутации на супресорният ген p53, висок
пролиферативен индекс [21-27].

Фиг. 4. Комедо интрадуктален карцином

Солидният интрадуктален карцином е един от видовете, при който туморните клетки напълно изпълват дуктусите. Заради тапите в дуктусите, които напълно ги запушват, този тип е наречен „комедо“. Той е с висок грейдинг, особено
в случаите когато са налице и некрози. Некрозите са резултат от бързия растеж
на туморните клетки, при който те не могат да се хранят достатъчно и умират.
Комедонекрозите водят до пълното запушване на целите дуктуси от мъртви туморни клетки, пръснати сред единични живи клетки. Този тип растежен модел
определя висок риск от прогресия на заболяването [22].
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Фиг. 5. Крибриформен тип на DCIS

ИНТРАДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ (DCIS) НА ГЪРДАТА – ДИАГНОСТИКА, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Папиларният интрадуктален карцином за разлика от крибриформения
модел няма изолирани „дупки“, а туморните клетки са свързани асиметрично
или вълнообразно в каналите. Когато клетките са много малки, карциномът се
нарича микропапиларен. Некрозите и митотичните фигури може да се видят
при папиломатозата у жени над 40 години. Папиларният тип интрадуктален
карцином има много форми и варианти Днес се знае, че той е опасна форма
на интрадуктален рак, който може да бъде с висока степен на малигненост.
Микропапиларният интрадуктален карцином често е мултифокален и мултицентричен. При него мастектомията е показана за да се избегне риска от инвазивен микропапиларен рак.
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Фиг. 6. Папиларен строеж на DCIS

Европейската класификация е основана на степента на морфологичната
атипия на ядрата, която корелира най-добре с клиничния изход от болестта.
В тази система са определени три типа интрадуктален карцином в зависимост
от характеристиката на ядрата – с висок, интермедиерен и нисък грейдинг
и тази информация понастоящем е необходим компонент от хистологичната
интерпретация на процеса. При интрадукталния карцином Grade I клетките
са много близки до нормалните или до тези при дукталната хиперплазия [28,
29] (Фиг. 7).

Фиг. 7. Интрадуктален карцином
с нисък грейдинг (Grade I)

Интрадукталният карцином с нисък и умерен грейдинг (Grade II) предполага относително бавен растеж на туморните клетки. Жените с DCIS с нисък
грейдинг имат повишен риск за развитие на инвазивен рак в сравнение с тези
без интрадуктален карцином, но е малко вероятно това да се случи след 5 години. Жените с DCIS с нисък грейдинг имат малък шанс да рецидивират след
лечение или да развият нов карцином.
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Жените с DCIS с нисък
грейдинг имат малък
шанс да рецидивират
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развият нов карцином.
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При интрадукталния карцином с умерен грейдинг, приликата с нормалните
клетките е по-малка в сравнение с интрадукталния карцином с нисък грейдинг.
На Фигура 8 е представен интрадуктален карцином с характерните „натрoшени
камъни“ в дуктусите.
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Фиг. 8. Интрадуктален карцином с
умерен грейдинг (Grade II)

“

Високият грейдинг
е показател за найвисок риск за прогресия
в инвазивен рак през
първите 5 години след
диагнозата на DCIS.

Клетките на интрадукталия карцином с висок туморен грейдинг (GradeIII)
имат тенденция за бърз растеж и изглеждат много различни от здравите клетки.
Високият грейдинг е показател за най-висок риск за прогресия в инвазивен рак
през първите 5 години след диагнозата на DCIS. Високият грейдинг също предполага и значимо нарастващ риск за рецидиви, най-често през първите 5 години.

Фиг. 9. Интрадуктален карцином с
висок туморен грейдинг (Grade III)

