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Овариалният карцином е вторият по честота и 
най-леталният сред гинекологичните злокачест-
вени тумори в развитите страни (1). Понасто-

ящем липсват препоръки за скринингови методи и за 
ранна диагностика на това заболяване. Като резултат от 
това, но също и от отсъствието на ранни предупреди-
телни симптоми, близо 70% от заболелите се диагно-
стицират в авансирал стадий и имат лоша прогноза. Оп-
тималната циторедуктивна хирургия, последвана от 6 
цикъла платина-базирана химиотерапия, все още е зла-
тен стандарт за първично лечение на епителния овари-
ален карцином, представляващ 90% от всички овариал-
ни карциноми. Въпреки началната чувствителност към 
комбинациите платина/таксан, при около 70% от паци-
ентите се установява рецидив през първите три години 
след приключване на първа линия химиотерапия, като 
средната 5-годишна преживяемост в Европа е ниска 
в сравнение с други туморни типове (приблизително 
38%) (2,3,4). Счита се, че пациентите с платина-чувстви-
телен рецидивирал карцином (дефиниран като релапс 
≥6 месеца след платина-базирана химиотерапия) веро-
ятно ще отговорят на следващо лечение с платина и те 
най-често се лекуват с последваща платина-базирана 
терапия. Кумулативната токсичност и появата на резис-
тентност обаче лимитират прилагането на тези медика-
менти (2). Алтернативен и предпочитан подход, целящ 

затвърждаване и удължаване на времето на туморния 
отговор към платина-базираната химиотерапия, е при-
лагането на поддържаща терапия с ефективен и добре 
толериран перорален антитуморен агент, която да заба-
ви прогресията на заболяването и да отложи инициаци-
ята на последваща химиотерапия (5).
Изборът на стратегия за лечение на овариалния рак е 
усложнен от хетерогенността на това заболяване. При-
близително 90% от овариалните тумори са карциноми 
(малигнени епителни тумори, като въз основа на хи-
стопатологичен, имунохистохимичен и молекулярно-
генетичен анализ понастоящем се различават 5 основ-
ни типа: високостепенен серозен карцином (HGSOC 
– 70%); ендометриоиден карцином (EC – 10%); свет-
локлетъчен карцином (CCC –  10%); муцинозен карци-
ном (MC – 3%) и нискостепенен серозен (LGSC – <5%) 
(6,7). Тези туморни типове, които представляват около 
98% от овариалните злокачествени тумори и могат да 
бъдат диагностицирани с добра възпроизводимост със 
светлинен микроскоп, представляват напълно различни 
по своята същност заболявания, както се установява от 
различията в епидемиологичните и генетичните риско-
ви фактори, от прекурсорните лезии, от моделите на 
разпространение, събитията на молекулярно ниво по 
време на онкогенезата, отговора на терапия и прогно-
зата (фиг. 1) (7,8).

Овариалният карцином е водеща причина за смърт от гинекологични злокачествени заболявания при жените. 
Независимо от сигнификантното удължаване на общата преживяемост, голяма част от пациентите загиват от 
рецидив, резистентен на химиотерапия. Изследователските усилия в последните години подобриха разбиране-
то ни за молекулярната биология на овариалния карцином и се появиха нови стратегии за лечение с таргетни 
терапии. Целта на този обзор е да дискутира хистопатологичните и генетичните аспекти, свързани с действието 
на PARP (поли-АДФ-рибоза- полимераза) инхибитори при овариален карцином, като насочи вниманието към 
данните за ефикасност и профил на безопасност на оlaparib при пациенти с това заболяване, но също и към 
бъдещите насоки и предизвикателства в лечението с PARPi.
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В ерата на персонализираната медицина, когато въз-
производимата хистопатологична диагноза е условие 
sine qua non за успешно лечение, точното определя-
не на хистологичния тип и степенуването на овари-
алните карциноми дава възможност за избор на те-
рапия, адаптирана към хистологичната вариабилност 
на тумора. Щателната съпоставка на публикуваните 
данни за разпределение на овариалните карциноми 
по хистологични субтипове в нашата страна спрямо 
публикуваните данни на СЗО и на Eвропейското дру-
жество по медицинска онкология (ЕSMO) установява 
по-ниска честота с над 30% на серозните карциноми 
в България спрямо глобалните, които вероятно се на-
мират в групата на т.нар. аденокарциноми и неуточ-
нени тумори (таблица 1).

