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Predikce léãebné odpovûdi k cílené terapii trastuzumabem 
u pacientek s karcinomem prsu.
Svoboda M., Grell P., Fabian P., ·imíãková M., Palácová M., Hanzelková Z., 
Petráková K., Dzierchciarková M., Hajdúch M., Vyzula R.
MasarykÛv onkologick˘ ústav, Brno
Fakultní nemocnice, Olomouc

Úvod
Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti extracelulární doménû receptoru Her-2/neu (dále jen HER-2),

jehoÏ nadmûrná exprese (HER-2+) je detekována pfiibliÏnû u 15-30% karcinomÛ prsu, které se vyznaãují agresivním biologic-

k˘m chováním [1,2]. Trastuzumab je v souãasnosti jedinou látkou pouÏitelnou k cílené terapii tûchto karcinomÛ v adjuvantní

i paliativní léãbû. V kombinaci s chemoterapií prokazatelnû v˘znamnû zvy‰uje léãebnou odpovûì, prodluÏuje ãas do progrese/relap-

su onemocnûní i celkové pfieÏití pacientek [3]. Na stranû druhé v˘sledky klinick˘ch studií rovnûÏ ukázaly, Ïe existuje i opaãná

strana mince, a to v podobû primární a sekundární rezistence nádorového onemocnûní k trastuzumabu, která se t˘ká více neÏ polo-

viny takto léãen˘ch pacientek [4]. Cílem na‰í studie bylo identifikovat molekulární prediktory ve vztahu ke vzniku rezistence

k cílené terapii trastuzumabem.

Metodika
V souboru pacientek s metastatick˘m HER-2 pozitivním (IHC stanovená exprese HER-2 receptoru na 3+ nebo FISH meto-

dou prokázaná amplifikace Her-2/neu genu) karcinomem prsu jsme realizovali dva základní typy anal˘z. V prvním pfiípadû (86
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pacientek) jsme studovali vztah sérové koncentrace extracelulární domény Her-2 receptoru (S-HER-2) k základním klinick˘m

a biologick˘m charakteristikám nádorového onemocnûní. Stanovení S-HER-2 bylo provedeno vÏdy pfied první aplikací trastu-

zumabu a dále v období jeho podávání, a to 60 aÏ 90, 90 aÏ 130 dnÛ a dále á 2 aÏ 3 mûsíce, aÏ do progrese choroby. Podobnû jsme

detekovali sérovou koncentraci tfií dal‰ích markerÛ: extracelulární domény receptorÛ Her-3 a IGF-1R, ligandu IGF-1 a standard-

ních nádorov˘ch markerÛ CA 15-3 a CEA. Druh˘ typ anal˘zy byl zamûfien na vlastnosti primárních tumorÛ, v jejichÏ vzorcích

(76 pacientek), uchovan˘ch v parafinov˘ch blocích po fixaci formalínem, jsme imunohistochemicky vy‰etfiovali expresi a pfií-

padnû i aktivitu vybran˘ch molekulárních markerÛ, souvisejících se signální drahou HER-2 receptoru a s mechanismy vzniku

primární nebo sekundární rezistence k trastuzumabu. Jednalo se o proteiny: aktivovanou formu HER-2 receptoru p-HER-2-1221

a p-HER-2-1248, Akt kinasu 1 a 2 a její aktivované formy p-Akt-473 a p-Akt-308, S6K kinasu a její aktivovanou formu p-S6K-

235/236, mTOR a jeho aktivovanou formu p-mTOR-2448, GSK3beta a aktivovanou formu p-GSK3beta-9, a dále proteiny PTEN

a Mucin-4. U kaÏdého ze studovan˘ch markerÛ jsme analyzovali, zda ovlivÀuje efektivitu cílené léãby charakterizovanou para-

metrem TTP – ãasem do progrese onemocnûní/time to progression. P-hodnoty statistické v˘znamnosti byly zaloÏeny na Gehan-

Wilcoxonovû testu nebo Chi-kvadrátovém testu a pouze P-hodnoty ≤0,05 byly povaÏovány za signifikantní. Ke stanovení TTP

byla pouÏita Kaplan-Meierova metoda a statistická závislost byla stanovena na základû logrank testu.

