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➢ Панкреатичният дуктален аденокарцином (ПДАК) представлява един от
най-агресивните и хетерогенни тумори, причиняващ висока смъртност, като
средната 5-годишна преживяемост се установява само при 7% от болните с
това заболяване и достига до около 26% при пациенти с диагноза в ранен
клиничен стадий.

➢ Тази ниска преживяемост се дължи на безсимптомното развитие на ПДАК,
липсата на ефективни скрининг програми, бързото развитие на лекарствена
резистентност по отношение на провежданата медикаментозна терапия и
ниска ефективност на лъчелечението.

➢ Единственото радикално лечение на ПДАК е хирургичната резекция в
ранен стадий на заболяването, което е възможно да се проведе само при 15-
20 % от болните без далечни метастази .

ВЪВЕДЕНИЕ



ВЪВЕДЕНИЕ 

➢ Тези фактори определят важното значение на съвременните образни методи за
диагностика и стадиране на ПДАК.

➢ Един от авангардните подходи за молекулярно визуализиране на неопластичните
процеси е приложението на радиомаркирани адаптирани моноклонални антитела
за провеждане на SPECT/CT или PET/CT изследвания.

➢ Туморната тъкан се различава от нормалната по своя морфологичен строеж и
функционални свойства.

➢ Особеното биохимично и генетично състояние на раковата клетка и
повърхностноклетъчните й мембрани, могат да бъдат използвани в нуклеарната
медицина за функционално изобразяване и предиктивна информация за
последваща индивидуализирана таргетна терапия, основана на принципите на
тераностиката / theranostics = therapy + diagnostics/ при ПДАК.



ИМУНОТАРГЕТНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Революцията в геномиката на рака разкри клинично значими промени в туморната клетка,

които биха могли да бъдат интегрирани в бъдещите диагностични и терапевтични

онкологични практики. Съвременният иновативен диагностичен подход се нарича „имунотаргетна

визуализация”. Тя комбинира целевата селективност и специфичност на антителата и техните

фрагменти към даден повърхостноклетъчен мембранен туморен маркер или антиген, с възможностите на дадена

техника за изобразяване.

Основни критерии:

1. Избор на специфична молекулярна мишена за изобразяване или епитоп, разположен на

извънклетъчната повърхост на плазмената мембрана.

2. Свръхекспресия на таргетния антиген – наличност и силна експресия в туморната клетка и много

ниска или липсваща концентрация в нормалната тъкан.

3.Селектираният клетъчен епитоп трябва да идентифицира предполагаема тераностична връзка

между аплицираната молекула за имунотаргетна визуализация с прицелната терапевтична молекула срещу една и

съща мишена в туморната клетка.

Според тези критерии идеалният имунотаргетен биомаркер за визуализация ще може да

предопределя индивидуалния терапевтичен подход и прогноза на заболяването .



➢ Идеята за използване на маркирани моноклонални антитела за диагностика и терапия на

рака не е нова. В обзорна статия на S.H.de Bie et al 1992 се съобщава, че първите опити за

прилагане на антитела срещу туморно образувание са докладвани през 1895г. от Hericourt

R. u Richet T., които са разработили антисерум срещу остеогенна саркома.

➢ Следващите опити да се третират неоплазмените процеси с антисерум имат ограничен успех, вероятно

защото тези серуми не съдържат антитела, реагиращи специфично със съответните туморни антигени и

съдържат множество неспецифични имуноглобулини, които се свързват с други тъкани.

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

➢ След откриването на т.нар. „хибридомна технология” от Kohler u Milstein през

1975г. започва нов етап в развитието на изследванията с маркирани моноклонални

антитела. В резултат на сливането на лимфоцит от слезка на мишка, предварително

имунизирана с даден антиген, с клетка от миша миеломна линия, се получават

хибридоми, които могат да се делят неограничено в клетъчни култури, като същевременно могат

да синтезират антитела срещу определени антигени.

➢ По този начин могат да се създадат разнообразни по свойства моноклонални антитела,

взаимодействащи с различни по локализация, специфичност и биохимична природа антигени,

диференционни маркери на туморните клетки



СТРУКТУРА И ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА МОНОКЛОНАЛНИТЕ АНТИТЕЛА

Молекулите на антителата или имуноглобулините са от семейството на гликопротеините.

Класовете, означени като IgG, IgE, IgA, IgD u IgM съответствуват на антитела с различни

ефекторни функции. Повечено от имуноглобулините, използвани като таргетни, са от

клас IgG, най-често от субкласове IgG1 u IgG2a, мономери с молекулно тегло около 150 000 Dа.

Основната структурна единица на имуноглобулиновата молекула е комплексът от 4 полипептидни

вериги- две, нар. „леки” (low molecular weight) и две тежки (high molecular weight), свързани

помежду си с дисулфидни мостове (#1).

