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Н
емеланомните кожни тумори 

(НМКТ), познати още като ке-

ратиноцитни карциноми, са 

най-честите малигнени заболявания 

в света[1]. Заболеваемостта е най-ви-

сока в Австралия с над 1000 на 100 

000 случая на година, последвано от 

Европа – с 98 на 100 000 случая годиш-

но[1-3]. Броят на хората с НМКТ се е 

увеличил от 2.4 на 3.3 млн. от 2006 до 

2012 г. в САЩ[4]. Базалноклетъчният 

карцином и кожният плоскоклетъчен 

карцином съставлява до 99% от всич-

ки НМКТ, като базалноклетъчният е 

3 до 5 пъти по-често срещан от пло-

скоклетъчния вариант[4]. Други много 

по-редки варианти на НМКТ са: Мер-

кел-клетъчен карцином (МКК), първи-

чен кожен В-клетъчен лимфом, сарком 

на Капоши, карциносарком, дермато-

фибросарком и ангиосарком[5]. Въпре-

ки че НМКТ по принцип се смятат за 

лечими заболявания, те представля-

ват огромен проблем за здравеопаз-

ването в световен мащаб поради 

увеличаващата се заболеваемост, в 

основата на която са фактори като 

застаряването на населението, по-

вишената експозиция на ултравио-

летова радиация, повишаващият се 

брой на имуносупресирани индивиди 

и вероятно повишената бдителност 

и по-ранна диагноза[6,7]. Хирургичното 

лечение е терапевтичният златен 

стандарт за повечето кератиноцит-

ни карциноми, като радиотерапията 

играе също значителна роля в рутин-

ната клинична практика. Въпреки 

това фактори, свързани с тумора или 

пациента, могат да направят някои 

тумори неподходящи за хирургия или 

радиотерапия след мултидисципли-

нарно обсъждане. Например пациен-

тите с локално авансирало или метас-

татично заболяване могат да имат 

сигнификантен риск от функционален 

и/или козметичен дефицит след хи-

рургично и/или лъчелечение[8]. В до-

пълнение, конвенционалното лечение 

може да бъде предизвикателство 

при някои пациенти с висок риск от 

мултиплени тумори и/или тумори с 

по-лоша прогноза (като например иму-

носупресирани пациенти, пациенти с 

хематологични малигнени заболява-

ния, HIV, генодерматози като синд-

ром на Горлин или ксеродерма пигмен-

тозум). Други фактори, зависими от 

пациента като коморбидитет, инди-

видуални предпочитания на пациента 

и предходно лечение, могат също да 

повлияят върху избора на терапевти-

чен подход. В тези случаи се обмисля 

приложение на системна терапия. 

Такива групи пациенти обикновено 

са в по-напреднала възраст и често 

със сериозен коморбидитет, като 

при тях лекарствената токсичност 

често е лимитиращ фактор, особено 

за някои групи високорискови пациен-

ти[9]. В подкрепа на това са дан ните 

от ретроспективно проучване на 

190 пациенти с локално авансирал и 

метастатичен кожен ПКК, лекувани 

в Германия и Австрия в периода 2010-

2011: 59% от пациентите с локално 

авансирал ПКК не са получили никаква 

активна интервенция, а по-малко от 

20% са получили системна противо-

туморна терапия[10]. Въпреки че на-

последък има окуражаващи данни за 

промяна на тази ситуация, най-вече 

с постигнатия напредък в имуноте-

рапията, лечението на напредналите 

кератиноцитни тумори си остава 

все още ненапълно посрещната кли-

нична нужда. 
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НЕМЕЛАНОМНИТЕ КОЖНИ ТУМОРИ (НМКТ) са най-честите малигнени образувания в света. От тях 
99% представляват базоцелуларен карцином (БЦК) и сквамоцелуларен (плоскоклетъчен) карцином 
(ПКК) на кожата. НМКТ се считат в основни линии за лечимо заболяване, но представляват глобален 
проблем за здравеопазването поради повишаващата заболеваемост. Това води до поставяне на акцент 
върху профилактиката и до развитие на различни програми за превенция на кожния рак по света. В ран-
ните стадии основни методи на лечение са конвенционалната хирургия и лъчелечението, но при локал-
но авансирали и метастазирали тумори средство на избор е системната лекарствена терапия. Въпреки 
регистрирането на няколко класа таргетни агенти през последните 10 години, ефективната системна 
терапия при кератиноцитните карциноми остава област с непосрещнати клинични нужди. По-доброто 
разбиране на молекулярната и имунната патогенеза, лежащи в основата на туморния растеж и развитие, 
е ключово за постигането на напредък в областта и е приоритет на научните изследвания. 
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Меркел-клетъчен карцином (МКК)

Меркел-клетъчният карцином (МКК) 

е рядък и агресивен кожен тумор и 

в много случаи се причинява от Мер-

кел-клетъчния полиомавирус или в 

страните с висока слънчева ирадиа-

ция от излагането на УВ-светлина[11]. 

