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Идентифицирани са основни активиращи мутации, засягащи 4 ключови гена: онкогена KRAS и тумор-супресорите 
CDKN2A, TP53 и SMAD4. Активиране на KRAS става в 92% от случаите, инактивиране на TP53, SMAD4 и CDKN2A е 
докладвано в повече от 50% от случаите, почти 10% от ПДАК имат мутации в други гени свързани с ремоделиране на 
хроматина и ДНК репарацията, като BRCA1 и 2; PALB2 и ATM.

Основни генетични промени детектирани в ПДАК. Диагностична роля има главно в преоперативен материал.



Прогресия на ПДАК от панкреатични интраепителни лезии 
(PanINs) и генетични промени  

Прогресията на панкреатична интраепителиална неоплазия (PanIN) корелира с последователното 
акумулиране на мутации. По-високо диференцираните лезии (PanIN1 и PanIN2) често имат мутации в KRAS 
и CDKN2A гените, а по-ниско диференцираните лезии (PanIN3) имат допълнителни мутации в TP53 и 
SMAD4 гените. 



KRAS мутациите инхибират способността на KRAS протеина да хидролизира GTP (guanosine-5'-triphosphate), той остава 
конститутивно активен и дерегулира сигналните пътища на клетъчното оцеляване и пролиферация.

Клиничните случаи с KRAS мутации имат лоша прогноза с медианна преживяемост 17 месеца в сравнение с 30 месеца за тези без 
мутации. KRAS мутация кодон 12 G12D е най-честата (48%), следвана от G12V (31%) и G12R (21%). Около 4% от ПДАК имат 
множество KRAS мутации появяващи в различни туморни клетки от един тумор. Случаи с KRAS кодон 61 мутации имат по-добра 
прогноза защото активират по-слабо ERK. 

Различните KRAS мутации индуцират различни активности с различни биологични въздействия.

CDKN2A e инактивиран от мутация в алели, хомозиготна делеция, или промоторно хиперметилиране в 75%-95% от ПДАК 
случаите. Инактивиране на CDKN2A гена индуцира загуба на р16 протеин - негативен регулатор на G1/S прехода на клетъчния 
цикъл и усилва пролиферацията.

TP53 кодира р53 туморсупресорния протеин, отговорен за поддържане на генетичната и клетъчната стабилност. Инактивирането на 
TP53 позволява на увредени клетки да преминат чекпойнтите за апоптоза безпрепятствено. Мутира главно чрез точкови мутации в 
75-85% от ПДАК случаите.

SMAD4 кодира SMAD4 протеина, който е транскрипционен фактор в TGF-β сигналния път. SMAD4 е инактивиран в 43%-50% от 
случаите. Загуба на SMAD4 гена индуцира аберантно TGF-β сигнализиране. ПДАК пациенти с биалелна делеция на SMAD4 имат 
по-често метастази в сравнение с тези с див тип.

Прогностични биомаркери



Молекулярна класификация и прогностично значение при ПДАК 

Collisson et al. 2011 Значително по-добра преживяемост при класическия тип отколкото при QM субтипа след хирургична резекция и 
стандартна терапия; случаите екзокринно-подобен субтип показват средна преживяемост 
Bailey et al. 2016 Сквамозният субтип е тясно свързан с ТР53 мутации, Прогениторния субтип е специфично характеризиран от 
транскрипционни фактори, вкл. FOXA2, FOXA3, HES1, HNF1A, HNF1B, HNF4A, HNF4G, MNX1, и PDX1. Имуногенният субтип споделя 
няколко свойства с прогенитор субтипа, но се различава със значителна инфилтрация на имунни клетки. ADEX субтипа се характеризира с 
гени за ендокринна диференциация и транскрипционни фактори свързани с  ацинарна диференциация
Moffitt et al.2015 ПДАК пациенти с класически и нормален стромален субтипове имат добра прогностична преживяемост, докато тези с 
базално-подобен и активиран стромален субтипове имат много лоша прогноза
Базално-подобен субтип имат лоша прогноза (една година преживяемост 44%), в сравнение със 70% за ПДАК пациенти с класически 
субтип. ПДАК пациенти с активиран стромален субтип имат лоша прогноза (средна преживяемост 15 месеца и едногодишна преживяемост 
60%) в сравнение с нормален стромален субтип (средна преживяемост 24 месеца и едногодишна преживяемост 82%)
Puleo et al.2018  5 субтипа - чистият базално-подобен субтип показва най-лоша прогноза със средна обща преживяемост 10.3 месеца, 
докато чистият класически субтип показа добра прогноза със средна обща преживяемост 43.1 месеца