За разлика от тях честотата на муцинозните карциноми 
е по-висока – 12% спрямо 3% в глобалните данни, а ин-
терпретирането им като първични овариални карцино-
ми увеличава общата честота на заболяването и води 
до неправилна терапевтична стратегия. Честотата на 
ендометриоидните и светлоклетъчните също е сравни-
телно по-ниска от глобалните публикувани данни. 
Понастоящем при овариален карцином се извършва 
хирургично и патологично стадиране по FIGO (Interna-
ti onal Federati on of Gynaecology and Obstetrics и AJCC), 
включващо хистологичния тип. Откритие, което повлия 
актуализацията на стадирането по FIGO, e установя-
ването при пациенти с BRCA мутация (синдром рак на 
гърда – рак на яйчник), провели риск-редуцираща сал-
пинго-оофоректомия, на високостепенен серозен ту-
барен интраепителен карцином (STIC) не в яйчника, но 
във фалопиевата тръба и в частност във фимбриите (13). 
Въпреки че STIC може да метастазира и следователно 
не би могъл да се разглежда като carcinoma in situ, в 
последното десетилетие се натрупаха неоспорими до-
казателства за тубарния произход на BRCA позитивния 
HGS овариален карцином (близо 60% от случаите с 
BRCA). Високостепенните серозни карциноми са най-
честите овариални карциноми, като повечето пациен-
ти се диагностицират с авансирало заболяване (близо 
80%) и рядко при диагноза туморите са ограничени в 
пределите на яйчника (< 10%). Високостепенните сероз-
ни карциноми най-често не произлизат от серозни гра-
нични тумори. Те показват най-чести мутации на TP53 
гена и абнормности на BRCA, водещи до хромозомна 
нестабилност (14). 
Молекулярният анализ на HGSOC от Геномния атлас на 
рака (TCGA) показва, че при близо половината от тези 
тумори са налични аберации във възстановяването 
чрез хомоложна рекомбинация (HRR), изключител-
но важен сигнален път на отговор при увреда на ДНК 
(15). Възстановяването на увредата на ДНК след плати-
на-базирана терапия от дълго време се счита за важна 
детерминанта на чувствителността на тумора към хими-
отерапия. При HGSOC са описани множество генетични 
лезии, водещи до дефицит на репарация чрез хомолож-
на рекомбинация (HRD), включително герминативни и 
соматични BRCA мутации, мутации в гените ATM, CHEK2, 
RAD51, MRE11A, както и епигенетично генно заглушава-
не. Таргетирането на HRD с инхибитори на поли-АДФ-
рибоза полимеразата (PARP), ензим, участващ във въз-
становяването на ДНК чрез изрязване на бази, постави 
основата на нова таргетна терапевтична стратегия за ле-
чение на овариален карцином. През последната декада 

Фиг. 1. Хистологични и молекулярни подтипове на епи-
телен овариален карцином (g-герминативна, t-туморна) 