“

61% of DCIS лезии
принадлежат към
групата на luminal A
(ER-positive/HER2/neunegative), 9% към групата
на luminal B (ER-positive/
HER2/neu-positive), 8%
към групата на basal-like
(ER-negative/HER2/neunegative/epidermal growth
factor receptor–positive/
CK5/6+), 16% към HER2/
neu групата (ER-negative/
HER2/neu-positive) и 6% са
некласифицируеми.
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Крибриформеният субтип се състои от клетки с нисък до умерен грейдинг.
Той има характерни дупки в раковите клетки на дуктусите и има типичен изглед,
подобен на швейцарско сирене.
Напоследък използването на микрорентгеновите технологии промени нашето разбиране за рака на гърдата като самостоятелна болест и обоснова нова
класификация, базирана на молекулярни белези. Подобно на инвазивните карциноми са описани luminal A, luminal B, basal-like and HER2/neu субтипове на
DCIS.
Livasy et al съобщиха, че 61% of DCIS лезии принадлежат към групата на
luminal A (ER-positive/HER2/neu-negative), 9% към групата на luminal B (ERpositive/HER2/neu-positive), 8% към групата на basal-like (ER-negative/HER2/
neu-negative/epidermal growth factor receptor–positive/CK5/6+), 16% към HER2/
neu групата (ER-negative/HER2/neu-positive) и 6% са некласифицируеми [27].
Разкриването на молекулярните субтипове на DCIS определя тези лезии като
преурсори на различни типове инвазивни карциноми и изниква въпроса за възможността за иновативни стратегии за превенция на DCIS [27, 30].
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ИНТРАДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ (DCIS) НА ГЪРДАТА – ДИАГНОСТИКА, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Лечение
Необходимостта от лечение на този неинвазивен карцином се базира на
многогодишни изследвания върху биологията на DCIS, които доказват възможността за прогресия на неинвазивния карцином в инвазивен. Преди повече от
25 години Dupont and Page изказаха становище, че относителният риск за развитие на инвазивен рак при различните доброкачествени заболявания на гърдата
варира. [31] При нелекувания DCIS този риск нараства до 8 – 10 пъти над обичайния. Техните наблюдения бяха потвърдени от различни изследвания, чиито
данни формираха консенсусните решения на Cancer Committee of the College of
American Pathologists, и които бяха усъвършенствани по-късно. [32] Проучване
на Fitzgibbons паказва, че около 20 – 30% от нелекуваните случаи с интрадуктален карцином, развиват инвазивен рак [33].

“

Хирургично лечение на интрадукталия карцином

“

.

Традиционното лечение на DCIS е хирургично. Лечебните подходи включват органосъхраняваща операция (широка локална ексцизия, наричана още парциална мастектомия), последвана от адювантна лъчетерапия и семпла мастектомия с едномоментна реконструкция. В някои случаи се препоръчва сентинелна
биопсия [34].

Органосъхраняващо лечение
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То се прилага в случаите, които отговарят на следните критерии:
•

Лезията да е разположена в един квадрант или сектор на жлезата. Мултифокалният характер на заболяването е противопаказание за BCT

•

Да е възможно постигането на добър естетичен резултат въз основа на
съотношението между размера на тумора и размера на гърдата.

•

Хирургичната резекция трябва да има негативни резекционни ръбове,
т.е. свободни от тумор ръбове.

Пациентите, чието заболяване не отговаря на тези критерии, подлежат на
мастектомия.
Органосъхраняващото хирургично лечение обичайно се последва от лъчелечение. [35, 36] То е обосновано от реално съществуващата възможност за
появата на рецидив под формата на неинвазивен или инвазивен карцином в лекуваната гърда. Само органосъхраняваща операция без лъчетерапия не е лечебен стандарт при DCIS. Тя може би е опция в редки случаи, с малък участък и
с нисък грейдинг на DCIS, при които една широка резекция е достатъчна, за да
осигури негативни резекционни ръбове.
Дисекцията на лимфните възли се ограничава до първо и второ ниво, но
по-често се прилага сентинелна биопсия [37].

Мастектомия
Мастектомията е ефективна при 99% от болните с DCIS, тъй като при нея
рецидивите са редки, до 1 – 2% [38]. Те са резултат от непълно отстраняване на
жлезния паренхим или неразпознат инвазивен рак. Мастектомията е правилният избор за болните с обширни участъци на интрадуктален карцином, при
които органосъхраняващата резекция не може да го отстрани напълно. Успешното лечение на болните с инвазивен карцином с органосъхраняващи операции
и лъчетерапия породи въпроса за свръхлечението на тези неинвазивни лезии.
Усъвършенстването на хирургичните техники и качеството на имплантите,
субкутанната мастектомия и по-точно nipple sparing mastectomy с едномоментна
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Органосъхраняващото
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реконструкция стана предпочитаната процедура за лечение на неинвазивните
карциноми. Тя осигурява максимална сигурност и отлични естетични резултати, което е целта на хирургичното лечение [39].
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Освен това, субкутанната мастектомия осъществява хирургична профилактика срещу появата на втори карцином в лекуваната гърда или метахронен в
здравата гърда, особено у млади жени под 45 години. Това е една от причините за
прогресивното нарастване на терапевтичните и на профилактичните мастектомии в света след 2007 г. Процесът е известен в литературата като „new wave“. Той
е израз на промененото отношение на жените към болестта и на стремежа към
по-добри козметични резултати и висока сигурност на лечението.

