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Абстракт
Ракът на стомаха остава едно от най-често срещаните и агресивно протичащите онкологични
заболявания в световен мащаб, въпреки че неговата честота и смъртност са намалели през последните
няколко десетилетия. Той все още представлява сериозен, световен, здравен проблем, особено в ниско
и средно развитите страни. Стомашният карцином заема 5-то място по честота и 3-то място по
смъртност от всички онкологични заболявания. Независимо че преживяемостта на пациентите с рак на
стомаха се е увеличила значително за последните няколко десетилетия, той често се диагностицира в
напреднал стадий и броя на рецидивите остава висок, затова прогнозата е все още незадоволителна.
Биомаркерите могат да бъдат обективно изследвани и оценени, и затова биха могли да се използват
като индикатор за определяне биологията на тумора, прогресията на заболяването и терапевтичния
отговор към започнато лечение.
Усъвършенстваното използване на биомаркери ще допринесе значително за прогнозата,
тактиката на лечение и проследяването на онкологичните заболявания. В този обзор разглеждаме
различните видове биомаркери за карцином на стомаха и тяхното значение за оценка на състоянието
при такива пациенти.
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Въведение
Ракът на стомаха остава едно от най-често срещаните и агресивно протичащите
онкологични заболявания в световен мащаб въпреки, че неговата честота и смъртност са
намалели през последните няколко десетилетия (1-4). Той все още представлява сериозен,
световен, здравен проблем, особено в ниско и средно развитите страни (5, 6). Стомашният
карцином заема 5-то място по честота и 3-то място по смъртност от всички онкологични
заболявания, като за 2018 г., в световен мащаб, са регистрирани 1 030 000 нови, и 783 000
смъртни случая (7, 8).
В повечето случаи стомашният карцином се развива асимптоматично, докато не
достигне до по-напреднали стадии. Ранното диагностициране и използването на ефективен
скрининг са важни методи за намаляване на смъртността от рак на стомаха (9). Биомаркерите
могат да бъдат обективно изследвани и оценени, затова могат да се използват като индикатор
за нормални или патологични процеси в организма, или терапевтичен отговор към дадено
лечение. Усъвършенстването в използването на биомаркери ще допринесе значително за
прогнозата, тактиката на лечение и проследяването на карцинома на стомаха.
HER2
Рецептор 2 за човешкия епидермален растежен фактор (Human Epidermal growth factor
receptor 2) e кодиран от протоонкогена ERBB2 (erb-b2 receptor tyrosine kinase 2) на дългото
рамо на хромозома 17( 17q12 ). Той представлява трансмембранна рецепторна тирозин киназа
и принадлежи към семейството на рецепторите за епидермалния растежен фактор (EGFR) (10).
Тъй като HER2 не изисква лиганд при свързване, той е предпочитан партньор за
хетеродимеризация, от другите членове от HER семейството. Хетеродимерите, включващи
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HER2 в образуването си, предават значително по-силни сигнали в сравнение с хетеродимерите
образувани без участието на HER2. Свръхекспресията на HER2, която е резултат от
амплификацията на ERBB гена, е доказано, че играе роля в клетъчната пролиферация,
апоптоза, миграция и диференциация (11, 12).
Свръхекспресията или амплификацията на HER2 гена или протеина участва в
образуването на стомашния аденокарцином (13). Въпреки това, за разлика от карцинома на
гърдата, прогностичното значение на HER2 статуса при карцинома на стомаха е неизяснено.
Някои проучвания сочат, че положителният HER2 статус се свързва с лоша прогноза (12, 1418), докато други показват, че не е самостоятелен прогностичен фактор, освен при много
малки субгрупи пациенти с интестинална хистология (19-21). Честотата на HER2 позитивен
статус при пациенти със стомашен карцином е 12%-23% (14,15.20-23). HER2 позитивния
статус също така е различен в зависимост хистологичния субтип (интестинален>дифузен) и
туморната степен на диференциация (умерено диференциран>слабо диференциран) (15, 2022). Въпреки полемиката относно значението на HER2 като прогностичен маркер,
предиктивната му стойност е доказана чрез проучването ToGA (The Trastuzumab for Gastric
cancer). То изследва ефикасността на Trastuzumab, HER2-таргетно моноклонално антитяло,
при пациенти с напреднал, HER2 – позитивен рак на стомаха или на гастро – езофагеалната
връзка(24).
MSI
Микросателити са повтарящи се части от ДНК веригата с дължина 1-6 нуклеотида,
които могат да бъдат открити както в не-кодиращата, така и в протеин кодиращата
последователност от ДНК (36). MSI (microsatellite instability) се определят като соматични
изменения в микросателитните последователности поради инсерцията или делецията на
именно тези повтарящи се части, което води до геномна нестабилност и повишава
предразположеността към образуването на тумор. Тумори имащи 10%-29% нестабилни
микросателити се смятат за MSI-low, докато тумори с ≥30% нестабилни микросателити се
класифицират като MSI-High. Проучванията показват, че MSI се откриват по-често при
интестиналния тип стомашен карцином от колкото при дифузния (37). Интересното е, че MSIhigh туморите имат по-добра прогноза в сравнение с MSI-low туморите защото MSI-high
туморите показват малка способност за инвазия и метастазиране в лимфните възли (38).
Рандомизираното клинично проучване MAGIC показа, че прогнозата на пациенти с MSI-High
гастроезофагеален карцином е значително по-добра сравнена с тези на пациенти с MSI-low,
когато са подложени само на хирургично лечение. За разлика от това, при пациенти които са
провели периоперативна химиотерапия, освен хирургичното лечение, MSI-High туморите
показват по-лоша прогноза. Това подсказва, че при пациенти с MSI-High тумори може би няма
полза от периоперативна химиотерапия (39). Тези резултати показват, че честотата на MSI
може да бъде полезен предиктивен и прогностичен биомаркер при пациенти с карцином на
стомаха.