Лечението се базира на хирургична 

ексцизия и химиотерапия с послед-

ваща адювантна лъчетерапия; при 

нерезектабилен метастатичен 

МКК моно- или полихимиотерапията 

постига висока степен на ремисия, 

но отговорът обикновено е кратко-

траен[11]. PD1/PD-L1 сигналният път 

е често свръхактивиран при МКК и 

метастатичният МКК отговаря на 

PD-1 блокада. Понастоящем данните 

подкрепят използването на имунни 

чекпойнт инхибитори като най-до-

брата опция в лечението на аванси-

рал МКК[12]. Във фаза I/II проучването 

CheckMate 358, PD-1 инхибиторът Ни-

волумаб се прилага в неоадювантен 

аспект 4 седмици преди хирургична 

ексцизия при 25 пациенти с резекта-

билен МКК (от които 44% са позитив-

ни за Меркел-клетъчен полиомави-

рус и 30% са PD-L1 позитивни). Сред 

17 анализирани резекции 65% имат 

висок патологичен отговор, вклю-

чително и 8 пълни отговора (47%)[13]. 

В разширено фаза II клинично изпит-

ване са постигнати продължителна 

туморна регресия и увеличена обща 

преживяемост при пациенти с на-

преднал МКК след лечение с Пембро-

лизумаб на първа линия[14]. Степента 

на обективен отговор (ORR) в изпит-

ването е била 56%[15]. В клиничното 

изпитване JAVELIN Merkel 200 част 

А, анти-PD-L1 aнтитялото Авелумаб 

демонстрира ефикасност на втора 

или последваща линия при пациенти 

с метастатичен МКК. В част В на 

същото проучване се оценява ефи-

касността и безопасността на Аве-

лумаб като първа линия на лечение за 

пациенти с МКК с далечни метаста-

зи. Пациентите не са селектирани 

според PD-L1 експресията или Мер-

кел-клетъчен полиомавирусния ста-

тус. В предварителен анализ ефикас-

ността е оценена при 29 пациенти 

след най-малко тримесечно проследя-

ване; потвърдената степен на обек-

тивен отговор е 62.1% (95% CI: 42.3-

79.3%), като 14/18 от отговорите 

(77.8%) са продължаващи към момен-

та на анализа. При отговарящите 

пациенти продължителност на от-

говора (DOR) за най-малко 3 месеца 

е отчетено при 93% (95% CI: 61-99%); 

а с продължителност на отговора 

най-малко 6 месеца са били 83% (95% 

CI: 46-96%) от пациентите[16]. Първич-

ният анализ за част В от проучване-

то JAVELIN Merkel 200 след повече от 

15 месеца на проследяване в пълната 

пациентска популация показва, че ме-

дианата на общата преживяемост е 

20.3 месеца (95% CI: 12.4 месеца – не 

е достигната), а делът на постигна-

тата обща преживяемост от 12 ме-

сеца е 60% (95% CI: 50-68%)[16]. Базирай-

ки се на тези данни, се утвърди нов 

стандарт за лечение на МКК[17]. 

Базалноклетъчен карцином (БКК)

БКК е най-честият НМКТ, като със-

тавлява 75-80% от всички случаи[18]. 

Той произлиза от изложени на слън-

чева светлина участъци от кожата, 

основно във възрастта след 40 год. 

Въпреки че повечето БКК са успешно 

лекувани хирургично, няма ефективна 

терапия за локално авансирало или 

метастатично заболяване. 

Сигналният път Hedgehog (Hh) регу-

лира органогенезата по време на ем-

брионалното развитие и в повечето 

случаи е потиснат при възрастните 

индивиди с изключение на ролята 

му в поддържането на тъканите и 

тяхната регенерация. Няколко раз-

лични тумора при човека се свърз-

ват с дефектната реактивация на 

Hh-сигналния път по авто- или па-

ракринен механизъм[19]. Молекулярни 

и генетични изследвания показват, 

че почти всички случаи на БКК се 

свързват с генетични алтерации в 

този сигнален път, което резултира 

в аберантна активация на пътя и не-

контролируема пролиферация на ба-

залните клетки. Най-често тези абе-

рации причиняват загуба на функция 

на PTCH1, който нормално инхибира 

сигналната активност на трасмем-

бранния протеин SMO[20]. Висмодегиб 

е първият от своя клас малка молеку-

ла инхибитор на SMO, изпитван в кли-

ничното проучване ERIVANCE BCC. 