В заключение може да се обобщи, че субкутанната мастектомия има и редица други предимства:
1. Избягва се лъчетерапевтичното лечение и се предотвратяват нежеланите му ефекти – като миокардити, пневмонити, оток на ръката, развитие
на пострадиационни плексити.
2. Елиминира риска от появата на вторични малигнени тумори.
3. Съхранява се вида и сензитивността на ареоломамиларния комплекс.
4. Мастектомията е превенция срещу появата на рецидиви или нови инвазивни карциноми в остатъчния паренхим.

Библиография

СТУДИЯ
STUDIA

2

1. Milan breast Cancer Conference, Milan 2015 Abstract Book.
2. Silverstein MJ, PollerD, Craig P et al. A prognostic index for ductal carcinoma in situ of the breasr.
Cancer 1996;77:2267-74.
3. Lagios MD. Heterogeneity of duct carcinoma in situ (DCIS): relationship of grade and subtype
analysis to local recurrence and risk of invasive transformation. Cancer Lett 1995; 90: 97–102.
4. Holland R, Peterse JL, Millis RR, et al. Ductal carcinoma in situ: a proposal for a new classifi cation.
Semin Diagn Pathol 1994; 11: 167–80.
5. Allred DC, O’Connell P, Fuqua SA, et al. Immunohistochemical studies of early breast cancer evolution. Breast Cancer Res Treat 1994; 32: 13–18.
6. Staging. Breastcancer.org.
7. Detection of Ductal Carcinoma In Situ in Women Undergoing Screening Mammography. J Natl.
Cancer Inst 2002;94:1520-5446.
8. Welch HG, Woloshin S, Schwartz LM (February 2008). „The sea of uncertainty surrounding ductal
carcinoma in situ--the price of screening mammography“. J. Natl. Cancer Inst. 100 (4): 228–9.
9. Liberman, Laura (2005). Breast MRI. [New York]: Springer Science Business Media, Inc. p. 164.
10. SEER cancer statistics review. National Cancer Institute Web site. http://seer.cancer.gov. Accessed
April 16, 2012.
11. Cancer facts and figures, 2008. American Cancer Society Web site. www.cancer.org. Accessed
June 1, 2012.

Studia Oncologica, год. IX, бр. 1, 2019

ИНТРАДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ (DCIS) НА ГЪРДАТА – ДИАГНОСТИКА, КЛАСИФИКАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