PD-L1
Протеините за програмирана клетъчна смърт 1(PD-1) и 2(PD-2) са ключови имунни
чекпойнт рецептори, които се експресират на активирани Т и В лимфоцити, Т клетки
естествени убийци и моноцити (40). Свързването на двата им лиганда, лиганд 1 и 2 (PD-L1,
PD-L2), с PD-1 активирана Т клетка води до намаляване на активността на цитотоксичните Т
клетки и предизвиква имунна толерантност към тумора. Експресията на PD-L1 при пациенти
със стомашен карцином варира между 15%-70% и се свързва с по-лоша прогноза (41).
85
Volume X, 2020, Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES,
CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE

Science & Technologies

Използването на таргетна терапия срещу сигналния път на PD-1 и блокадата на имунния
чекпойнт е съвременен метод за лечение на рака на стомаха. Клиничната ефикасност, на
самостоятелната употреба, на пембролизумаб, при пациенти предшестващо лекувани за
напреднал карцином на стомаха, бе доказана от проучването II фаза (KEYNOTE-059) (42).
Лечението с пембролизумаб показва по-висока обща степен на отговор (ORR) при пациенти с
PD-L1 позитивни тумори отколкото при пациенти с PD-L1 негативни тумори. Любопитно е,
че пациенти с MSI-High тумори показват по-добър отговор към терапията, в сравнение с тези
с non-MSI-High тумори. Това подсказва, че нивата на PD-L1 и MSI-High могат да служат като
предиктивни биомаркери за ефикасността на лечение пембролизумаб. Резултатите от тези
проучвания доведоха до по-широкото използване на имунните чекпойнт инхибитори при
пациенти с рак на стомаха.
T-bet и GATA3
Точният механизъм на развитието на стомашен карцином все още не е напълно изяснен.
Въпреки това се приема, че причината е съвместното действие на вътрешни и външни фактори.
Един от тях, на който се обръща голямо внимание е промяната в състоянието на имунитета
(25-28). Т-хелперните клетки тип 1 (Th1) играят важна роля в осъществяването на клетъчномедиирания имунен отговор. Т-хелперните клетки тип 2 (Th2) участват в хуморалният
имунитет. Взаимната регулация, която тези два типа клетки си налагат едни на други е
съществена за поддържането на балансирана имунна система Общите им предшественици са
Т-хелперните клетки тип 0 (Th0). При стимулация от антиген, Th0 клетките се диференцират
пропорционално в Th1 и TH2 клетки. T-bet и GATA3 са два транскрипционни фактора, всеки
от които отговаря за диференциацията на Th0 клетките в Th1 и Th2 клетки. Когато настъпи
някакво нарушение в имуномедииацията се получава превалиране на единия спрямо другия
тип Th клетки, причинено от липсата на равновесие в диференциацията на Th0 клетките. Има
сведения, че изплъзването на тумора от имунната защита на организма се дължи именно на
повишена диференциация на Th2 клетки за сметка на Th1 клетките (29, 30).
T-bet (кодиран от TBx21) е имунен, клетъчно специфичен член на семейство
транскрипционни фактори наречено T-box (31). Той е най-специфичният маркер за Th1
клетките, но освен тях CD8+ и CD4+ лимфоцити също експресират T-bet (32). T-bet се
регулира от стимулацията на Т-клетъчни рецептори и IL-12 и в последствие регулира
последваща Т-клетъчната активация. Активираните Т-клетки изпълняват ролята на
антитуморни лимфоцити, тъй като увеличават образуването на цитокини като INFγ. Предишни
проучвания сочат, че високия брой T-bet+ интратуморни лимфоидни клетки колерира с подобри резултати при пациенти със стомашния карцином (33). Въпреки това има само няколко
доклада за връзката между експресията на T-bet фактора и прогнозата при рака на стомаха.
GATA свързващ протеин 3 (GATA3) е един от шестте члена на GATA семейството
транскрипционни фактори, които съдържат цинков йон в домейна си. Той се свързва с ДНК
последователността [A/T]GATA[A/G] и играе важна роля в осъществяването на клетъчната
пролиферация и диференциация в много тъкани и клетъчни типове (34, 35). Функциите му са
основно проучени в развитието на Th клетките. Има данни, че понижената експресия на
GATA3 предполага по-ниска обща преживяемост при пациентите със стомашен
аденокарцином. Въпреки това молекулярните механизми свързани с регулирането на GATA3
при карцинома на стомаха не са напълно изяснени. Необходими са допълнителни проучвания
за по-доброто разбиране на ролята на GATA3 при карциномите, което има потенциала да
доведе до по-добра прогноза и при стомашния карцином.
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Заключение
Независимо, че заболеваемостта от рак на стомаха е намаляла през последните години,
той си остава на 5-то място по честота от всички онкологични заболявания. Има лоша прогноза
и негативен изход от лечението, в отговор на химиотерапия.
Карцинома на стомаха е много хетерогенно заболяване. Въпреки наличието на
различни видове маркери, използвани при карцином на стомаха, тяхната прогностична и
предиктивна стойност е все още дискутабилна. Не е намерен маркер или панел от маркери,
който да ни носи достатъчно информация относно развитието на заболяването. Необходими
са задълбочени изследвания на молекулярните механизми на стомашната карциногенеза.
Широкото изследване на генома на карциномите може да допринесе за откриването на
подходящи кандидати, които да бъдат използвани като маркери.
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