Сред 33 пациенти с метастатичен 

БКК степента на отговор на Вис-

модегиб е 30% (95% CI: 16-48; p=0.001). 

При 63 пациенти с локално авансирал 

БКК степента на отговор е 43% (95% 

CI: 31-56; p<0.001), като пълен отго-

вор се наблюдава при 13 пациенти 

(21%). Средната продължителност 

на отговора (DOR) е била 7.6 месеца 

в двете кохорти. Сериозни нежелани 

реакции са докладвани при 25% от 

пациентите; отчетени са 7 смърт-

ни случая в резултат на нежелани 

реакции[21]. След 39-месечен период 

на наблюдение степента на обекти-

вен отговор е била 48.5% в групата 

на метастатичен БКК (всички са 

с парциален отговор) и 60.3% в гру-

пата с локално авансирал БКК (20 

пълни отговора и 18 парциални). Ме-

дианата на продължителността на 

отговора е била 14.8 месеца за мета-

статичната група и 26.2 месеца за 

локално авансиралата група. Меди-

аната на общата преживяемост е 

33.4 месеца за метастатичния БКК 

и неоценима за локално авансиралия 

БКК. Нежеланите събития остават 

в съответствие с клиничния опит. 

Регистрирани са общо 33 смъртни 

случая (31.7%), нито един от които 

не се свързва с Висмодегиб[22]. 

Hedgehog инхибиторът Сонидегиб 

е изследван в рандомизирано фаза II 

клинично изпитване, включващо паци-

енти с локално авансирал или мета-
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статичен БКК. Обективен отговор 

е наблюдаван при 36% от пациенти-

те, получавали 200 mg Сонидегиб и 

при 34% от тези, получавали 800 mg 

от медикамента. Сериозни нежела-

ни събития са регистрирани при 11 

(14%) от 79 пациенти в рамото с 200 

mg Сонидегиб и при 45 (30%) от 150-те 

пациенти в рамото с 800 mg[23]. 

Употребата на PD-1 инхибитори при 

болни с локално авансирал или ме-

тастатичен БКК, резистентни на 

Hedgehog инхибитори, е докладвана 

във фаза I клинично изпитване и в до-

клади на клинични случаи. В нерандо-

мизирано отворено фаза 1b клинично 

изпитване, проведено от Chang и съ-

автори, включващо 16 болни с нере-

зектабилен или метастатичен БКК, 

рефрактерни на Hedgehog инхибито-

ри, докладваните данни показват, че 

Пембролизумаб е активен при паци-

енти с БКК[24]. 9 пациенти (6 от тях 

с метастазирало заболяване) са полу-

чили фиксирана доза Пембролизумаб 

200 mg на всеки 3 седмици, а 7 (3 с ме-

тастазирало заболяване) са получили 

Пембролизумаб 200 mg в комбинация 

с орален Висмодегиб 150 mg. В група-

та с монотерапия са докладвани 11% 

пълен отговор, 33% частичен отго-

вор, 44% стабилно заболяване и при 

11% е регистрирана прогресия, дока-

то в комбинираното рамо при 29% е 

имало пълен отговор, 14% са били с 

частичен отговор и при 57% е имало 

стабилно заболяване. Едногодишна-

та преживяемост без прогресия е 

докладвана при 70% от болните. Въ-

преки че двете рамена не са сравня-

вани помежду си, поради това че из-

питването не е било рандомизирано, 

авторите предпола гат, че комбини-

раното рамо не е су периорно спрямо 

рамото с монотерапията[25]. 

Кожен плоскоклетъчен карцином 

(кПКК)

кПКК е вторият по честота НМКТ 

и е с постоянно нарастваща заболе-

ваемост[1]. Той често произхожда от 

преканцерозни лезии; актиничната 

кератоза е често срещана лезия с 

риск да прогресира до кПКК прибли-

зително при 1/1000 случая[26]. Над 90% 

от кПКК могат да бъдат излекувани 

посредством хирургична ексцизия. 