12. Harris J, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK. Diseases of the Breast. 3rd ed. Lippincott Williams
& Wilkins, Philadelphia, Pennsylvania. 2004Kerlikowske, K (2010). „Epidemiology of ductal carcinoma in situ.“ Journal of the National Cancer Institute. Monographs. 2010 (41): 139–41.
13. „Signs and Symptoms“. Retrieved 2010-06-28.
14. .Harris J, Lippman ME, Morrow M, Osborne CK. Diseases of the Breast. 3rd ed. Lippincott Williams
& Wilkins, Philadelphia, Pennsylvania. 2004.
15. Stomper PC, Margolin FR. Ductal carcinoma in situ: the mammographer‘s perspective. AJR Am J
Roentgenol 1994;162(3):585–591.
16. Schnitt SJ, Collins LC. Biopsy interpretation of the breast. Biopsy Interpretation Series. Lippincott
Williams & Wilkins, Philadelphia, Pennsylvania, 2009 51–95.
17. Saslow D, Boetes C, Burke W, et al. American Cancer Society guidelines for breast screening with
MRI as an adjunct to mammography. CA Cancer J Clin 2007; 57: 75– 89.
18. prof Christiane Kuhl, Simone Schrading, Herbert Bieling et col. MRI for diagnosis of pure ductal
carcinoma in situ: a prospective observational study. The Lancet, Vol 370, Issue 9686 Aug 2007,
pp 485-492.
19. Ductal carcinoma in situ: terminology, classification, and natural history“. Journal of the National
Cancer Institute. Monographs. 2010 (41): 134–8.
20. „Ductal Carcinoma In Situ: Treatment Options for Patients With DCIS“. National Cancer Institute at
NIH. National Institutes of Health. 2014-07-11.
21. Bobrow LG, Happerfield LC, Bult P, et al. The classification of ductal carcinoma in situ and its association with biological markers. Sem Diagn Pathol. 1994;11(3):199–207.
22. van de Vijver MJ, Peterse JL, Mooi WJ, et al. Neu-protein overexpression in breast cancer: association with comedo-type ductal carcinoma in situ and limited prognostic value in stage II breast
cancer. N Engl J Med. 1988;319(19):1239–1245. [Crossref ] [Medline].
23. Mack L, Doig G, O‘Malley FP. Relationship of a new histological categorization of ductal carcinoma in situ of the breast with size and the immunohistochemical expression of p53, c-erbB-2,
bcl-2 and ki-67. Hum Pathol. 1997;28(8):974–979. [Crossref ] [Medline].
24. Bartkova J, Barnes DM, Millis RR, et al. Immunohistochemical demonstration of c-erbB-2 protein
in mammary ductal carcinoma in situ. Hum Pathol. 1990;21(11):1164–1167. [Crossref ] [Medline]
25. Poller DN, Roberts EC, Bell JA, et al. p53 protein expression in mammary ductal carcinoma in
situ: relationship to immunohistochemical expression of estrogen receptor and c-erbB-2 protein.
Hum Pathol. 1993;24(5):463–468. [Crossref ] [Medline].
26. O‘Malley FP, Vnencak-Jones CL, Dupont WD. p53 mutations are confined to comedo type ductal carcinoma in situ of the breast: immunohistochemical and sequencing data. Lab Invest.
1994;71(1):67–72. [Medline].
27. Livasy CA, Perou CM, Karaca G, et al. Identification of basal-like subtype of breast ductal carcinoma in situ. Hum Pathol. 2007;38 (2):197–204. [Crossref ] [Medline].
28. Graging system for invasive carcinoma of the breast treatment. www.bcbreastcancer.ba.ca.
29. BB. Schnitt SJ, Collins LC. Ductal carcinoma in situ with basal-like phenotype: a possible precursor
to invasive basal-like breast cancer. Mod Pathol. 2006;19(5):617–621.
30. Virnig BA, Shamliyan T, Tuttle TM, Kane RL, Wilt TJ (September 2009). „Diagnosis and management
of ductal carcinoma in situ (DCIS)“. Evidence Report/Technology Assessment. AHRQ Publication
No.09-E018. (185): 1–549.
31. Page DL, Dupont WD, Rodgers LW, Landenberger M. Intraductal carcinoma of the breast: follow
up after biopsy only. Cancer. 1982.
32. Lester SC, Bose S, Chen Y, et al; Cancer Committee of the College of American Pathologists. Protocol for the examination of specimens from patients with ductal carcinoma in situ (DCIS) of the
breast. Arch Pathol Lab Med 2009;133(1):15–25. [Abstractк].
33. Fitzgibbons PL, Henson DE, Hutter RV. Benign breast changes and the risk for subsequent breast
cancer: an update of the 1985 consensus statement: Cancer Committee of the College of American Pathologists. Arch Pathol Lab Med 1998;122(12):1053.
34. O‘Sullivan MJ, Morrow M. Ductal carcinoma in situ-current management. Surg Clin North Am.
2007;87(2):333–351.
35. Rakovich E, Pigol JP, Kanna W,et al. Significance of multifocality in ductal carcinoma in situ: outcomes of women treated with breast-conserving therapy. J Clin Oncol 2007; 11(2)222-23.
36. Fisher B, Dignam J, Wolmark N et al. Lumpectomy and radiation therapy for the treatment of intraductal breast cancer: findings from National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-17.
J Clin Oncol, 1998;16(2): 441-452.
37. Morrow M, Van Zee KJ, Solin LJ, et al. Society of Surgical Oncology-American ociety for Radiation Oncology-American Society of Clinical Oncology Consensus Guideline on argins for Margins
Breast- Conserving Surgery With Whole-Breast Irradiation in Ductal Carcinoma In Situ. Clin Oncol
2016; 34:4040.
38. Gao X, Fisher SG, Emami B. Risk of second primary cancer in the contralateral breast in women
treated for early-stage breast cancer: a population- based study. Int J Radiat Oncol I Biol Phys
2003; 56:1038.
39. Tuttle TM, Jarosek S, Habermann EB, et al. Increasing rates of contralateral rophylactic mastectomy among patients with ductal carcinoma in situ. J Clin Oncol 2009; 27:1362.

