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П
редвид данните за увелича-

ваща се онкологична заболе-

ваемост и нарастващата � 

тежест върху системите за здра-

веопазване в целия сват, е логично 

да се търсят и прилагат нови те-

рапевтични стратегии, целящи да 

осигурят максимален баланс между 

висококачествени здравни грижи за 

пациентите с онкологични болести и 

разходи за медицински грижи.

Модерното разбиране за злокачест-

вените болести е, че те са геномни 

болести. Клиничният подход в по-

следните години все повече се изме-

ня към прилагането на „прецизна ме-

дицина“, базирана на индивидуалния 

молекулярен туморен профил. Анализ 

на генома и откриване на таргети-

руеми мутации/промени би могъл да 

позволи приложение на множество 

таргетни терапии с доказана ефек-

тивност и безопасност. 

Една от тези нови лекарствени 

групи са т.нар. инхибитори на поли 

(АДФ-рибоза) полимеразата или 

PARP-инхибитори, които показват 

обещаващи резултати в лечението 

на карциномите с носителство на 

патогенни BRCA 1/2 мутации. 

В тази статия ще бъде обсъдено 

настоящото място на PARP-инхиби-

торите в лечението на BRCA-асо-

циираните злокачествени болести, 

разглеждайки техния механизъм на 

действие и обобщавайки резулта-

тите от проведените проучвания 

при лечение нa карциноми на гърда, 

яйчник, панкреас и простата, свър-

зани с носителство на патогенни 

или соматични мутации в BRCA. 

Механизъм на действие на 

PARP-инхибиторите и роля на 

мутациите в BRCA 

Добре известно е, че клетките раз-

полагат с механизми за откриване и 

поправка (репарация) на екзогенно- и 

ендогенно-индуцирани лезии в свои-

те ДНК. PARP са група протеини, 

участващи в ДНК-репарационните 

системи. Най-проученият от тази 

група е PARP1, чиято роля е свърза-

на с разпознаване и възстановяване 

на едноверижните разкъсвания на 

ДНК[4]. PARP e ядрен белтък с три 

функционални домейна. Последни-

ят домейн (каталитичен) използва 
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Раковите болести са световен здравен проблем, като по данни на СЗО тези болести са причина за 
приблизително 20 млн. диагнози и 10 млн. смъртни случая по света през 2020 г. Почти 1/4 от заболелите 
в световен мащаб и близо 2 млн. са смъртните случаи в Европа[1]. 

За сравнение за същия период броят на новодиагностицираните случаи на онкологични болести в 
България е 36 451, а броят на смъртните случаи – 19 460. С нарастващата заболяемост на населението 
и навлизането на нови групи лекарствени средства е логично да нарастват и общите разходи за 
здравеопазване. Данните от проучване от 2018 г., публикувано в European Journal of Cancer, показват, че 
общите разходи за онкология в Европа през 2018 г. възлизат на 199 млрд. евро, като от тях разходите за 
България са 587 млн. евро[2]. Диагностиката и лечението на раковите болести бяха допълнително засегнати 
от пандемията с COVID-19, чиито дългогодишни последствия тепърва предстоят да бъдат оценени[3].
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NAD+ като субстрат в процеса на 

репарация. При наличие на еднове-

рижна лезия, PARP се свързва с ув-

редено място посредством своя 

свързващ домейн, при което се осъ-

ществява риболизиране на хисто-

ните и хроматин-ремоделиращите 

ензими, използвайки NAD+ като суб-

страт. В резултат от описаната 

реакция се катализира синтеза на 

PAR, отговорни за привличане на 

PARP-зависими репаративни белтъ-

ци и се образува белтъчен комплекс, 

който напълно възстановява едно-

верижното разкъсване в структура-

та на ДНК. 

PARP-инхибиторите са група анти-

туморни медикаменти, които блоки-

рат процеса на ДНК репарация чрез 

компетитивно свързване с NAD+ 

домейна на PARP-ензимите. В резул-

тат от тяхното действие се обра-

зуват двойноверижни разкъсвания 

по хода на ДНК-структурата, които 

могат да бъдат възстановени само 

чрез система за хомоложна реком-

бинация (Homologous Recombination 

Repair, HRR)[5,6].

Добре известно е, че тумор-супре-

сорните гени BRCA1 и BRCA2 са 

отговорни за възстановяването на 

двойноверижните разкъсвания на 

ДНК посредством системата за хо-

моложна рекомбинация (Homologous 

Recombination Repair, HRR)[7]. При 

нормалните клетки описаната сис-

тема ефективно възстановява об-

разувалите се разкъсвания в резул-

тат от процеса на PARP инхибиция. 