Таблица 1. Разпределение на овариалните карциноми по 
хистологични субтипове (данни за периода 2009-2011 г.)
*NOS – Not otherwise specifi ed (неуточнен тип)
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проучвания с инхибитори на възстановяването на ДНК, 
в частност с PARP инхибитори при BRCA мутирал овари-
ален карцином, доведоха до приложението на персона-
лизираната терапия при това заболяване. 
Запазената функция на BRCA протеините е ключова за 
ефективно възстановяване чрез хомоложна рекомби-
нация, макар че и други протеини са също от значение 
за този процес. Появяват се данни, демонстриращи, че 
соматични мутации или метилиране на BRCA, както и 
дисфункция на други свързани с хомоложната рекомби-
нация протеини могат да се асоциират с „платина-чув-
ствителен” фенотип при високостепенен овариален кар-
цином, потенциално селектиращи за чувствителност към 
PARP инхибиторите. Тези данни подсказват, че HRD може 
да бъде резултат от генетични лезии, различни от герми-
нативните BRCA мутации. Това наблюдение насочва към 
възможността PARP инхибиторите да имат клинична пол-
за в по-широка група пациентки с овариален карцином. 
Olaparib е селективен инхибитор на човешките поли-
АДФ-рибоза- полимеразни ензими (PARP) (фиг. 2). Той се 
свързва конкурентно с местата за свързване на PARP – 1 и 
PARP – 2 с NAD (никотинамид аденин динуклеотид). Lyn-
parza е първата генетично таргетирана терапия за рак на 
яйчниците, причинен от мутация в гена BRCA (16,17).

PARP е ензим, който има способността да поправя ДНК.  
Инхибирането на PARP предизвиква смърт чрез син-
тетичен леталитет в онези туморни клетки, в които е 
възпрепятствана репарацията на ДНК чрез хомоложна 
рекомбинация (BRCA–негативните клетки) (18). Мута-
циите в BRCA правят клетките чувствителни към инхиби-
рането на PARP (фиг. 3). Инхибирането на PARP използва 

недостатък в пътя на репарация на ДНК, за да се убиват 
преференциално туморни клетки. 
Olaparib инхибира PARP във всички делящи се клетки. 
Нетуморните клетки не са чувствителни към инхибира-
нето на PARP, тъй като в тях е запазено функционално 
копие на BRCA гена и ефикасните механизми за репа-
рация на ДНК работят, по-специално хомоложната ре-
комбинантна репарация. Мутациите в BRCA гена преоб-
ладават във висока степен при тежките случаи на рак на 
яйчниците (19,20,21).
Olaparib е силен орален инхибитор на PARP–1, PARP–2 и 
PARP– 3 (22). Тези ензими са необходими за успешната 
репарация на едноверижни скъсвания на ДНК. По време 
на процеса на репарация PARP се автомодифицира и се 
отделя от веригата на ДНК, за да улесни достъпа на дру-
ги ензими, необходими за успешното протичане на про-
цеса. Olaparib инхибира действието на PARP–1 и PARP–2, 
като предотвратява тяхната дисоциация, задържа PARP 
върху ДНК и блокира репарацията на разкъсаната ДНК 
верига. В делящите се клетки това води до двойновериж-
ни скъсвания на ДНК. В нормалните клетки репарацията 
чрез хомоложна рекомбинация (homologous recombina-
ti on repair, HRR), която изисква функциониращи BRCA1 и 
BRCA2 гени, ефективно възстановява тези разкъсвания на 
двойните вериги на ДНК. При липса на функциониращи 
BRCA1 или BRCA2 двойноверижното скъсване на ДНК не 
може да се поправи чрез HRR. Вместо това се активират 
алтернативни и предразположени към грешки пътища 
като пътя на съединяване на нехомоложни краища (non-
homologous end joining, NHEJ), което води до повишена 
нестабилност на генома. След редица цикли на реплика-
ция нестабилността на генома може да достигне непоно-
сими нива и да доведе до смърт на раковата клетка, тъй 
като раковите клетки имат високо ниво на увреждане на 
ДНК в сравнение с нормалните клетки. 
Нетуморните клетки, дори и при пациенти с gBRCA мута-
ция, имат поне едно функционално копие на BRCA гена 
и произвеждат нормални, функциониращи BRCA про-
теини. Не се очаква тези клетки да бъдат чувствителни 
към инхибирането на PARP (23). Таргетирането на BRCA- 
мутиралите туморни клетки пред нормалните клетки 
при пациенти с BRCA- мутирал рак на яйчниците води до 
благоприятен терапевтичен индекс за оlaparib сравнено 
с химиотерапията, която неселективно таргетира всички 
делящи се клетки. PARP инхибиторът оlaparib е първата 
таргетна терапия за жени, при които ракът на яйчниците 
е причинен от мутация в един от двата най-често среща-
ни гена за рак на гърдата (BRCA1, BRCA2) (23). Доказано 
е, че нормалната тъкан съдържа поне един функциона-