49

2

СТУДИЯ
STUDIA

Studia Oncologica, год. IX, бр. 1, 2019

АДРЕНОКОРТИКАЛЕН
КАРЦИНОМ – ОБЗОР И КЛИНИЧЕН
СЛУЧАЙ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В РАМКИТЕ
НА НАД 3 ГОДИНИ
Ж. Арабаджиев, Е. Тазимова,
К. Орешков, Т. Златанова,
А. Контилев

3

СТУДИЯ
STUDIA

Отделение по Медицинска онкология,
Аджибадем СитиКлиник Болница Токуда,
София

Ж. Арабаджиев, Е. Тазимова, К. Орешков, Т. Златанова, А. Контилев

АДРЕНОКОРТИКАЛЕН КАРЦИНОМ – ОБЗОР И КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА НАД 3 ГОДИНИ

52

Ж. Арабаджиев, Е. Тазимова, К. Орешков, Т. Златанова, А. Контилев
Отделение по Медицинска онкология,
Аджибадем СитиКлиник Болница Токуда, София
Резюме
Адренокортикалният карцином е рядко и агресивно заболяване с два пика на заболяемост и два основни вида – хормон-продуциращ и хормон-непродуциращ. Познаването и разбирането на етиологията, патогенезата, стадирането и лечението на това
злокачествено заболяване е от основна важност за правилното поведение при пациентите. С представения клиничен случай се описва успешното лечение на пациент с рядък
метастатичен Адренокортикален карцином с белодробна дисеминация, по световните
стандарти за поведение.
Ключови думи: Адренокортикален карцином, белодробни метастази, лечение,
Митотан, Къшинг синдром

ADRENOCORTICAL CARCINOMA – SCIENTIFIC REVIEW AND CLINICAL CASE
ON TREATMENT FOR OVER 3 YEARS
J. Arabadjiev, E. Tazimova K. Oreshkov, T. Zlatanova, A. Kontilev
Department of Medical Oncology, Adjibadem City Clinic, Tokuda Hospital, Sofia
Abstract
Adrenocortical carcinoma (ACC) is a rare and aggressive neoplasm, with bimodal peak
and two different types – functional and non-functional ACC. Knowing and understanding the
etiology, pathogenesis, staging and treatment of this malignant disease is important for correct management of patient. With reported clinical case we describe successful treatment of a
patient with rare metastatic ACC with pulmonary metastases, according oncology guidelines.
Keywords: Adrenocortical carcinoma, pulmonary metastases, treatment, Mitotane, Cusing’s syndrome
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Въведение
Адренокортикалният карцином е рядко [1, 5, 7] и агресивно [1, 5, 7] заболяване произхождащо от кортекса на надбъбречните жлези [1, 5, 7]. С честота около
0,7 – 2 пациента на милион население на година [1], 0,02 – 0,2 % от всички ракови
заболявания при възрастни [5], се присъединява към групата на рядко срещащите се злокачествени заболявания [1, 5, 7]. Болестта е с два пика на възрастово
разпределение – при деца под 5 годишна възраст и втори около 40 – 50-годишна
възраст [2, 6]. Превалира при женския пол (55 – 60%) [2]. Разделя се в две основни групи: хормон – продуциращи (около 25 – 80%, с превалираща продукция на
кортизол) [3] и хормон – непродуциращи [4]. Хормон – продуциращите форми
могат да са причина за синдром на Къшинг [3, 5, 6], синдром на Кон [3, 5, 6], феминизация [3, 5, 6], вирилизация [3, 5, 6]. Изявата на хормон – несекретиращите
тумори е с абдоминална болка или като случайна образна находка [1, 5, 6].
Прогнозата на заболяването се определя от хормоналната продукция. Голям процент от туморите към датата на диагностициране са с инфилтрация към
съседни органи и структури или с далечни метастази 25 – 4 5% [3, 6]. При III и IV
стадий 5-годишната преживяемост е 20 – 35% [1, 4, 6]. При хормон – продуциращия адренокортикален карцином е възможно чрез проследяване на хормоналните нива да се съди за радикалността на оперативното лечение или отговора
към системната терапия [1, 5, 7].
Клиниката на заболяването се различава при деца и възрастни. При деца
превалират хормон-продуциращите тумори, които се проявяват с вирилизация,
в по-малка степен Къшинг синдром и преждевременен пубертет [6]. При възрастните пациенти хормон-продуциращите форми са в по-малък процент и в
най-голяма степен се изявяват с Къшинг синдром, по-рядко съчетан Къшинг
синдром и вирилизация и при 10% синдром на Кон и феминизация [6].

53

“

Адренокортикалният
карцином е рядко и
агресивно заболяване
произхождащо
от кортекса на
надбъбречните жлези.
С честота около 0,7 – 2
пациента на милион
население на година,
0,02 – 0,2 % от всички
ракови заболявания
при възрастни,
се присъединява
към групата на
рядко срещащите
се злокачествени
заболявания.