При раковите клетки обаче, при 

които липсват критични компонен-

ти в процеса на HRR, разкъсването 

на двойните вериги на ДНК не може 

да се поправи. В резултат се акти-

вират алтернативни и предразпо-

ложени към грешки пътища, които 

водят до значителна степен на ге-

номна нестабилност и евентуално 

– клетъчна смърт (т.нар. синтети-

чен леталитет)[8,9].

Клинични данни за място на PARP-

инхибиция при карцином на гърда, 

яйчник, панкреас и простата

Механизмът на действие на PARP-ин-

хибиторите им придава висока спе-

цифичност и по-ниска токсичност 

по отношение на здравата тъкан 

в сравнение с конвенционалната 

химио терапия и лъчелечение. Този 

клас медикаменти показва обеща-

ващи резултати срещу тумори с 

дефект в системата за хомоложна 

рекомбинация, дължащ се на пато-

генни мутации в BRCA1 и BRCA2[10].

Високостепенен 
епителен овариа-
лен карцином
Приблизително 10-15% от случаите 

на епителен овариален карцином са 

свързани с носителство на гермина-

тивни мутации в гените BRCA1 или 2. 

Честотата на мутации се увеличава 

до 20% при случаите с високостепе-

нен овариален карцином (ВСОК) и раз-

витие на соматични мутации в тези 

гени. ВСОК се характеризира с агре-

сивно поведение и ниска преживяе-

мост. Допълнително, около 40% от 

фамилните карциноми са в резултат 

от носителство на герминативни па-

тогенни мутации в BRCA1/2[11].

През последните години редица 

клинични проучвания показаха не-

двусмислена полза от приложение 

на PARP-инхибитори в хода на лече-

ние на ВСОК. Още през 2014 г. пър-

вият регистриран PARP-инхибитор 

olaparib показа значителна клинична 

полза с удължаване на преживяе-

мостта без прогресия (ПБП) и в по-

следствие – общата преживяемост 

(ОП) при пациенти с ВСОК[12]. В по-

следствие резултатите от проуч-

ването SOLO-1 поставиха нов стан-

дарт в лечението на пациентки с 

герминативни или соматични мута-

ции в BRCA1/2, като при постигане 

на отговор след първа линия сис-

темна платина-базирана терапия, 

поддържащото лечение с olaparib 

доведе до още по-значими клинични 

ползи по отношение на ПБП и ОП[12,13]. 

Допълнително, проучването PRIMA 

през 2020 г., при което се сравнява 

приложение на друг PARP инхибитор 

– niraparib, като поддържаща тера-

пия при пациентки с високорисков 

овариален карцином след отговор на 

първа линия терапия с платина-бази-

ран дублет, показа полза по отноше-

ние за удължаване на ПБП в полза на 

рамото с niraparib[15,21]. Важно е да се 

отбележи, че данните от проучва-

нето показват полза и при случаите, 

при които липсват налични мутации 

в гените BRCA1/2 и системата за 

хомоложна репарация, въпреки че ре-

зултатите са по-значими в кохорта-

та пациенти с носителство на па-

тогенни мутации. В резултат, FDA 

и ЕМА одобриха медикамента като 

първа линия поддържаща терапия 

при пациенти с високорисков овари-

ален карцином, с пълен или частичен 

отговор след платина-базирана те-

рапия[14,16].

Карцином на гърда
Приблизително 5-10% от случаите на 

карцином на гърда са свързани с на-

следствени геномни изменения. По-

добно на ВСОК, най-голямо значение 

при свързания с патогенни генетич-

ни промени карцином на гърда имат 

патогенните мутации в BRCA1/2. 

Жените с описаните мутации имат 
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приблизително шесткратно увели-

чен риск от развитие на карцином 

на гърда в сравнение с нормалната 

популация[17].

Проучването OlympiAD демонстри-

ра, че линия системно лечение с 

olaparib значително удължава време-

то за ПБП при пациенти с метаста-

тичен HER2-негативен карцином на 

гърда с носителство на патогенна 

мутация в BRCA1/2 в сравнение със 

стандартна химиотерапия. Предвид 

данните от проучването, оlaparib 

е одобрен от FDA и EMA като мо-

нотерапия за първа и последваща 

линия лечение при пациенти с носи-

телство на патогенни герминатив-

ни мутации в BRCA1/2, които имат 

HER2-негативен локално-авансирал 

или метастатичен карцином на 

гърдата и са били лекувани с антра-

циклин и таксан-базирана химиоте-

рапия в неоадювантен или метаста-

тичен план. Пациентките, които са 

хормоно-положителни, трябва да са 

прогресирали преди или по време на 

ендокринната терапия[18,19].