Фиг. 2. Химична структура на оlaparib 
(Източник: Krishnakumar R & Kraus WL. Mol Cell 2010; 39 (1): 8–24)
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лен алел на BRCA, който може да поправи нейната ДНК, 
и по този начин е по-малко засегната от PARP инхибито-
рите. Ефектът от инхибирането на PARP върху туморните 
клетки с BRCA мутация се нарича синтетичен леталитет. 
Този ефект се наблюдава, когато две нелетални мутации 
нямат ефект поотделно, но комбинирани заедно водят 
до смърт на клетката (22,24). Таргетната природа на ме-
ханизма на действие на оlaparib подобрява терапевтич-
ния индекс и позволява продължителна употреба като 
поддържаща терапия. Пациентите, при които има мута-
ция в BRCA, са по-чувствителни към ефекта на платине-
ната химиотерапия. Няма доказателства, че те понасят 
по-добре химиотерапията в сравнение с пациенти, при 
които няма мутации в BRCA.

Приложение на лечение с PARPi. Olaparib-поддържаща 
монотерапия
Широко рандомизирано плацебо-контролирано кли-
нично проучване изследва тази хипотеза, като включва 
пациенти с вероятен „HRD фенотип”, селектирани на 
база на хистология за високостепенен серозен овариа-
лен карцином и чувствителност на платина след после-
дователни платина-базирани терапии (проучване 19). 

В това проучване поддържащата терапия с оlaparib се 
прилага след отговор на платинов дублет. Наличието на 
BRCA мутация не е включващ критерий, но е очаквано 
популацията да бъде обогатена за BRCA мутация пора-
ди споменатите по-горе критерии за включване. По вре-
ме на проучването се установява, че оlaparib има актив-
ност при 24% от 46 пациенти с HGSOC без герминативна 
BRCA мутация. Проучване 19 демонстрира ясна клинич-
на полза от поддържащата терапия с оlaparib, като удъ-
лжава свободната от прогресия преживяемост (PFS) от 
4,8 на 8,4 месеца (коефициент на риск (HR): 0,35; 95% 
доверителен интервал (CI), 0,25–0,49; p < 0,001) (фиг. 4). 
Приблизително 22% от пациентите имат BRCA мутация 
и 14% са с известен BRCA негативен мутационен статус. 
Ранният анализ на общата преживяемост не показва 
полза, което води до по-детайлно изследване на BRCA 
статуса в цялата популация на проучването. Събрана е 
информация за BRCA мутационен статус (герминативна 
и соматична BRCA) при 96% от пациентите. Общо 51% от 
пациентите имат герминативна или соматична мутация 
на BRCA. В BRCA мутиралата подгрупа  PFS e 11,2 месеца 
спрямо 4,3 месеца в рамото с плацебо (HR: 0,18; 95% CI, 
0,10–0,31; p < 0,0001) (5). 

Ефикасността на поддържащата терапия с оlaparib при 
пациентки с рецидивирал овариален карцином с BRCA 
мутация се подкрепя от данните на проучване SOLO2, 
публикувано в Lancet Oncology, 2017 г. Пациентките с 
платина-чувствителен рецидивирал овариален карци-
ном и герминативна BRCA мутация, които имат пълен 
или частичен отговор след платина-базирана терапия, 
са рандомизирани да получават оlaparib таблетки 300 
mg двукратно дневно или плацебо до прогресия. Olapa-

Фиг. 3. Механизъм на действие на PARP инхибиторите
*BER - Base Excision Repair (изрязване на базите)
*HR - Homologous Recombinati on (хомоложна рекомбинация)

(Източник: Guha N. Nat Biotechnol 2011; 29 (5): 373–374)

Фиг. 4. Свободна от прогресия преживяемост (PFS) 
при всички пациенти на проучване 19 

(Адаптирано по Ledermann, 2014 г.)