V˘sledky
Analyzovan˘ soubor tvofiilo celkem 112 pacientek (28 aÏ 77 let, medián 54 let), které byly v období mezi dubnem 2000 aÏ

lednem 2007 léãené paliativní protinádorovou terapií zaloÏenou na aplikaci trastuzumabu. Tato léãba probíhala nejãastûji v kom-

binaci s taxany (83% pacientek), pouze 5% pacientek bylo léãeno monoterapií trastuzumabem. U více neÏ poloviny pfiípadÛ (53%)

se jednalo o pouÏití trastuzumabu v první linii paliativní léãby. První a druhá linie pak pfiedstavovaly 88 % v‰ech reÏimÛ. Do

8. 1. 2008 zprogredovalo celkem 97 pacientek (86,6%) a v dÛsledku progrese choroby zemfielo 78 pacientek (69,6%). Jedna paci-

entka zemfiela na atypickou pneumonii v dobû leukopenie. Medián ãasu do progrese onemocnûní byl 287 dnÛ, rozmezí 29 aÏ

1543 dnÛ. Medián celkového pfieÏití pacientek od doby zahájení léãby trastuzumabem do doby úmrtí na progresi onemocnûní byl

612 dnÛ, rozmezí 40 aÏ 2079 dnÛ. Metastatické postiÏení CNS bylo v prÛbûhu terapie trastuzumabem zaznamenáno novû

u 31 pacientek (27,7%). Ve 22 pfiípadech bylo metastatické postiÏení CNS souãástí první progrese onemocnûní pfii léãbû trastu-

zumabem, ve zb˘vajících 9 pfiípadech bylo zji‰tûno aÏ pfii druhé progresi onemocnûní, pfiiãemÏ první progrese byla extrakraniál-

nû a v léãbû trastuzumabem bylo pokraãováno [5].

Anal˘za sérov˘ch markerÛ prokázala, Ïe S-HER-2 je nejãastûji detekovan˘ elevovan˘ nádorov˘ marker v séru pacientek

s metastatick˘m HER-2+ karcinomem prsu (6). Koncentrace S-HER-2 pfiekraãující diskriminaãní hodnotu 15 μg/l byla zji‰tûna

u 60 z 86 testovan˘ch pacientek, tj. 70%. Pro srovnání, pozitivita CEA a CA15-3 markeru byla zji‰tûna u 47% a 59% pacientek.

Koncentrace S-HER-2 vy‰‰í neÏ 25,2 μg/l (medián mûfien˘ch hodnot) pfied zahájením léãby predikovala hor‰í prognózu (medi-

án TTP 366 vs 251 dnÛ, p=0,0045, Hazard Ratio 0,509, CI 95% 0,296-0,800). Na základû v˘voje sérov˘ch koncentrací S-HER-

2 v prÛbûhu léãby trastuzumabem bylo moÏné odli‰it 4 rÛzné typy dynamiky S-HER-2. Typ dynamiky predikoval prognózu v˘vo-

je onemocnûní, a to jak ve smyslu dosaÏené odpovûdi na terapii s trastuzumabem, tak i ãasu do progrese onemocnûní. Pokles

sérové koncentrace S-HER-2 pod diskriminaãní mez v dobû mezi 90. aÏ 130. dnem léãby predikoval lep‰í prognózu (medián TTP

366 vs 201 dnÛ, p=0,0003, Hazard Ratio 0,3501, CI 95% 0,0758-0,4702). Zajímav˘m se stal v˘sledek sledování dynamiky mar-

kerÛ ve skupinû pacientek, jejichÏ onemocnûní zprogredovalo v CNS v dobû, kdy extrakraniálnû bylo úspû‰nû kontrolováno podá-

vanou léãbou. Zjistili jsme, Ïe u tûchto pacientek docházelo ze sledovan˘ch markerÛ nejãastûji k elevaci S-HER-2 (p=0,0036).

Elevace S-HER-2 byla nejãastûji detekovateln˘m markerem v dobû pfied/nebo pfii zji‰tûní progrese choroby (bez závislosti na

jejím místû) (p=0,021/p=0,0149). Dal‰ím zajímav˘m zji‰tûním bylo, Ïe pacientky, které pokraãovaly v léãbû trastuzumabem i pfies

progresi onemocnûní (za souãasné zmûny reÏimu chemoterapie), mûly stejnou prognózu bez ohledu na koncentraci S-HER-2

v dobû progrese choroby, ve srovnání s pacientkami, u kter˘ch po progresi pokraãovala systémová léãba bez trastuzumabu. Ve

druhé skupinû byla zv˘‰ená koncentrace S-HER-2 spjata s krat‰ím EFS (event free survival), kter˘ byl definován jako 2. pro-

grese choroby nebo úmrtí pacientky (medián EFS 219 vs 113 dnÛ, p=0,022, Hazard Ratio 0,407, CI 95% 0,124 – 0,853). Anal˘-

za sérov˘ch koncentrací Her-3, IGF-1R a ligandu IGF-1 neprokázala na daném klinickém modelu prediktivní v˘znam. 