Дългогодишното проследяване на 

резултатите от OlympiАD oбаче 

не демонстрира статистически 

значима разлика за удължаване на 

ОП на пациентите. Важно е да се 

отбележи, че резултатите от про-

следяването показват значителна 

преживяемост в кохортата пациен-

ти, които не са получавали лечение 

с химиотерапия. Тези резултати 

от Kautman et al. демонстрират, че 

olaparib има най-голяма ефикасност 

при пациенти, които не са претре-

тирани и получават лечение с PARP 

инхибиция като ранна линия на лече-

ние на метастатична болест[20,21]. 

Допълнително трябва да се отбе-

лежи, че изследваната група е била 

малка, което налага нуждата от до-

пълнителни проучвания, които да по-

твърдят статистически значимо 

ефикасността на медикамента[22].

Друго лекарство от групата на 

PARP-инхибиторите (talazoparib) 

също беше одобрено за лечение на 

метастатичен HER2-негативен, с 

носителство на патогенна мутация 

в BRCA, карцином на гърда, базирай-

ки се на резултатите от проучване-

то TALA, чe медикаментът може да 

индуцира пълен патологоанатоми-

чен отговор. Това заключение беше 

подкрепено и от резултатите на 

проучването EMBRACA, което пока-

за, че talazoparib като монотерапия, 

дава много по-дълга ПБП в сравнение 

със стандартна химиотерапия[23].

Дългогодишното проследяване на ре-

зултатите от проучване EMBRACA, 

показват, че няма статисти чески 

значима разлика в ОП на пациенти-

те, лекувани с talazoparib, в сравне-

ние с конвенционалната химиотера-

пия. Важно е да се отбележи обаче, 

че голяма част от кохортата на 

терапия с медикамента са получили 

последващи линии системна тера-

пия, което би могло да доведе до на-

маляване на значимостта в постиг-

натите резултати от лечението с 

PARР-инхибитор[24]. 

В допълнение на това е доказано, че 

терапията с PARP-инхибитори осигу-

рява много по-добро качество на жи-

вот в сравнение с химиотерапия[25].

Аденокарцином  
на простатата
Макар че аденокарциномът на 

простатата представлява 7.1% от 

злокачествените болести при мъ-

жете, тази онкологична нозология 

допринася за непропорционално ви-

сок процент (13.3%) от смъртните 

случаи в резултат от злокачестве-

ни болести[26]. В последните години 

са налични нови ефективни терапев-

тичните опции, въпреки че радикал-

ната простатектомия остава зла-

тен стандарт в лечението на ранен 

аденокарцином на простатата. В 

набора на алтернативни терапев-

тични опции от 2015 г. е и лечение-

то с PARP-инхибитори, след като 

беше доказано, че 19.6% от прос-

татните аденокарциноми имат па-

тологични мутации в BRCA1, BRCA2 

или ATM. В тази връзка бяха прове-

дени няколко клинични проучвания, 

чиято цел беше да установят роля-

та на PARP-инхибиторите като мо-

нотерапия или в комбинация с други 

терапевтични агенти за лечение на 

простатен аденокарцином[27].

Резултатите от проучването 

PROFOUND показват значимо подо-

брение не само в ПБП, но и в ОП при 

пациенти с метастатичен кастра-

ция-резистентен простатен адено-

карцином, лекувани с niraparib, чиято 

болест е прогресирала по време на 

лечение с нова генерация хормона-

лен препарат в сравнение с тера-

пията с enzalutamide или abiraterone 

плюс prednisolone. 

Фаза II проучването TRITON2 също 

демонстрира обещаващи резул-

тати на препарата rucaparib при 

пациенти с метастатичен кас-

трация-резистентен простатен 

аденокарцином, които са били леку-

вани с андроген рецептор-насочена 

терапия и таксан-базирана терапия 

и които имат герминативна или 

соматична патогенна мутация в 

BRCA1/2. Към момента тече фаза 

III oт проучване TRITON3, която ще 

демонстрира ефекта от лечение 

с rucaparib при пациенти с метас-

татичен кастрация-резистентен 

простатен аденокарцином срещу 
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втора линия андроген-депривацион-

на терапия или доцетаксел след про-

гресия на първа линия хормонална 

терапия. 