Предиктивни биомаркери

GATA6 експресия

GATA6 експресия е предиктивен маркер който може да помогне за насочване към FOLFIRINOX или 
gemcitabine–nab-paclitaxel чрез разграничаване на класически и базално-подобен ПДАК субтипове. При 
ESPAC-3 и COMPASS проучванията  базално-подобният ПДАК не се повлиява така добре както класическият 
от fluorouracil-базирана терапия и липсата на GATA6 експресия може да помогне при селекцията на една от 
тези две опции за първа линия терапия.



Гени за ДНК репарация 
ПДАК пациенти с дефицит на ДНК репарация (DDR) са чувствителни към платинови аналози и 

PARP инхибитори (удължена преживяемост без прогресия)

Схема на Пътищата за ДНК репарация

- Едноверижни скъсвания (SSBs) са най-
честата ДНК повреда. Ако не бъдат поправени 
ще се развият в двойноверижни скъсвания 
(DSBs). 

SSBs се поправят с базовия ексцизионен 
репаративен механизъм (BER) чрез poly-ADP 
ribose polymerase (PARP)  

При ПДАК са детектирани герминативни и соматични мутации в хомоложния рекомбинантен репаративен път (HR): BRCA2, 
ATM, BRCA1, или PALB2 свързани с увеличена чувствителност към платина базирана химиотерапия и PARP инхибитори, като 
PARP инхибиторите са ефикасни в по-късни линии на терапия на ПДАК с дефицит на ДНК репарация или в комбинация с 
платинови агенти при първа линия терапия. 

Около 40% от ПДАК пациентите с герминативна DDR мутация нямат фамилна история като предпоставка за 
предразположение към КГ или овариален карцином и затова обновените ръководства на ASCO и NCCN препоръчват 
герминативно тестване за всички ПДАК пациенти



KRASWT ПДАК

Генетична структура на KRAS wt ПДАК. Повечето случаи имат KRAS мутации (90-92%), около 8-10% имат други 
молекулярни промени, като микросателитна нестабилност (MSI), висок туморен товар (TMB), киназни фузионни гени, 
и активиране на MAPK сигналния път без KRAS.

три различни групи: 

а) ПДАК с активиран MAPK сигнален път с изкл. на KRAS мутации;

б) ПДАК с MSI/ дефектна ДНК mismatch репарация; и 

в) ПДАК с киназни фузионни гени



Микросателитна нестабилност - дефицит на ДНК mismatch репарация (dMMR)
o Повторени нуклеотидни секвенции – микросателити, чувствителни към грешки в ДНК 

репликацията – таргети за измерване на MSI
o ДНК прецизност поддържана от Mismatch repair протеини (MMR) - протеинов комплекс, който 

разпознава и поправя погрешни къси инсерции, къси делеции и еднобазови и 
некомплементарни сдвоявания (mismatch)  възникващи при ДНК репликация и рекомбинация.

Инактивирането на тези гени ( или т. нар. 
dMMR) става поради герминативни и/или 
соматични мутации или епигенетично 
потискане, и води до акумулиране на мутации 
с изместване на рамката на четене (frameshift -
или чрез инсерции или делеции) с 
последващо увеличаване на мутационния 
товар. Висок мутационен товар – 4-12 
мутации/Мb (честота на мутации) = полза от 
имунотерапия

dMMR/MSI туморите са подходящи за 
терапия с имунни чекпойнт инхибитори и 
се характеризират с експресия на PD-L1