ОНКОЛОГИЯ

74 facebook.com/medicartnova

rib поддържаща монотерапия осигурява статистически 
сигнификантно удължаване на оценената от изследова-
телите PFS (първичен проследяван показател), която е 
19,1 месеца с оlaparib спрямо 5,5 месеца в групата на 
плацебо (HR) 0.30 (95% CI 0.22–0.41), (p<0·0001) (фиг. 5). 

Анализът на PFS според независимата заслепена цен-
трална оценка също е в полза на оlaparib спрямо плацебо 
(HR) 0.25 (95% CI 0.18–0.35), p<0.001). Профилът на без-
опасност при пациентите, лекувани с таблетна форма, 
е консистентен с този при пациентите от проучване 19, 
получавали оlaparib капсули. Гадене, повръщане, умора/
астения и анемия са най-честите нежелани лекарствени 
реакции (НЛР), съобщавани от пациентите в рамото на 
оlaparib в проучване SOLO2, като повечето от тях са степен 
1 и 2. Временно прекъсване на лечението е прилагано 
за менажиране на НЛР степен ≥3. Ако това прекъсване 
е недостатъчно за овладяване на НЛР, е предприемана 
редукция на дозата до 250 mg 2x дневно или 200 mg 2 
пъти дневно. Повечето от НЛР могат да бъдат овладяни 
с прилагане на поддържащо лечение, временно прекъ-
сване на лечението с оlaparib или редукция на дозата, 
като честотата на преустановяване на терапията поради 
НЛР е ниска (11% в рамото с оlaparib спрямо 2% в рамото 
с плацебо) (25). Резултатите от проучване SOLO2 потвъ-
рждават, че оlaparib таблетки осигурява сигнифи-
кантна полза като поддържаща терапия за тези пациен-
ти. На база на данните от SOLO2 наскоро Европейската 
агенция по лекарствата одобри оlaparib таблетна форма 
като монотерапия за поддържащо лечение на възрастни 
пациентки с чувствителен на платина рецидивирал 
високостепенен епителен карцином на яйчниците, на 
фалопиевите тръби или с първичен перитонеален рак, 
които се повлияват (пълен или частичен отговор) от 
химиотерапия на базата на платина. Дозировката от 300 

mg (2 таблетки от 150 mg), приемани два пъти дневно, 
еквивалентна на обща дневна доза от 600 mg, може да 
предложи по-удобен прием за пациентите с овариален 
карцином, да подобри придържането към терапията и 
оттам резултата от лечението. Таблетната форма осигу-
рява сходна ефикасност и профил на безопасност като 
капсулната при по-малко лекарствено натоварване. Ва-
жно е да се отбележи обаче, че двете форми имат раз-
лична бионаличност и не са взаимнозаменяеми. До мо-
мента оlaparib е най-добре проученият PARP инхибитор. 
Данните от клинични проучвания с медикамента са на-
трупани при период на проследяване над 6 години. Към 
датата на анализа на обща преживяемост в проучване 19 
при степен на зрялост 77% 15 (11%) от 136 пациенти в ра-
мото на оlaparib продължават да приемат медикамента, 
осем от тях са с BRCA мутация. Един (1%) пациент (с BRCA 
мутация) от 129 пациенти в общата популация, рандо-
мизиран на плацебо, продължава да получава плацебо 
към времето на анализа през 2015. Общо 18 (13%) от 136 
пациенти получават оlaparib за 5 и повече години, 11 от 
тези пациенти са с BRCA мутация (15% от 74 пациенти с 
BRCA мутация) и седем са в BRCAwt подгрупата (12% от 
57 пациенти с BRCAwt) (26,27). 

