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Смъртност в следствие на карцином на
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Характеристика на уротелен карцином на пикочен
мехур-УКПМ
•

~75% от УК са неинвазивни в момента на диагнозата 1
– Висок процент на рецидиви и прогресия независимо от локалната терапия

– ~25% УК са инвазивни в момента на диагнозата 1
- Лоша прогноза независимо от лечението
• ~1/3 от пациентите с УКПМ развиват локален рецидив или метастази.2
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1. Burger M et al. Eur Urol. 2013;63(2):234−241.
2. Sternberg CN. Ann Oncol. 2006; 17(suppl 10):x23−x30.
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1. Hanahan et al. Cell 2011; 2. Chen et al. Immunity 2013

Цикъл на регулация
между туморни и
имунни клетки2

При уротелния карцином се наблюдава висока
честота на мутации, която може да генерира
неоантигени, които да инициират имунната система
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При туморите на пикочния мехур е наблюдаван голям мутационен
товар, с потенциал много неоантигени да се възприемат като чужди
от имунната система 2–6
1. Alexandrov et al. Nature 2013; 2. Cancer Genome Atlas Research Network. Nature 2014
3. Lawrence et al. Nature 2013; 4. Kandoth et al. Nature 2013; 5. Iyer et al. J Clin Oncol 2013; 6. Rajasagi et al. Blood 2014
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Терапия при КПМ
• При МНИКПМ - след ТУР интравезикално Mitomycin C или BCG според
групата на риск
• При МИКПМ - радикална цистектомия с лимфаденектомия, неоадювантна
химиотерапия, при орган съхраняваща терапия - комбинирана
химиолъчетерапия/ ЛТ
• При метастатичен КПМ - платина базирана химиотерапия е стандарт на
терапевтично поведение при пациенти, които могат да понесат режима.

• Pembrolizumab или atezolizumab са избор при пациенти с PD-L1-позитивен
тумор, не подходящи за платина базирана ХТ.
• Поддържаща терапия с avelumab се препоръчва при мУК, които не са
прогресирали на първа линия, платина-базиран режим.
Важен аспект при вземане на решение относно тип и режим на
прилагано локално и/или системно лечение е да се прогнозира отговорът
към него.
Zhu S, Yu W, Yang X, et al. Traditional Classification and Novel Subtyping Systems for Bladder Cancer. Front Oncol. 2020;10:102.
Published 2020 Feb 7. doi:10.3389/fonc.2020.00102
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IMvigor130 фаза III рандомизирано проучване

Междинна ОП atezolizumab/плацебо
(PD-L1 статус, рамо B спрямо рамо C)
Крайна дата за събирането на данни: 31 май 2018 г.
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Check Mate-274 - фаза 3 проучване за уротелен карцином
Постигнати цели за УК с PD-L1експресия ≥1%.

• CheckMate -274 е първото фаза 3 проучване, при което
приложението на имунотерапия (nivolumab) в
адювантен аспект, редуцира риска от рецидив при
пациенти с вискорисков, МИУК.
• Отчетено е подобрение на DFS спрямо плацебо при
всички рандомизирани пациенти и особено при тези с
експресия на PD-L1 ≥1% в ТК.
•

Opdivo (nivolumab) Significantly Improves Disease Free-Survival vs. Placebo as Adjuvant Therapy for
Patients with High-Risk, Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma in Phase 3 CheckMate -274 Trial.
September 24, 2020. https://news.bms.com/news/corporate-financial/2020/Opdivo-nivolumabSignificantly-Improves-Disease-Free-Survival-vs.-Placebo-as-Adjuvant-Therapy-for-Patients-with-HighRisk-Muscle-Invasive-Urothelial-Carcinoma-in-Phase-3-CheckMate--274-Trial/default.aspx

BCG е утвърдена терапия за уротелния
карцином в продължение на 30 години
Bacillus Calmette-Guérin

Представяне на
туморни антигени от
антиген-представящи
клетки (APC))