“

Клиниката на
заболяването се
различава при деца и
възрастни.

Етиология
Етиологията на адренокортикалния карцином е неизвестна. При семейства
с Ли-Фраумени синдром има завишен риск от развитие на този карцином, свързано с инактивираща мутация на TP53. Други наблюдавани генетични промени
са CTNNB1, MEN1, PRKAR1A, RPL22, DAXX, IGF-II, амплификация на теломеразния ген TERT, хомозиготна делеция на ZNRF3 и CDKN2A, експресия на c-myc
гена е във висок процент и се явява лош прогностичен фактор [5, 6, 7, 8, 9].
При мъже се описва ролята на тютюнопушенето, а при жени – употребата
на контрацептиви, особено преди 25-годишна възраст [5].

Диагностика
За диагностициране на адренокортикалния карцином се изисква мултидисциплинарен експертен борд, включващ онколог, ендокринолог, патолог, радиолог, хирург при първоначално поставяне на диагнозата [1]. Използват се няколко
метода. При суспекция за хормон – продуциращ вариант е необходимо определяне на нивата на кортизол – серумен и уринен, кръвна захар при клиника за
Къшинг синдром, андростендион и дехидроепиандростерон – при вирилизъм,
нива на ренин, Na+, алдостерон – при синдром на Кон, естроген – при феминизация [1, 3].
Провеждането на КАТ на абдомен или ЯМР биха дали информация за наличие на туморна формация, местоположението и съотношението спрямо съседни
структури и органи, диференциране от адренокортикален аденом, бъбречноклетъчен карцином, феохромоцитом [1, 6]. Препоръчително е провеждане на КАТ
на торакс и костна сцинтиграфия за определяне на далечни метастази в бял дроб

“

За диагностициране
на адренокортикалния
карцином се изисква
мултидисциплинарен
експертен борд,
включващ онколог,
ендокринолог, патолог,
радиолог, хирург
при първоначално
поставяне на
диагнозата.
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и кости, ЯМР на ЦНС за изключване на мозъчни метастази [1, 6]. Като метод за
начално стадиране е възможно използване и на FDG – PET/CT [1, 6, 8]. Акуратното изходно стадиране на болестта е необходимо за определяне на терапевтичното поведение и прогнозата на пациента.
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“

Акуратното изходно
стадиране на болестта е
необходимо за определяне
на терапевтичното
поведение и прогнозата
на пациента.

Определяне на хормоналната активност и вида и е определящо за прогнозата на пациента. Общо поведение за образно и лабораторно стадиране е представено на следната таблица: [1]

03-01

Хистология

“

Маркер за
имунохистохимична
диференциация
между първичен
адренокортикален
карцином и неадренокортикални
тумори може да се
използва стероидогенен
фактор – (SF-1)
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Хистопатологията е златният стандарт за поставяне на диагнозата Адренокортикален карцином и трябва да е задължителен елемент от диагностиката
[1]. Маркер за имунохистохимична диференциация между първичен адренокортикален карцином и не-адренокортикални тумори може да се използва стероидогенен фактор – (SF-1) [1]. Това е най-чувствителният и специфичен маркер за отдиференциране на първични адренокортикални тумори (98% чувствителност, 100% специфичност) [1]. Други подходящи имунохистохимични
маркери за поставяне на диагноза са комбинация от инхибин-алфа, мелан-А и
калретинин [1].
За отдиференциране на бенигнени от малигнени тумори се използва системата на Weiss. [1, 8]
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Поведение и лечение
ESMO критерии [7]
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“

5-годишната
преживяемост след
радикална оперативна
интервенция достига
50 – 60%.

“

Системната терапия
се осъществява по
два протокола –
химиотерапевтичен
режим Цисплатин,
Доксорубицин, Етопозид
(EDP) в комбинация с
Митотан и комбинация
от Стрептозоцин +
Митотан; Гемцитабин
+ Капецитабин е друга
терапевтична опция.

“

Митотан е инхибитор
на стероидната синтеза
с цитотоксичен ефект
върху клетките на
надбъбречния кортекс.