Отговор на терапия с PARPi. Фактори, повлияващи про-
дължителността на отговора
Според индикациите, одобрени за приложение на PAR-
Pi от FDA и EMA, онколозите вече имат редица възмож-
ности при лечение на пациенти с рецидивирал овари-
ален карцином. BRCA1/BRCA2-мутиралите тумори отго-
варят по-добре на химиотерапия и PARPi. Независимо 
от BRCA1/BRCA 2 мутации и в други гени, кодиращи 
компоненти на комплекса, отговорен за HR репарация 
(RAD51, PALB2, ATM, BRIP1 и др.), също водят до пови-
шена чувствителност към PARPi (28,29). При диагноза на 
случай с HGSOC е необходимо да се изследват допълни-
телни биомаркери, с които се доказва HRD, като панели 
от гени, свързани с HR, загуба на хетерозиготност (LOH).  
Сумарно за около 50% от HGSOC туморите се предпо-
лага, че имат дефицит или нефункциониращи системи 
за репарация (HRD). За да се изследва HRD, се използва 
секвениране от следващо поколение за идентифицира-
не на мутации в панел от подбрани гени (5,30,31). 

Напоследък са разработени и функционални тестове, 
които оценяват степента на геномна нестабилност, за да 
предскажат по-добре отговора на терапия с PARP инхи-
битори. Такива са степен на соматични мутации, загуба 
на хетерозиготност (LOH), теломерен алелен дисбаланс 
(NtAi) и мутационна сигнатура (32). Трябва да се отбеле-
жи, че пациенти без BRCA мутации, но с LOH са показали 
значимо по-добър обективен отговор на терапията (RE-
CIST/CA-125) в сравнение с BRCA див тип пациенти без 
LOH (44%  995% CI 33–55%) спрямо 20% (95% CI 11–31%) 
(33). За разлика от това ARIEL 3 изследва действието на 

Фиг. 5. Криви на Каплан-Майер за свободна от про-
гресия преживяемост, оценена от изследователите в 
проучване SOLO-2 

(Адаптирано по Pujade-Lauraine, 2017 г.)
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рукапариб при BRCA див тип пациенти, с висока, с ниска 
степен на геномна нестабилност (LOH) или с неопреде-
лена, като установява, че LOH статусът не променя значи-
мо клиничната полза. (30). Счита се, че комбинирането 
на традиционните генетични изследвания с тестове 
за геномна нестабилност би могло да подобри 
възможностите да се идентифицират потенциални 
пациенти, отговарящи на терапията (респондери). 
Въпреки това са необходими допълнителни изследвания 
за оценка на ефекта на LOH върху отговора на PARPi. 
Поддържащата терапия с оlaparib подобрява свобод-
ната от прогресия преживяемост при жени с високосте-
пенен серозен овариален карцином (HGSOC), особено 
при жени с BRCA1/ BRCA2 мутации. Независимо от това 
се наблюдава поява на резистентност към терапията с 
PARPi при някои пациентки. Характеризирането и срав-
нението между дългосрочни и краткосрочни респонде-
ри при лечение с оlaparib би могло да донесе допълни-
телна информация за механизмите, свързани с рези-
стентността към PARPi. 
При сравнително молекулярно изследване на клинич-
ното проучване Study 19 (NCT00753545), рандомизи-
рано фаза II проучване, което изследва лечението с 
оlaparib като поддържаща терапия, след отговор на пла-
тина-базирана терапия се дефинират дългосрочни ре-
спондери (Long Term, LT), както и краткосрочни респон-
дери (short term, ST) (34). При LT отговорът на оlaparib/
плацебо е по-дълъг от 2 години. Повече от пациентите 
LT респондери са от групата на оlaparib (60,4%) спрямо 
плацебо (11,1%). LT чувствителността към оlaparib ко-
релира с пълен отговор на химиотерапия (P < 0,05). В 
групата LT респондери на оlaparib се откриват общо 244 
генетични аберации, като TP53, BRCA1 и BRCA2 мутации 
са най-чести (съответно 90%, 25% и 35%). BRCA2 мута-
циите са повече сред LT респондерите. BRCA метилира-
нето не се асоциира с продължителността на отговора. 
Изследването на Lheureux et al не успява да идентифи-
цира потенциалните механизми, свързани с отговор към 
терапия в малката група от BRCA1/ BRCA2 див тип па-
циенти, които попадат в групата на LT респондери към 
оlaparib. Резултатите показват, че дългосрочният отговор 
при лечение с оlaparib може да бъде мултифакториа-
лен и свързан с дефицит в хомоложната рекомбинация, 
особено дължащ се на дефекти в BRCA1/BRCA2. Видът 
на BRCA1/BRCA2 мутацията и нейната роля за отговора 
при терапия с PARPi също е от значение и са необходими 
допълнителни изследвания в тази насока. Отвъд BRCA1/
BRCA2 мутациите са възможни и са описани и други ме-
ханизми, свързани с HRD, които могат да корелират с от-
говор към платина и PARP инхибитори (35). 