Z molekulárních markerÛ analyzovan˘ch pomocí imunohistochemického vy‰etfiení jsme zjistili, Ïe pacientky s karcinomy,

které mûly vysokou expresi Akt-2 kinasy se souãasnou pfiítomností aktivované p-Akt-473 kinasy v bunûãném jádfie, mûly lep‰í

prognózu, neÏ ostatní (medián TTP 399 vs 233 dnÛ, p=0,0017, Hazard Ratio 2,094, CI 95% 1,12 – 3,49). Pokud byla za stejn˘ch

okolností v jádfie detekována spoleãnû s p-Akt-473 i p-Akt-308 byla pozitivní prediktivní hodnota vy‰‰í (medián TTP 637 vs 233

dnÛ, p=0,0036, Hazard Ratio 2,79, CI 95% 1,33 – 4,41). Kromû Akt kinasy jsme, z dosud zpracovan˘ch v˘sledkÛ, potvrdili pre-

diktivní v˘znam i u S6K kinasy. Pacientky s karcinomy s expresí aktivované formy S6K kinasy mûly hor‰í prognósu (medián

TTP 215 vs 488 dnÛ, p< 0,02) ve srovnání s pacientkami s tumory bez prokázané exprese aktivované S6K kinasy. Rozdíl mezi

pozitivní predikcí v pfiípadû Akt kinasy a negativní predikcí S6K kinasy je vysvûtliteln˘ skuteãností, Ïe k aktivaci S6K kinasy

dochází i dal‰ími bunûãn˘mi pochody souvisejícími s metabolismem buÀky, a to zejména pfiísunem energetick˘ch nutrientÛ, a tedy

bez závislosti na aktivitû HER-2 receptoru a Akt kinasy. DÛsledek aktivované S6K kinasy je v‰ak podobn˘ jako v pfiípadû Akt

kinasy [7,8].
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Závûr
Zásadní úlohu v indikaci a aplikaci receptor-cílené terapie pfiedstavuje v souãasnosti prÛkaz cílové struktury v nádorov˘ch

buÀkách a do budoucna vyhodnocení molekulárních prediktivních markerÛ rezistence. Na‰e v˘sledky prokazují v˘znam sledo-

vání sérové koncentrace extracelulární domény HER-2 receptoru, aktivity a kompartmentalizace Akt kinasy a aktivity S6K kina-

sy pro predikci odpovûdi HER-2+ karcinomu prsu na paliativní protinádorovou léãbu s trastuzumabem.

Literatura

1. Slamon D.J. et al. Human breast cancer: Correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu onco-

gene. Science 1987;235:177-82.

2. Fabian P. et al. Incidence Her-2 amplifikace u mammárního karcinomu a její korelace s klinicko-patologick˘mi paramet-

ry. Sestava 500 konsekutivních mammárních karcinomÛ MOÚ. Abstrakt 098 in XXX. Brnûnské onkologické dny a XX.

Konference pro sestry a laboranty, Brno. 11.-13. Kvûten 2006

3. Svoboda M. Monoklonální protilátky v onkologii. In 11. kongres nemocniãních lékárníkÛ. Brno. Sekce nemocniãních

lékárníkÛ âFS, 2007. s.1-1.

4. Nahta R. et al. Mechanisms of disease: understanding resistance to HER2-targeted therapy in human reast cancer. Nat Clin

Pract Oncol. 2006;3(5):269-80.

5. Svoboda M. et al. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers

determination. Breast Cancer Research and Treatment, Nizozemí : Springer, 106, Supp1, od s. S253, 1 s.

6. Grell P. et al. Serum HER-2/neu: a tumor marker for monitoring response to treatment of metastatic breast cancer with tra-

stuzumab. Abstrakt XXX. 19th meeting of European Association For Cancer Research, Budape‰È. 1.-4. ãervna 2006.

7. Svoboda M. et al. Significance of Akt activation and compartmentalization for prediction of outcome in Her-2 positive

breast cancer patients treated with trastuzumab. Abstrakt 4022. San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio. 13.-

16. prosince 2007.

8. Yakes F.M. et al. Herceptin-induced inhibition of phosphatidylinositol-3 kinase and Akt Is required for antibody-media-

ted effects on p27, cyclin D1, and antitumor action. Cancer Res. 2002 Jul 15;62(14):4132-41.

Podûkování
Práce byla podpofiena grantov˘m projektem IGA MZ âR NR/8335-3.