Bacillus Calmette-Guérin (BCG/БЦЖ) при
рака на пикочния мехур е най-успешната
имунотерапия, използвана при който и да е
установен рак при хората2
Точният механизъм на действие на БЦЖ все
още не е напълно изяснен, но се счита, че
BCG води до силен клетъчен имунен
отговор, включващ сенсибилизирани Т
лимфоцити, активирани макрофаги, които
взаимодействат, за да убият раковите клетки
или да предотвратят растежа им2
През 1990 г., след определянето на профила
на безопасност при >2 500 пациенти от цял
свят, FDA е одобрила общата употреба на
интравезикален БЦЖ при пациенти с
повърхностни тумори на пикочния мехур2

Представянето на
БЦЖ антигените
стимулира имунния
отговор1
Активността на интравезикалния БЦЖ предполага, че уротелния карцином е
имунно-сензитивен рак
1. Askeland et al. Adv Urol 2012; 2. Herr et al. J Urol 2008

Имунотерапия при пациенти с уротелен карцином (УК): анти-PDL1/PD1
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Одобрение от FDA и EMA Одобрение от FDA и EMA
при
при
1L неподходящи за
1L неподходящи
лечение с цисплатина
залечение с цисплатина
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Ускорено одобрение от
FDA при предварително
лекувани с платина мУК

Nivolumab8,9
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точки възстановяват
функцията на Т-ефекторите1
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FDA при предварително
лекувани
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мУК
1. Chen et al. Immunity 2013; 2. Atezolizumab (TECENTRIQ) PI; 3. Atezolizumab (TECENTRIQ)
EPAR;
4. Durvalumab
(Imfinzi) PI
5. Avelumab (Bavencio) PI; 6. Pembrolizumab (Keytruda) PI; 7. Pembrolizumab (Keytruda) EPAR; 8. Nivolumab (Opdivo) PI
9. Nivolumab (Opdivo) EPAR

Първа линия на лечение при пациенти,
неподходящи за платина базиран режим

• pembrolizumab и atezolizumab за PD-L1
позитивни тумори, които са с ИХХ верифициран
PD-L1 позитивен статус

(FDA) USFaDA, Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab): FDA Alerts Health Care Professionals and Investigators.
FDA statement e decreased survival in some patients in clinical trials associated with monotherapy. 2018.
EMA. EMA restricts use of Keytruda and Tecentriq in bladder cancer data show lower survival in some patients with low levels of
cancer protein PD-L1. 2018.

Втора линия на лечение
• Чекпойнт инхибиторите са стандарен вариант на терапевтично поведение
при пациенти с платина рефрактерно заболяване:

pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab, avelumab и durvalumab

• Биомаркерите не се използват за селектиране на пациентите
за терапия

•
•
•
•
•

Bellmunt J, de Wit R, Vaughn DJ, et al. KEYNOTE-045 Investigators. Pembrolizumab as Second-line therapy for advanced urothelial carcinoma. N Engl J Med 2017;376:1015-1026.
Powles T, Duran I, van der Heijden MS, et al. Atezolizumab versus chemotherapy in patients with platinum-treated locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (IMvigor211): a multicentre, open-label,
phase 3 randomised controlled trial. Lancet 2018;391:748-757.
Sharma P, Retz M, Siefker-Radtke A, et al. Nivolumab in metastatic urothelial carcinoma after platinum therapy (CheckMate 275): a multicenter, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017;18:312-322.
Patel MR, Ellerton J, Infante JR, et al. Avelumab in metastatic urothelial carcinoma after platinum failure (JAVELIN Solid Tumor): pooled results from two expansion cohorts of an open-label, phase 1 trial.
Lancet Oncol 2018;19:51-64.
Massard C, Gordon MS, Sharma S, et al. Safety and efficacy of durvalumab (MEDI4736), an anti-programmed cell death ligand-1 immune checkpoint inhibitor, in patients with advanced urothelial bladder
cancer. J Clin Oncol 2016;34:3119-3125.