Единственият радикален метод е оперативно отстраняване на туморната
формация, включително при инвазия на големи съдове, като ренална и долна
празна вена [1, 6]. 5-годишната преживяемост след радикална оперативна интервенция достига 50 – 60% [6, 7]. При пациенти с интра-абдоминален рецидив оперативната интервенция е препоръчителна при възможност за R0 резекция [1].
Голям процент от пациентите се диагностицират в неоперабилен стадий.
Лъчетерапията и радиофреквентната аблация, крио аблация, микровълнова
аблация, емболизация (като локални методи на поведение) могат да се използват
при R1 и R2 резекция или в палиативен план на лечение [1, 6, 7, 8]. При преценка
за провеждане на лъчетерапия при адювантен пациент, терапията трябва да започне в кратки срокове в доза 50 – 60Gy във фракции от 2Gy [1].
При радикално оперирани пациенти с висок риск за рецидив – голям тумор, инфилтрация към съседни структури, Ki 67 > 10%, и при олигометастатична болест, оперирана в радикален аспект, подлежат на обсъждане за адювантно
приложение на Митотан [1, 6, 7, 8].
Веднъж взето решение за стартиране на адювантна терапия с Митотан, то
трябва да се започне във възможно най-ранни срокове след оперативната интервенция и при добра поносимост и липса на рецидив лечението да продължи
поне 2 години, но не повече от 5 години [1].
Приложението на адювантна химиотерапия не се препоръчва [1]. Обмисля
се само за селектирани пациенти с много висок риск за рецидив [1].
Системната терапия се осъществява по два протокола – химиотерапевтичен режим Цисплатин, Доксорубицин, Етопозид (EDP) в комбинация с Митотан
и комбинация от Стрептозоцин + Митотан; Гемцитабин + Капецитабин е друга
терапевтична опция [1, 6, 8]. Клиничното проучване FIRM-ACT показва по голям процент на отговор към лечението и увеличено време до прогресия за EDP
+ Mitotane [1, 6, 8].
Митотан е инхибитор на стероидната синтеза с цитотоксичен ефект върху
клетките на надбъбречния кортекс. Използва се като адювантна терапия след
оперативно лечение [1 ,7] или в комбинирани режими при метастазирало заболяване [1, 6, 7]. В част от пациентите на фона на лечение с Митотан е необходимо
заместително лечение с минерал – и глюкокортикоиди [1, 6, 7, 8].
При пациенти с рецидив след 12 и повече месеца и възможна оперативна интервенция – тя е препоръчителна [1, 7]. Препоръчително е стартиране на системна терапия с Митотан [1, 7]. При рецидив под 6-месечен интервал се препоръчва
стартиране на комбинирана терапия на 1-ва линия по протокол EDP-M [1, 6, 7,
8]. При пациенти, прогресирали на фона на терапия с Митотан се препоръчва
добавяне на химиотерапия по протокол EDP [1]. При добър отговор на системната
терапия се препоръчва обмисляне на локални терапевтични методи [1, 6].

Нови терапевтични насоки
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•

Инхибитори на CDK 4/6 Palbociclib [10, 11]

•

Инхибитори на Аурора киназата AMG 900 увеличава апоптозата и химиочувствителността на клетъчни линии на АКК към противоракови
лекарства [12]

•

Ротлерин е нов химиотерапевтичен агент с предполагаем ефект [13]

•

Синтетични високо дозови липопротеинови нанодискове за таргетирано доставяне в клетките на АКК [14]

•

Анализите на пътищата mTOR и SSTR2 в ACC клетъчните линии H295R
и SW13 показват, че монотерапията с Еверолимус и комбинации с Митотан или Пасиреотид водят до инхибиране на растежа. [15]
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“
Прогностични фактори
При адренокортикалния карцином частичният отговор към провеждано
лечение се приема като признак на общата преживяемост. Проведено е проучване, установяващо че метастатичните пациенти с продължителен отговор на
лечението са били с данни за PR на 6-ти месец от терапията и почти всички на
първата година. Отсъствието на отговор през първите шест месеца от лечението
се приема за неуспех [16].

Метастатичните
пациенти с
продължителен
отговор на лечението
са били с данни за
PR на 6-ти месец от
терапията и почти
всички на първата
година.
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Адренокортикалният карцином е рядко заболяване, с честота 1 – 2 пациента на милион население на година, с два пика на изява – деца под 5-годишна възраст и втори пик след 40-годишна възраст. Подразделя се на две основни групи:
хормон – продуциращи и хормон – непродуциращи, асоциира се с някои синдроми като Ли-Фраумени и MEN I с наследствена характеристика. Въпреки това
голяма част от диагностицираните пациенти са спорадични. В голям процент от
случаите болестта се диагностицира в локално авансирал или метастатичен стадий. Основен терапевтичен подход е оперативното лечение, като в палиативен
план могат да се използват лъчетерапия, радиофреквентни методи и Митотан –
базирани терапевтични режими.