Въпреки това малка част от лези-

ите, които заемат около 5% от па-

циентите, прогресират до локално 

авансирало или метастатично забо-

ляване и те имат неблагоприятна 

прогноза[10]. Някои критерии могат 

да помогнат за отсяване на случаи 

на високорисков кПКК: дебелината на 

туморното прорастване според ска-

лите на Бреслоу и Кларк, степента на 

диференциация, хистологичният под-

тип, периневрална или лимфноваску-

ларна инвазия и локализации като ухо, 

устна, оперативни белези или със-

тояние на имуносупресия[27]. Данни-

те, докладвани от немско проучване, 

показват непосрещнати нужди в съ-

временното лечение на напредналия 

кПКК: 59% от пациентите с локално 

авансирало заболяване не получават 

терапия, докато 92% от болните в 

метастатичен стадий получават 

системна терапия, но постигат про-

дължителност на отговора от едва 

3 месеца[10]. В тази кохорта 75 от 

152 пациенти (49%) умират по вре-

ме на проучването и средната обща 

преживяемост е 48 месеца. Следо-

вателно към това време наличните 

терапевтични опции не са показали 

достатъчна клинична полза. Наскоро 

беше установено, че кПКК има висок 

туморен мутационен товар (TMB), 

което отваря нови перспективи за 

лечение. Експресията на PD-L1 e чес-

то явление при пациентите с кПКК и 

има позитивна корелация между сте-

пента на експресия и патологичните 

находки, свързани с рискови фактори 

за метастазиране (напр. голям диа-

метър, по-висок хистологичен грей-

динг, дебелина на тумора)[20]. 

Цемиплимаб е хуманизирано IgG4 

анти-PD-1 моноклонално антитяло, 

което е първата одобрена системна 

терапия при пациенти с авансирал 

кПКК. Тази група пациенти включва 

такива с локално авансирало и мета-

стазирало заболяване и при които не 

е възможно да се проведе оператив-

но лечение или лъчетерапия. Ефек-

тивността на интравенозния Цеми-

плимаб е изпитвана в две отворени 

мултицентрични клинични изпитва-

ния – фаза I изпитване (NCT02383212) 

и фаза II изпитване (NCT02760498) 

– (EMPOWER-CSCC 1)[28,29]. В кохорта-

та пациенти с локално авансирал и 

метастазирал кПКК във фаза I изпит-

ване, приложението на Цемиплимаб в 

доза 3 mg/kg на всеки две седмици се 

асоциира със степен на обективен 

отговор (ORR) – 50% (13/26 болни), 

като е отчетен пълен отговор (CR) 

при 7.7% (2/26 болни) и частичен от-

говор (PR) при 42.3% (11/26 болни)[30]. 

В изпитването EMPOWER-CSCC 1 

болните са рандомизирани в три ра-

мена и получават Цемиплимаб в доза 

3 mg/kg през две седмици или 350 mg 

веднъж на три седмици. 

В първото рамо са включени пациен-

ти с метастатичен плоскоклетъчен 

кожен карцином, които получават 

Цемиплимаб в доза 3 mg/kg на всеки 

две седмици, второто рамо включва 

пациенти с локално-авансирал плоско-

клетъчен кожен карцином, които по-

лучават Цемиплимаб в доза 3 mg/kg 

през две седмици, а третото рамо 

включва метастатични пациенти, 

получаващи Цемиплимаб в доза 350 

mg на всеки три седмици. 

Първичната крайна цел на проучва-

нето е била степен на обективен 

отговор (ORR). При метастатични 

пациенти без макроскопски видими 

таргетни лезии са използвани RECIST 

1.1 критериите, за да се оцени ORR; 

за локалноавансирали и метастатич-

ни пациенти с макроскопски видими 
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таргетни лезии ORR е оценяван ком-

бинирано с RECIST 1.1 критериите и 

с медицинско фотографиране (WHO 

критерии)[29]. При болните, получа-

ващи доза Цемиплимаб 3 mg/kg през 

две седмици, оценката на отговора 

е извършвана на всеки 8 седмици, а 

лечението е продължило до 96 седми-

ци или до неприемлива токсичност. 

При пациентите, получили доза на 

Цемиплимаб 350 mg през три седми-

ци, оценката е осъществявана през 

9 седмици, а лечението е продължи-

ло до 54 седмици или до неприемлива 

токсичност. 

Клиничната полза от приложението 

на Цемиплимаб е наблюдавана и в 

трите рамена на клиничното изпит-

ване с приблизително 40-50% постиг-

нат обективен отговор. Средното 

време за отговор е било 1.9 месеца за 

Цемиплимаб в доза 3 mg/kg през две 

седмици и 2.1 месеца за Цемиплимаб 

в доза 350 mg на три седмици. Ефек-

тивността на Цемиплимаб е потвър-

дена и от други основни вторични 

цели на изпитването – степен на пъ-

лен отговор (CR), частичен отговор 

(PR) и стабилно заболяване (SD): 15.3% 

за рамото с метастатични болни, 

лекувани с Цемиплимаб 3 mg/kg, 14.3% 

за метастатични болни, лекувани с 

Цемиплимаб в доза 350 mg и 35.9% за 

локално-авансирали болни, лекувани с 

Цемиплимаб в доза 3 mg/kg. Прогре-

сиращо заболяване е докладвано при 

съответно 16.9% и при 26.8% от бол-

ните с метастазирало заболяване 

(първо и трето рамо) и при 11.5% от 

болните с локалноавансирало заболя-

ване (второ рамо). 