Терпия на метастатична болест
• Cisplatin-базирана ХТ е метод на избор за първа линия
на лечение при пациенти в добро общо състояние, за да
понесат този режим

• За пациенти, неподходящи за cisplatin-базиран режим,
в съображение влизат имунни чекпойнт-инхибиторни
медикаменти (ИЧПИ-и) вкл.CTLA-4 инхибиторipilimumab.

Lavoie JM, Black PC, Eigl BJ. Predictive Biomarkers for Checkpoint Blockade in Urothelial Cancer: A Systematic Review. J Urol.
2019;202(1):49-56. doi:10.1097/JU.0000000000000136
Galsky MD, Wang H, Hahn NM et al: Phase 2 trial of gemcitabine, cisplatin, plus ipilimumab in patients with metastatic urothelial cancer
and
impact of DNA damage response gene mutations on outcomes. Eur Urol 2018; 73: 751.

Патологични биомаркери за имунотерапия
при уротелен карцином
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(напр. AKT пътя или генна
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Както TC, така и тумор-инфилтриращи
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от ТК1
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1. Merelli et al. Crit Rev Oncol Hematol 2014; 2. Pardoll. Nat Rev Cancer 2012

Наличието на туморинфилтриращи
T-клетки може да доведе
до възходяща регулация
на PD-L1 и имунна
2
резистентностPD-L1
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Експресията на PD-L1 в туморната
микросреда върху TC и туморинфилтриращите
IC може да инхибира
противотуморната активност на Тклетките

PD-L1 експресия при мУК
PD-L1 експресия в IMvigor2101*
TC IC
3 3
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Честотата на PDL1 върху ТК е
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PD-L1 експресия
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31%

1. Boyd Z, et al. CRI-CIMT-EATI-AACR 2015 [abstract B001]
2. Petrylak DP, et al. ASCO 2015

*n=592; TC3 или IC3 = TC ≥50% или IC ≥10% PD-L1+ клетки;
TC2/3 или IC2/3 = TC или IC ≥5% PD-L1+ клетки;
TC1/2/3 или IC1/2/3 = TC или IC ≥1% PD-L1+ клетки;
TC0 and IC0 = TC и IC <1% PD-L1+ клетки

ИХХ отчитане на резултата за PD-L1при УК
Overview of IO Biomarker scoring in Urothelial Cancer
TC or IC
Score
≥ 25% of tumour cells
exhibit membrane staining
ICP > 1% and IC+ ≥ 25%
ICP = 1% and IC+ = 100%

TPS

IC

CPS

TC/IC

Nivolumab

Atezolizumab

Pembrolizumab

Durvalumab

Nivolumab

Atezolizumab

Pembrolizumab

Durvalumab

Based on 2L data

46% PD-L1+ (TPS ≥ 1 %)
(CheckMate 275)1

25% PD-L1 + (IC ≥ 5%)
(IMvigor211)2

30% PD-L1 + (CPS ≥ 10)
(KEYNOTE-045)4

51% PD-L1 high ( PD-L1
≥25% on tumor or
immune cells)
(Study 1108)6

Based on 1L data

-

27% PD-L1 + (IC ≥ 5%)
(IMvigor210 cohort 1)3

30% (CPS ≥ 10)
(KEYNOTE-052)5

-

PD-L1+ prevalence

1. Galsky M, et al. Presented at ESMO 2016:abstr LBA31_PR; 2. Powles T, et al. Lancet. 2018;391:748 – 757; 3. Balar A, et al. Lancet. 2017;389:67–76;
4. Bellmunt J, et al. N Engl J Med. 2017;376:1015–1026; 5. Balar A, et al. Lancet Oncol. 2017;18:1483–1492; 6. Hahn NM et al. Presented at ASCO 2017:abstr
4525.
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Разнообразие от тестове за PD-1/PD-L1
Диагностичен анализ
Анализ