Основни MMR протеини



Резюме на новите данни за MSI/dMMR при ПДАК

(А) MSI/dMMR е рядка молекулярна промяна при ПДАК (1-2% от случаите), обогатена на специфични хистотипове, като 
медуларен и колоидален ПДАК и може да се изследва с имунохистохимия (ИХХ). (В) Схема на PCR ( горе: контролна тъкан, 
долу: MSI/dMMR ПДАК) В случаи на съмнителна ИХХ, трябва да се направи MSI-базиран PCR. (С) Следваща генерация 
секвениране (NGS) – NGS технологията трябва да се прилага, поради по-голямото разпространение на активиращи промени 
при  MSI/dMMR ПДАК, а също и в случаи на малка биопсия. (D) Целта е въвеждане на прецизирана онкология при ПДАК, 
която за първи път се представя от имунотерапия при MSI/dMMR случаи. (Адаптирано от Luchini,C., Grant,R C., Scarpa , A.  
Gallinger,S. Microsatellite instability/mismatch repair deficiency in pancreatic cancers: the same or different?; 2021 ahead of print 
doi:10.1136/gutjnl-2020-323805)



Генни фузии - таргети при KRAS див тип ПДАК

Конститутивното активиране  на DCTN1-ALK фузионния протеин е супресирано от ALK тирозинкиназните инхибитори 
crizotinib и alectinib. 
NTRK фузията е специфично таргетирана от нови лекарства като entrectinib и larotrectinib, тествани в баскет проучвания, 
които селектират пациентите независимо от хистологията – на базата на специфични молекулярни промени
NTRK промените могат да бъдат детектирани чрез имунохистохимия (ИХХ), RT-PCR и RNA-базиран NGS.

Насочващи към таргетна терапия онкогенни фузии идентифицирани при KRASWT ПДАК в Moffitt Cancer Center 
(MCC100) и независимите кохорти (AACR GENIE и TCGA).



Течна биопсия

Циркулиращи маркери в кръвта, проектиращи биологична информация за тумор или преканцероза 
идентифицирането им може да осигури по-ранна диагноза на ПДАК в лечим стадий. 



Течна биопсия и клинични приложения за мониторинг и терапевтична 
интервенция

а. Течните биопсии правят достъпен туморния 
геном чрез изследване на ЦТК, цтДНК, 
екзозомите, миРНКи и други геномни и 
протеомни маркери. 

б. Клинични приложения на течни биопсии в 
онкологията - диагностични, прогностични 
или предиктивни маркери. Може да се 
измерват терапевтичния ефект и туморните 
клонове, последван от отговор или 
резистентност към терапия, или като ефект 
преди/след хирургия, или като отговори към 
лекарства. 



МикроРНК и днРНК

МиРНК са къси вериги от около 22 нуклеотида обикновено участващи в транскрипцията и 
транслацията. 
Дългите некодиращи РНК са с дължина на веригата повече от 200 бази - не се транслират в 
протеини. Участват в регулацията на генната транскрипция, както и в епигенетичната регулация на 
ДНК. 

При ПДАК свръхекспресията и намалената експресия на специфични миРНКи се свързват с лоша прогноза.

miRNA 200 семейството е показано като супресор на туморната прогресия. Предложени са голям брой 
мултигенни прогностични сигнатури от 2, 5 и 11 миРНКи
днРНК,  miR-181a-5p е предложен за специфичен прогностичен биомаркер FOLFIRINOX терапия



Циркулираща туморна ДНК и циркулиращи туморни клетки

ctDNA е 0.-1% cfDNA-> от тоталната ДНК

Плазма 
55%

buffy coat < 1%

Еритроцити 45%

Малки количества екстрахирани от 
30ng/5 мл плазма

Много кратък полуживот 15 мин до 
няколко часа

цтДНК е по-къса от нормалната сцДНК

Характеристики на  сцДНК и цтДНК. цсДНК се състои предимно от  нуклеозомно-
протектирана ДНК секретирана в кръвта от апоптотични клетки, цтДНК -специфично 
секретирана от туморни клетки: апоптотични и некротични туморни клетки, от живи туморни 
клетки или дори от циркулиращи туморни клетки

Приложение на цтДНК при ПДАК -включва 
роля в скрининг, прогноза чрез детекция на 
минимална резидуална болест, ранна детекция 
на рецидив, туморно генотипизиране за 
пациенти с авансирала болест и мониторинг 
на отговор към терапия.
При пациенти подложени на хирургично 
лечение наличието на цтДНК и по-точно KRAS 
мутирала ДНК в плазмата се свързва с лоша 
прогноза и преживяемост без болест.

Циркулиращи туморни клетки – отделят се в кръвта 
от първичния тумор и/или от местата на 
метастазиране - много редки и трудни за хващане,
Проучванията за прогностичната роля на ЦТК са с 
доста противоречиви резултати; счита се, че 
използването на ЦТК не е така обещаващо както 
цтДНК и миРНК.