В клиничните изпитвания приложе-

нието на Цемиплимаб е свързано с 

приемлив токсикологичен профил, 

отговарящ на известните анти-PD-1 

и анти-PD-L1 моноклонални анти-

тела[31]. В обобщен анализ при 591 

болни с авансирали онкологични забо-

лявания, включително 219 болни от из-

питването EMPOWER-CSCC 1 и фаза 

I изпитването NCT02760498, най-чес-

тите (над 10% честота) странични 

явления са били с обрив (всички сте-

пени – 23.3%, степен >3-1.4%), умора 

(всички степени – 21.5%, степен >3 

0.9%), диария (всички степени – 13.2%, 

степен >3 0.5%) и сърбеж (съответ-

но 12.3% и 0%). Най-честите степен 

>3 странични явления са били – пнев-

монит (2.3%), хепатит (1.4%) и обрив 

(1.4%)[31,33]. Сигнификантни странични 

явления са докладвани при 8.6% от бо-

лните, а при 5.8% от пациентите се 

е наложило прекратяване на лечение-

то поради странични явления. В кли-

ничното изпитване EMPOWER-CSCC 

1 са докладвани странични явления, 

свързани с лечението при 78.0% от 59 

болни в първото рамо, при 64.3% от 

56 болни в третото рамо и при 79.5% 

от 78 болни във второто рамо. Чес-

тотата на странични явления в сте-

пен >3 е била съответно 15.3%, 12.5% 

и 12.8% в трите рамена. Най-честите 

докладвани токсичности в степен >3 

в групата с метастатични болни са 

били пневмонит (5.1%), анемия и дис-

пнея (3.4%) в първото рамо и анемия 

(8.9%), умора (5.4%) и макуло-папуло-

зен обрив (1.8%) в третото рамо. 

Във второто рамо високостепенна 

токсичност е наблюдавана само при 

един болен. Странични явления, до-

вели до летален изход, са докладвани 

при 6 болни, като при един от тях се 

предполага, че е свързана с провежда-

ното лечение. 

Активното проучване CARSKIN из-

следва Пембролизумаб при пациенти 

с нерезектабилен кПКК. От 39 вклю-

чени пациенти, 27 са били оценяеми за 

първичната крайна точка – туморен 

отговор на 15-тата седмица. Степента 

на отговор е 38.5% (15/39; 95% CI: 24-

55%), а средната продължителност 

на отговор е 12.5 месеца (Q1-3: 10.60-

17.1). Антитуморната активност е 

независима от PD-L1 експресията[33]. 

Заключение
Немеланомните кожни тумори са 

най-често диагностицираните онко-

логични заболявания и тяхната чес-

тота непрекъснато расте. Повече 

от 95% от пациентите биват изле-

кувани чрез хирургично лечение, но 

въпреки това малък процент от тях 

прогресират до локално авансирало 

или метастазирало заболяване, ос-

новно поради неглижиране, коморбид-

ност или имуносупресия. Базирано на 

данните от клиничните изпитвания, 

системната терапия при агресивни-

те форми на НМКТ се промени значи-

телно. Опознаването на възможните 

терапевтични таргети откри нови 

перспективи, насочващи към прило-

жението на имунотерапия. Чек пойнт 

инхибиторите се превърнаха в стан-

дарт на лечение за пациентите с 

Меркел-клетъчен карцином, както и 

при локално-авансирал и метастази-

рал плоскоклетъчен кожен карцином, 

докато инхибиторите на Hedgehog 

сигналния път са стандарт на първа 

линия при пациенти с базалноклетъ-

чен кожен карцином. Клиничните из-

питвания с анти-PD-1 моноклонални 

антитела като Цемиплимаб и Пемб-

ролизумаб показаха обещаващи резул-

тати в лечението на кПКК. На база-

та на тези данни ролята на новите 

терапевтични стратегии все пове-

че ще нараства при пациентите с 

НМКТ и прогнозата за преживяемост 

и качество на живот на пациентите 

ще е значително по-добра. n

книгопис: 
Книгописът е на разположение в редакцията!