PD-L1 IHC (22C3)
PharmDx

PD-L1 IHC (28-8)
PharmDx

VENTANA PD-L1
(SP263) assay

VENTANA PD-L1 (SP142)
assay

Разработен от

Dako

Dako

VENTANA

VENTANA

Платформа

Link 48 Autostainer

Link 48 Autostainer

BenchMark ULTRA

BenchMark ULTRA

OPDIVO
(nivolumab)4,5,6

IMFINZI
(durvalumab*)7,8

TECENTRIQ
(atezolizumab)9,10,11

Bristol-Myers Squibb

AstraZeneca

Roche/Genentech

Цел
PD-1
Характеристика на антитялото

PD-1

PD-L1

PD-L1

Антитяло клон

22C3

28-8

SP263

SP142

PD-L1 домейн

Извънклетъчен Nкрай

Извънклетъчен Nкрай

Цитоплазмен С-край

Цитоплазмен С-край

Асоцииран PD-1/PD-L1 инхибитор
Лекарство

Производител

KEYTRUDA
(pembrolizumab)1,2,3
Merck, Sharpe &
Dohme

Моноклонално
Човешки FcХуманизиран IgG4
Човешки IgG4
антитяло
модифициран IgG1
Мише
Заешко
Заешко
Вид антитяло
Алгоритми
за оценяване на НДКБД и мУК (одобрени или в процес на разработка)
моноклонално
моноклонално
моноклонално
Оценка на
• НДКБД: TC
• НДКБД: TC
• НДКБД: TC
видове клетки • мУК: TC и IC
• мУК: TC
• мУК: TC и IC

Човешки Fc-модифициран
IgG1
Заешко моноклонално
• НДКБД: TC и IC
• мУК: IC
•

НДКБД: TC1/2/3

• НДКБД: TC≥1%, ≥5% и
Гранични
• НДКБД: ТTC≥1% и ≥50%
• НДКБД: TC≥25%
(≥1%,≥10%,≥50% или IC1/2/3
≥10%
1. Garon EB, et al.
EnglTCJ Med
2015; 2. Herbst R, et al. Lancet 2016;
3. Balar
A, ICet≥25%
al. ESMO 2016
[abstract
• NмУК:
или ИIC≥10%
• мУК:
TC или
(≥1%,
≥5%, ≥10%)
стойности
• мУК: TC≥1%, ≥5%
мУК: IC1/2/3
(≥1%,
≥5%, ≥10%)
LBA32_PR]; 4. Borghaei H, et al. N Engl J Med 2015; 5. Brahmer J, et al. N Engl J Med 2015; 6. Galsky
M, et al.
ESMO
2016 [abstract LBA31_PR 6]; 7. Rizvi NA, et al. ASCO 2015 [abstract 8032]; 8. Massard C, et al. ASCO 2016 [abstract
4502]; 9. Rittmeyer A, et al. Lancet 2016; 10. Fehrenbacher L, et al. Lancet 2016; 11. Rosenberg J, et al. Lancet 2016
* Също nivolumab за НДКБД,

Контрола и протокол

PD-L1 Ab 22C3; Ventana OptiView Amplification kit + OptiView DAB

PDL-1 Ab SP142; Ventana OptiView Amplification kit+ OptiView DAB

Роля на PD-L1-експресия за селекция на пациенти
• Употребата на pembrolizumab и atezolizumab в първа
линия на лечение при пациенти, неподходящи за
платина-базиран режим
• За PD-L1-позитивни тумори, с ИХХ верифициран
PD-L1-статус и установена висока PD-L1-експресия.
•
U.S. Food and Drug Administration. FDA, Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab):
FDA alerts health care professionals and oncology Clinical investigators about an efficacy issue identified in
clinical trials for some patients taking Keytruda (pembrolizumab) or Tecentriq (atezolizumab) as
monotherapy to treat urothelial cancer with low expression of PD-L1. 2018.
•
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-alerts-health-care-professionals-andoncology-clinical-investigators-about-efficacy-issue.
•
European Medicines Agency. EMA restricts use of Keytruda and Tecentriq in bladder cancer data
show lower survival in some patients with low levels of cancer protein PD-L1. 2018.
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-restricts-use-keytruda-tecentriq-bladder-cancer