Резистентност към PARP инхибитори 
Няколко проучвания откриват, че BRCA мутиралите 
тумори развиват резистентност към ДНК увреждащи 

агенти (платина-базирани химиотерапии и PARPi) чрез 
възстановяващи функцията (реверсивни) или вторични 
BRCA мутации (36,37).
 Тези изследвания предполагат, че оценката на мутаци-
онния профил на BRCA при рецидивирали тумори може 
да предскаже отговора към последващо лечение с PAR-
Pi и други ДНК увреждащи агенти. 
При липса на BRCA1/BRCA2 вторични възстановяващи 
мутации хиперактивирането на репарацията посред-
ством нехомоложно сдвояване на краищата (nonhomol-
ogous end-joining, NHEJ) може да допринесе за развитие 
на PARPi резистентност. За разлика от репарацията чрез 
HR, репарацията чрез NHEJ е неперфектна и води до на-
трупване на грешки (38). Нормално регулиран от BRCA1, 
TP53-свързващ белтък 1 (53BP1) поддържа баланса 
между HR и NHEJ, който е изтеглен към NHEJ при BRCA1-
мутирали и HRD- позитивни тумори (39). Връзката 53BP1 
и HR-репарацията предполага, че експресията на 53BP1 
може да послужи като биомаркер за идентифициране 
на пациенти, които биха се повлияли от PARPi. 
PARP1 се локализират на места с едноверижни ДНК-
скъсвания и последващото автоPAR-илиране води до 
струпване на HR ефектори. По време на репликация това 
води до забавяне на репликативната вилка и улеснява 
ДНК-репарацията (40). Скорошно изследване открива, 
че независимо от BRCA1/BRCA2-реверсивни мутации 
повишената стабилизация на репликативните вилки 
също води до резистентност към PARPi. Инхибирането 
на топоизомерази е одобрен терапевтичен подход при 
онкологични заболявания. Взети заедно, таргетираното 
спиране на репликативните вилки чрез топоизомерази, 
в комбинация с прилагане на PARPi, може да доведе до 
повишен антитуморен отговор. Този подход е оценен в 
условия на in vitro и антитуморният ефект в резултат на 
използване на топоизомеразен инхибитор е подсилен 
от прилагането и на PARP инхибитор (41,42). 
Друг подход за пациенти, при които е възстановено 
функционирането на HR и е налице резистентност към 
терапия с PARPi, е да се създаде отново BRCA- подобен 
фенотип, като се таргетират механизмите за HR преди 
участието на BRCA. Потенциалните възможности за това 
са промяна на регулацията на клетъчния цикъл чрез 
атакуване на ключови регулаторни белтъци като CDK12, 
WEE1, киназите АТМ/АТR (43). 
Независимо от химиотерапията и таргетната терапия ту-
морните клетки са способни да преодолеят терапевтич-
ния отговор чрез регулация на молекулните помпи, от-
говорни за навлизане на лекарството (p-glycoproteins). 
При тумори на млечната жлеза, при мишки с нефункци-
ониращи Brca и p53 гени няколко p-гликопротеина (Ab-
cb1a, Abcb1b, Abcc1, Abcg2) са били свръхрегулирани в 
отговор на лечение и поддържаща терапия с оlaparib44. 
Съществуват множество предклинични изследвания, 
при които се таргетират p-гликопротеините, за да се 
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преодолее терапевтична резистентност.  Въпреки това 
поради токсичност и липса на специфичност клинично-
то значение на този тип инхибитори не е голямо.
Сигналните пътища MET/HGFR and PI3K/AKT са силно 
зависими от киназната активност за предаване на сиг-
нала. Има няколко клинични изследвания, проучващи 
MET инхибитори като самостоятелни агенти при солид-
ни тумори. Има нужда от допълнителни преклинични 
модели за оценка на профила на безопасност на комби-
нацията от MET и PARP инхибитори.  Като се има пред-
вид, че увеличена активност на MET and PI3K/AKT до-
принася за намален отговор на PARPi, комбинирането 
на малки молекули, таргетиращи тези пътища с PARPi, 
би следвало да доведе до по-голяма клинична полза. 
Понастоящем има две клинични проучвания, които из-
следват комбинирани терапии, включващи инхибитори 
на PARP и PI3K/AKT пътя (43).
Промени в профила на микроРНК модулират чувствител-
ността към PARPi чрез потискане на експресията на кри-
тични ДНК репарационни гени (45). Например регулаци-
ята на miR-622, която промотира резистентност към PAR-
Pi чрез модулиране на баланса на ДНК репарационните 
пътища. MiR-622 селективно инхибира експресията на 
компоненти от NHEJ пътя (Ku70/80), което води до геном-
на стабилизация след експозиция на увреждащи ДНК 
агенти и PARPi. При изследване на miR-622 експресия в 
BRCA1 инактивирани овариални карциноми повишената 
експресия на miR-622 е предиктор за по-лоша свободна 
от заболяване преживямост (14,7 спрямо 19,8 м; log rank 
p = 0,03) и обща преживяемост (39 спрямо 49,3 м; log rank 
p = 0,03) (46). За друга miRNA (miRNA-182) е установено, 
че повишава PARPi чувствителността чрез намаляване на 
експресията на BRCA1 (47). Макар че не са обект на тар-
гетиране към момента, изследвани, нивата на експресия 
на определени микроРНК като miR-182 и miR-622 биха 
могли да служат като биомаркери, които да предскажат 
отговора към PARPi. 