Прилагането на ултрасензитивни техники като дроплет дигитален PCR и NGS за детекция на 
повече мутации, специфични метилационни профили, както и  комбинация  с други 

биомаркери от плазма увеличава приложенията на цтДНК  като сигурен прогностичен, 
диагностичен, предиктивен  и скринингов биомаркер



Микробиомни биомаркери

Връзка между различните туморни типове и микробиома. Туморната тъкан има свой микробиом. Съседната нормална тъкан 
също има микробиом, подобен на туморния микробиом, което предполага, че промените в бактериалните видове имат роля 
във формирането на тумора. 
Микроорганизмите в тумора,  до него и далече от него могат до имат роля в развитието му и неговата прогресия, а 
взаимодействията и разликите между тези микробни популации и свързаните с тях молекули и сигнални пътища имат 
потенциала да влияят върху хода на болестта.



Микробиомни биомаркери –
мислене  outside of the box by looking inside the gut; 

Микроорганизмите могат да повлияват 
прогресията на ПДАК по два начина: далечен 
(непанкреатичен) и локален (интрапанкреатичен). 

Различни орални и чревни микробиомни 
композиции са свързани с риск за панкреатичен 
карцином и това е неинвазивен метод за ранното 
му откриване. Чревният микробиом може да 
потиска антитуморния имунитет на 
гостоприемника, като подпомага ПДАК 
прогресията. 

Локалните панкреатични микроорганизми също 
могат да имат значителна роля при 
панкреатичната канцерогенеза по сходен начин.

Yua, Q., Jobina, C., Ryan M. Thomas,R.M.  Implications of the microbiome in the development and treatment of pancreatic cancer: Thinking outside 
of the box by looking inside the gut; Neoplasia (2021) 23, 246–256



Микробиотата променя ефективността на 
терапевтичните агенти директно или чрез 
метаболитните си  процеси.

Наличие на бактерии, експресиращи цитидин 
деаминаза директно метаболизира 
гемцитабина и го прави неактивен. 
Fusobacterium nucleatum повишава 
антиапоптотичното сигнализиране на 
туморните клетки и индуцира резистентност 
към 5-FU. 

Не всички бактерии намаляват ефективността 
на ХТ – напр. стимулират продукцията на 
кислородни радикали в отговор на терапия с 
оксалиплатина като се подобрява 
цитотоксичността. 

Микробиома като предиктор на отговор към терапия



Микробиома може да бъде включен в няколко етапа на управление на ПДАК - скрининг, неоадювантно/адювантно
лечение, резултати от хирургично лечение и проследяване. Има доказателства, че включването на микробиома в тези 
критични етапи потенциално повлиява преживяемостта на ПДАК пациенти.



При възможност дискутиране на всички случаи на мултидисциплинарен борд, герминативно тестване 
и клинични проучвания са препоръчителни при всички стадии. Адаптирано от O’Kane и съавт. 2021)

Препоръчана схема за поведение при локално авансирал и метастатичен ПДАК



Клинични проучвания се провеждат за приспособяване на терапиите към наличните мутации. Основно 3 групи ПДАК 
пациенти имат полза от персонализирана медицина. 
1. Пациенти с герминативни или соматични промени в гените за хомоложна репарация - BRCA1, BRCA2, PALB2 мутации са чувствителни 
на платина-базирана терапия и PARP инхибитори;
2. Пациенти с висока микросателитна нестабилност (MSI-H) са чувствителни на имунни чекпойнт инхибитори; 
3. Пациенти с див тип KRAS (KRASWT) често имат и други мутации – като BRAF (V600E около 3% ; инсерции и делеции около 3%),
както и група с разнообразни онкогенни фузии с ALK,  FGFR2, FGRFR3, MET, NRG1, NTRK1,2,3, RAF1, RET и ROS1 (около 20%) и са 
кандидати за таргетни терапии с нискомолекулни агенти;
Идентифицирането на KRASWT статус, води до тестване за BRAF V600E и таргетни фузии или преустройства при пациенти кандидати 
за такива таргетни терапии.
Броя пациенти които имат полза от прецизирана медицина е лимитиран поради малкия брой мутации, водещи до прецизирана 
медицина.

Схема на геномно-базирана прецизирана медицина