Заявка за PD-L1-изследване при уротелен
карцином
Два основни вариантаФормуляр за тестване, без уточняване на
предвидения за терапия ИЧПИ
• Специфичен формуляр за PD-L1тестване за конкретно лекарство
• За предпочитане е вторият вариант, тъй
като дава възможност да се осигурят
оптимални условия за изследване

Тип на проби за оценка на PD-L1-статус
•

КПМ е рецидивираща и прогресираща болест с
множество тъканни проби за пациент
• Тъканна проба с достатъчно количество инвазивна
компонента (най-малко 100 туморни клетки)
•
Ако няма такава, се препоръча повторно биопсично
изследване от инвазивния тумор или от метастатично
огнище
Не се използват
• Цитологични материали и проби от костни
метастази с декалцинация

Мъж, 76год. – при поставяне на
първата диагноза

1- ва биопсия – 2016
Увеличение х100
Диагноза: неинвазивен
папиларен уротелен
карцином, high grade

1- ва биопсия –
2016
Увеличение х400
Диагноза:
неинвазивен
папиларен
уротелен
карцином, high
grade

2- ра биопсия – след 3 години (2019 г.)
Увеличение х100
Диагноза: неинвазивен папиларен
уротелен карцином, low grade

2- ра биопсия – 2019
Увеличение х400
Диагноза:
неинвазивен
папиларен уротелен
карцином, low grade

3- та биопсия –
2020 г.
Увеличение х100
Диагноза:
инвазивен
уротелен
карцином, high
grade
ИХХ: СК7 (+),
р63(+), СК5/6(+) в
>90% от тум. кл.
GATA3(+) <5% от
тум.кл., CK20(-) в
тум. кл.

3- та биопсия –
2020
Диагноза:
инвазивен
уротелен
карцином, high
grade

3- та биопсия – 2020
Увеличение х400
Диагноза: инвазивен
уротелен карцином,
high grade

Първичен или мета?
•
За предпочитане е изследване на метастатични огнища,
поради несъответствие в PD-L1-статуса между първичен КПМ
и метастази
Влияе ли лечението върху PD-L1 експресията??
•
При пациенти след НХТ или имунотерапия, лечението
може да промени PD-L1-експресията
•
Не се препоръчва да се изследват проби, получени в кратък
срок след проведена терапия
•
Например, цистектомия след лечение с неоадювантна
химиотерапия
•
Eckstein M, Cimadamore A, Hartmann A, et al. PD-L1 assessment in urothelial carcinoma: a
practical approach. Ann Transl Med 2019; 7(22):690. doi:10.21037/atm.2019.10.24

PD-L1 оцветяване с 4 PD-L1 с различни
диагностични системи

Zajac et al. SITC 2017
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Изводите
• Съвпадение на резултатите между SP 263, 22C 3 и 28-8
система за оцветяване на PD-L1 при ТC и IC
• TC са различно оцветени с VENTANA SP142 и другите 3
системи
• IC са подобно оцветени с VENTANA SP142 и другите 3
системи
• Данните са подобни на Blueprint за НДКБК и ПКК-глава и
шия
• Корелацията между 22C3 и SP263 с алгоритъм за отчитане
на TC/IC позволява двете платформи да се използват
взаимнозаменяемо
Zajac et al. SITC 2017
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Различни анализи..проблеми
• Поради разлика в анализите, един и същ
пациент може да е подходящ за терапия само с
някои ИЧПИ
• Напр. пациент може да получи atezolizumab за
първа линия на лечение поради резултат,
превишаващ необходимата гранична стойност
от IC 5%, но може да не е подходящ за терапия
с pembrolizumab, поради недостатъчно
количество позитивни TК-и за преминаване на
граничната стойност CPS = 10.