Проучването демонстрира, че 

антитуморната активност на 

РАRP-инхибиторите варира според 

степента и вида мутации в ДНК-ре-

паративните системи. Най-голям 

отговор се отчита при пациенти с 

мутации в BRCA2. Това налага нуж-

дата от допълнителни проучвания, 

които допълнително да очертаят 

геномните индикатори за отговор 

при този вид терапия[28].

Аденокарцином  
на панкреас
Аденокарциномът на панкреаса 

е една от водещите причина за 

смърт от злокачествени болести 

въпреки относително по-ниската 

честота на този вид онкологична 

нозология в сравнение с останалите 

онкологични локализации. Независи-

мо от напредъка на хирургичните 

и лекарствените форми на лечение 

поради дългата безсимптомна фаза, 

болестта често се диагностицира 

в напреднал стадий, при който те-

рапевтичните възможности са зна-

чително ограничени[29].

При около 10% от всички случаи на 

ПДАК се открива наследственост. 

Голямо проучване от 2018 г. за на-

следственост при ПДАК идентифи-

цира мутации в 6 гена, отговорни за 

развитие на онкологичната болест. 

Патогенните мутации в BRCA1 и 

особено в BRCA2 се откриват при 

4-7% от пациентите с аденокарци-

ном на панкреас и се асоциират с по- 

лоша прогноза. Във високорискови-

те семейства с множество случаи 

на ПДАК, процентът на BRCA мута-

циите достига 15%, а при евреите 

Ешкенази този процент се увели-

чава до 21% от случаите на наслед-

ствен ПДАК[30].

Проучването POLO показа, че 22.1% 

от пациентите с патогенна мута-

ция в BRCA1/2 метастатичен аде-

нокарцином на панкреаса, отгова-

рящ на първа линия химиотерапия, 

могат да продължат лечението си с 

поддържащ оlaparib без прогресия на 

болестта след 2-годишно проследя-

ване спрямо едва приблизително 10% 

от пациентите, получавали плацебо. 

Резултатите от проучването нала-

гат FDA и EMA да одобрят olaparib 

като поддържаща терапия при ме-

тастатичен аденокарцином на пан-

креас, с носителство на патогенни 

герминативни мутации в BRCA1/2, 

при липса на прогресия след поне 

16-седмично лечение като първа ли-

ния с платина-базирана терапия. 

През 2022 г. са представени нови 

данни за 3-годишната преживяе-

мост на участниците в проучване-

то POLO. 3-годишната ОП е била 

33.9% в групата с оlaparib и 17.8% 

при плацебо-групата. Допълнително, 

времето до следваща прогресия или 

смърт е удължено на 16.9 месеца в 

рамото с изследвания медикамент в 

сравнение с 9.3 месеца при групата 

с плацебо. На третата година поч-

ти 20% от пациентите с оlaparib не 

са започнали друга терапия в срав-

нение с 3.6% от пациентите в кон-

тролната плацебо група.

Дискусия
Протеините от групата на PARP са 

отговорни за множество клетъчни 

процеси, включително поправката 

на лезии, възникнали в структурите 

на ДНК. Разбирането на тези проце-

си, както и тяхната взаимовръзка с 

механизмите за хомоложна рекомби-

нация, зависещи от гените BRCA1/2, 

позволи разработката на PARP-инхи-

биторите за таргетна терапия при 

карциноми с носителство на пато-

генни мутации в BRCA.

Въпреки ниската честота на му-

тациите в BRCA1/2, които ограни-

чават приложението на този клас 

медикамент, PARP-инхибиторите 

показват значителен потенциал 

при редица проучвания, демонстри-

райки, че те са ефективна терапев-

тична опция с добра поносимост в 

лечението на свързани с патогенна 

мутация в BRCA овариален карци-

ном, карцином на гърда, простата и 

панкреас. 

Към настоящия момент, данните 

от клиничните проучвания отварят 

вратите за нови възможност в при-

ложението на PARP-инхибиторите 

при различни тумори според моле-

кулярния им подтип отвъд сегаш-

ните им терапевтични индикации. 

Все още съществува нуждата от 

изучаването на рационални тера-

певтични комбинации, които биха 

разширили полето на приложение на 

PARP-инхибиторите, както и допъл-

нителни проучвания, фокусирайки 

се върху общата преживяемост на 

пациентите при лечение с този вид 

таргетна терапия. Дори и дотога-

ва, мястото на PARP-инхибицията 

продължава да е с голямо значение в 

рутинната клинична практика. n
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