“

Международното
сътрудничество е ключов
фактор, който вероятно
ще ускори подобренията
в лечението и изхода на
пациентите с тези редки
тумори.

За подобряване на поведението и резултатите при адренокортикалния карцином е необходимо разбиране на молекулярната патогенеза на надбъбречния
тумор, както и въвеждането на нови класификации, молекулярни маркери и
маркери за функционално изобразяване. Международното сътрудничество е
ключов фактор, който вероятно ще ускори подобренията в лечението и изхода
на пациентите с тези редки тумори.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Касае се за мъж на 55 години с диагностицирана туморна формация в ретроперитонеалното пространство, произхождаща от дясна надбъбречна жлеза. Проведена е екстирпация на туморната формация през юли 2013 г. Стадиран като
pT2N0M0, R0, II клиничен стадий. Хистологичен резултат – голям добре капсулиран тумор с размер 18 – 15 – 7 см, добре ограничен адренокортикален карцином,
Ki 67 – 5%. Следоперативно не е проведена лъче- и системна терапия. През 2015г
по повод оплаквания от умерен задух и обща отпадналост е проведен КАТ на торакс с данни за вторични белодробни лезии. Проведена е ВАТС с десностранна
миниторакотомия и метастазектомия на лезии в III сегмент на горен дял, в интерлобарната бразда на среден дял, 8-ми сегмент на долен дял, всяка с размер 2 – 3
см. Хистологичен резултат – метастази от карцином на надбъбречна кора. Месец
по-късно при контролен КАТ на торакс е с данни за мета в ляв бял дроб. През
септември 2015 г. е проведена ВАТС с атипична резекция на първи сегмент в ляво.
Хистология: метастаза от полиморфен нискодиференциран карцином на адренален кортекс. Регистрирана нова белодробна лезия през август 2017 г. и е пристъпено към ВАТС с атипична резекция на 6ти сегмент на ляв бял дроб. Хистология
и последваща ИХХ (Calretinin и Melan A(+), CK AE1/3(-), Synaptophysin, S 100(-)) –
потвърждават метастаза в бял дроб от адренокортикален карцином.
При пореден следоперативен КАТ на торакс и абдомен през октомври 2017
г. е с данни за прогресия с нови белодробни лезии и л.в.
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Стартирана е 1-ва линия системна терапия по протокол Епирубицин / Цисплатин / Етопозид / Митотан, с титриране на дозата на Митотан. Проведени 3
курса по описания протокол, при относително добра поносимост. От контролен
КАТ през януари 2018 г. е с данни за стабилност на болестта.

59

К-02-01, 02-02

Лечението е продължено с Митотан в поддържащ аспект, с редовно ежемесечно проследяване на серумните нива на медикамента и проследяване от
ендокринолог. В хода на лечението са установени стабилни стойности на серумната концентрация на фона на 5 г дневно Митотан, с диария и астено-адинамия
I степен. Започната заместителна терапия с Дехидрокортизон и Кортинеф по повод диагностициран медикаментозен хипокортицизъм. При поредни преоценки
с КАТ на торакс, абдомен и малък таз през април, август и декември 2018 г. е с
данни за частичен отговор на фона на поддържащата терапия с Митотан.
u-03-01, 03-02

Лечението е продължено в поддържаща доза от 5 г/дн с целеви серумни
нива между 14 – 20 мг/л.
С описания клиничен случай представяме пациент, провел радикална адреналектомия и последващи неколкократни белодробни метастазектомии и системно лечение по протокол Епирубицин / Цисплатин / Етопозид / Митотан за
3 курса, последвани от Митотан в поддържащ аспект. Лечението продължава
при стриктно проследяване на серумните нива на Митотан и корекция на дозата
спрямо тях, стремейки се да се поддържа ниво в интервал 14 – 20 мг/л – описано
като единствено с терапевтичен ефект. По – ниските серумни концентрации са
неефективни в терапевтично отношение, а по-високите са с описани сериозни
неврологични странични ефекти. Лечението протича при относително добра
толерантност, с лекостепенен диариен синдром и астено – адинамия, на фона на
медиакаментозен хипокортицизъм, под стриктен контрол от страна на просле-
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дяващия онколог и ендокринолог. Постигната е стабилност и частичен отговор
на болестта на фона на провежданата терапия по RECIST 1.1 критериите, с настояща преживяемост от датата на диагностициране над 4 години и над 15 месеца на фона на системна терапия, при продължаващо лечение.
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