Система за поправка на
неправилно сдвоени бази на ДНК
(Mismatch Repair, MMR)

• Маркери за дефектна MMR
система
Микросателитна нестабилност (MSI) прoмяна на дължината на
микросателитите (къси тандемни
повтори в ДНК- с мотив, варираща от 1
до 6 бази, които се повтарят от 5-50
пъти, заемат ~3% от генома, както в
кодиращи, така и в некодиращи региони)
-изследва се с PCR
Промяна в експресията на MMR
ядрените протеини – изследва се ИХХ
Coppola D. Molecular pathology and diagnostics of cancer. Springer, Berlin; 2014
Venetia R. Sarode and Linda Robinson,Screening for Lynch Syndrome by Immunohistochemistry of
Mismatch Repair Proteins: Significance of Indeterminate Result and Correlation With Mutational
Studies, Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 2019
Coleman WB, Tsongalis GJ, editors. The molecular basis of human cancer. New York: Springer; 2017
Калев Д ред. Предиктивни биомаркери в онкологията, Текстове за продължаващо медицинско
обучение; 2017

ММR/MSI
• Тумори с MSI в следствие на dMMR могат да се проявят с
високо нестабилен фенотип-MSI-H (high, който се
характеризира с множество мутации и от своя страна,
стимулира имунната система.
•

Dudley JC, Lin M-T, Le DT, Eshleman JR. Microsatellite Instability as a Biomarker for PD-1 Blockade. Clin Cancer Res Off
J Am Assoc Cancer Res 2016; 22 (4): 813-820

ММR/MSI
•

На база първоначални данни от проучвания дефицитът на MMR и
MSI-Н при пациенти с уротелен карцином се асоциира с попродължителен отговор към чекпойнт инхибитори

•

Le DT, Uram JN, Wang H, et al. PD-1 Blockade in Tumors with Mismatch-Repair Deficiency. N Engl J Med
2015; 372 (26): 2509-2520
Gopa Iyer, Francois Audenet, Sumit Middha et al. Mismatch repair (MMR) detection in urothelial
carcinoma (UC) and correlation with immune checkpoint blockade (ICB) response, ASCO 2017

•

•

Намира се и корелация на dMMR, PD-L1 и CD8 експресията при
високостепенни, МИУКПК

Hodgson A et al: Correlation of mismatch repair protein deficiency, PD-L1 and CD8 expression in high-grade
urothelial carcinoma of the bladder [published online January 9, 2020]. doi: 2020;10.1136/jclinpath-2019206256

Нови потенциални предиктивни биомаркери за имунотерапия
при уротелен карцином

• Transforming growth factor- β (TGFβ)- стромален
фактор, контролиращ клетъчния растеж,
пролиферация, диференциация, ЕМТ, апоптоза.
• Дисрегулацията обуславя резистентност към
имунотерапия
• Комбинацията от PD-L1 и TGFβ инхибитори
може да подобри отговора от лечението
Powles T, Morrison L. Biomarker challenges for immune checkpoint inhibitors in urothelial carcinoma. Nat
Rev Urol. 2018;15(10):585-587. doi:10.1038/s41585-018-0056-3

УК-хетерогенна група заболявания

Луминален субтип-А-ХЕ, B-CК-20, C-GATA 3,
D-Uroplakin II, E-ERBB2

Базален субтип А-ХЕ, B-CK-5/6, C-CD44, D-p63, E-EGFR

Терапията-функция на субтипа
mRNA експресия The Cancer Genome Atlas consortium

Comprehensive Molecular Characterization of Muscle-Invasive Bladder
Cancer. Cell 2017, 171, 540–556.e25.