Заключение
Бъдещите насоки и предизвикателства за лечението с  
PARPi ще бъдат да се продължи  и извън обсега на BRCA 
и овариален карцином, като се идентифицират допъ-
лнителни  молекулни и функционални биомаркери за 
отговор към терапия. Макар че в клиничните проуч-
вания се оценяват и използват различни потенциални 
биомаркери, единствените надеждни биомаркери в 
клиничната практика засега са BRCA мутациите. Необ-
ходимо е да се оцени дали може да се подобри дългос-
рочният отговор на терапия при овариален карцином, 
да се изследват молекулните механизми, свързани с 
отговора на PARPi при пациенти, при които не е устано-
вен HRD, механизмите за възникване на резистентност, 
както и да се изследва клиничната ефикасност на PARPi 
и при други онкологични заболявания. 
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 Lynparza води до 82% редукция 
на риска от прогресия или смърт без 

промяна в качеството на живот.** 
*Lynparza® (olaparib) е показан като монотерапия за поддържащо лечение на 
възрастни пациентки с чувствителен на платина рецидивирал високостепенен 
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** Проучване 19: при лечението на пациентки с чувствителен на платина рецидивирал (platinum-sensitive relapsed, 
PSR) високостепенен серозен рак на яйчниците, включително на фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак, 
с BRCA мутация се отбелязва статистически значимо подобрение на преживяемост без прогресия (ПБП). При 
пациентките, лекувани с олапариб, медианата на подобрение на ПБП е с 6,9 месеца повече от плацебо (HR 0,18; 95% CI 
0,10-0,31; p<0,00001; медиана 11,2 месеца спрямо 4,3 месеца). Не са наблюдавани статистически значими разлики 
между олапариб и плацебо при симптомите, съобщавани от пациентките, или качеството на живот свързано  със 
здравето (КЖСЗ)

▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване 
на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция.
Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека. Ако считате, че сте наблюдавали 
нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте наблюдавали неочаква-
на полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24.
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агенция по лекарствата.
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