• Като единичен биомаркер клъстерите на
TCGA не корелират с отговорите към
ИЧПИ
Sharma P et al: Nivolumab in metastatic urothelial carcinoma after platinum therapy (CheckMate 275): a multicentre,
single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017; 18: 312.
Balar AV et al: Atezolizumab as first-line treatment in cisplatinineligible patients with locally advanced and metastatic urothelial
carcinoma: a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet 2017; 389:
Rosenberg JE et al: Atezolizumab in patients with locally advanced and metastatic urothelial carcinoma who have progressed
following treatment with platinum-based chemotherapy: a single-arm, multicentre, phase 2 trial. Lancet 2016; 387: 1909

Композитни маркери
• За предсказване на полза от имунотерапия при
инвазивен или метастатичен УК
• PD-L1 експресия и РНК-имунни сигнатури,
свързани с процеса на възпаление и тумор инфилтриращи имунни клетки
Lavoie JM, Black PC, Eigl BJ. Predictive Biomarkers for Checkpoint Blockade in Urothelial Cancer: A
Systematic Review. J Urol. 2019;202(1):49-56. doi:10.1097/JU.0000000000000136

Проучване JAVELIN 100 при мУК
Постига първичната си цел OS при поддържаща терапия с avelumab за всички рандомизирани пациенти, както
и тези с PD-L1+ тумори.
Полза е отчетена при всички субгрупи при задоволителен профил на безопасност.
Поддържаща терапия с Avelumab сигнификантно подобрява OS при пациенти с PD-L1+ тумори (HR 0.56; 95%
CI 0.40, 0.79; p=0.0003);

• PD-L1 ИХХ стaтус; Ventana SP263 система
• mRNA секвениране за биомаркер-асоцииран отговор към ИЧПИ

• Резултати:
• Пациенти с високо TMН имат по-добър отговор към Avelumab
• Комбинацията PDL-1 и ТМН, показва, че и двата маркера са релевантни в
комбинация, отколкото самостоятелно
• Високата експресия на имуни гени/сигнатури се асоциира с по-добър отговор
• Мутационният анализ показва, че вида и локализацията на мутациите имат значение
за предсказване на отговора
• Някои сигнатури потенциално могат да се свържат с резистентност към терапията
•

Powles T, Park SH, Voog E, et al. Maintenance avelumab + best supportive care (BSC) versus BSC alone after platinum-based first-line
(1L) chemotherapy in advanced urothelial carcinoma (UC): JAVELIN Bladder 100 phase III interim analysis. J Clin Oncol 38: 2020
(suppl; abstr LBA1)DOI:10.1200/JCO.2020.38.18_suppl.LBA

ТМН

•

В проучването Imvigor 211, ТМН опрделенo с Foundation One панел
разделя пациентите на такива с ниска и висока категория ТМН

•

Последните показват по-дълга ОП след терапия с atezolizumab, в
сравниение с ХТ

•

Но в проучването Imvigor 210 не се установява такава зависимост

Powles T, Loriot Y, Ravaud A et al: Atezolizumab (atezo) vs. chemotherapy (chemo) in platinumtreated locally
advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC): immune biomarkers, tumor mutational burden (TMB), and
clinical outcomes from the phase III IMvigor211 study. J Clin Oncol, suppl., 2018; 36: abstract 409

Изводи
•
•
•
•

УК е хетерогенно заболяване по отношение на морфология, ИХХ,
молекулярно- патологични характеристики
Няма единичен биомаркер, определящ отговор към ИЧПИ
ИХХ PDL-1 е единствен биомаркер с предиктивно значение
Много аспекти от ИХХ определяне на PD-L1 за авансирал УК са
проблемни

•

Самостоятелното определяне на PD-L1 като предиктивен маркер е
субоптимално

•

Хармонинизиращи проучвания за степен на позитивност за оптимално
определяне на PD-L1 статуса

•

Валидация на PD-L1 ИХХ и точно определяне на ИХХ оцветяване

•

Нови биомаркери- ММR, Transforming growth factor- β

•

Комбинирани биомаркери- PD-L1 и TMB, имунни сигнатури, ТИЛ

Оптимално
• Да се използва комбинация или набор от
валидирани биомаркери, за да се определи
кой евентуален ИЧПИ би бил ефективен