#1. Основна структурна 

единица на IgG

Завършващите с карбоксилни групи краища (С-краища на

леката и тежката верига), са почти еднакви за антителата от

един и същи клас и се наричат постоянни области (constant

fraction – Fc). Стволът на имуноглобулиновата молекула се

образува от С-крайните половинки на двете тежки вериги,

като се сформира една обща Fc област. Завършващият с

аминогрупа N-край на леката и тежката верига има

различен аминокиселинен състав при различните видове

антитела. Тази променлива област на леките и тежките

вериги образува антиген-свързващите участъци на

молекулата и антитялото, нар. антигенна детерминанта или

Fv (variable fraction) област (#2)

#2. Строеж на 

имуноглобулинова молекула



ФРАГМЕНТИРАНЕ НА МОНОКЛОНАЛНИТЕ АНТИТЕЛА

➢ Въпреки съвременните постижения на генното инжинерство, приложението на

човешки МАт се възпрепятства от трудности в производството на необходимите

количества и постигане на желаната имуноглобулинова еднотипност. Оптимален

вариант е маркираното антитяло да бъде човешко моноклонално или хуманизирана „химерна” IgG

молекула, за да се намали възможната имуногенност. Това се постига чрез рекомбинантна ДНК-

технология на свързване на определящата комплементарността област от донорското мише антитяло

към молекулата на човешкото антитяло, което определя валентността на едно антитяло /броят на

идентичните антиген-свързващи участъци на една молекула/.

➢ Свързващите свойства на хуманизираните антитела се определят чрез измервания на афинитета

/мярка за силата му да идентифицира и взаимодейства с една антигенна детерминанта/ и

авидитета към таргетния епитоп /общата сила на взаимодействие на едно антитяло или

неговите фрагменти в прицелните лезии/, анализира се конкурентното неспецифично

взаимодействие с други циркулиращи антигени и фармакокинетиката след тяхното инжектиране.

➢ Антителата, които не отговарят на необходимите критерии за специфичност, стабилност и

имуногенност се модифицират или елиминират, докато адаптираните антителата, които показват

непроменени свойства на реакция с таргетния антиген, се изследват за тяхната биологична

активност.



ФРАГМЕНТИРАНЕ НА МОНОКЛОНАЛНИТЕ АНТИТЕЛА

➢ Тези свойства на антителата характеризират стабилността на комплекса Аг-Ат,

която е от съществено значение, за предотвратяване преждевременно бързо

метаболитно разраграждане на радиоимунологичен комплекс, което би довело до

спадане концентрацията на маркираното моноклонално антитяло в тъканта.

Устойчивостта на комплекса антиген-антитяло играе важна роля за качеството на

имунотаргетното изобразяване.

➢ Целите молекули IgG имат бавна скорост на елиминиране от кръвната плазма, протрахиран

чернодробен метаболизъм и продължително присъствие в организма на болния.

➢ Интактните антитела функционират добре като терапевтични агенти поради дългия им серумен

полуживот (от 2,5 дни за IgE до 23 дни за IgG), с максимална конценрация в тумора между 2-ри и 5-ти

ден след апликация, което увеличава експозицията на засегнатите тъкани към антитялото. Това обуславя

и приложението им като цитотоксични радиофармацевтици, след свързването им с терапевтични

β/α-излъчващи радионуклиди.

➢ Дългият полуживот на цялата IgG ограничава използването им като образни средства, тъй като

след маркирането им с γ-емитери и тяхното инжектиране, са необходими няколко дни за елиминирането

им от кръвната циркулация с оглед постигане на оптимално съотношение таргетна туморна

активост/целотелесен фон и получаване на качествен сцинтиграфски образ.

Радиомаркирано Ат Таргет



➢ За предодоляване на тези нежеланите ефекти, в нуклеарната медицина се предпочитат

моновалентните Fab- и бивалентните F/ab/2-фрагменти, получени при обработката на IgG

с ензимите папаин и пепсин.

➢Fab-фрагментите имат молекулно тегло 50 000 Dа, а F/ab/2-фрагментите 100 000 Dа, те не притежават Fc-

област и се елиминират от организма чрез отделителната система. Отделни конструирани фрагменти имат

различна фармакокинетика, без да се нарушава тяхната антигенна специфичност и афинитет.

➢Fab-фрагментите се елиминира от кръвната циркулация за 0,2 дни, по-бързо от F/ab/2-фрагменти, за

които са необходими 0,5 дни. Изчистването им от кръвното русло може да бъде повлияно от техния размер,

заряд и хидрофобност/хидрофилност, както и от конюгирани протеини или маркиране с радионуклиди.

ФРАГМЕНТИРАНЕ НА МОНОКЛОНАЛНИТЕ АНТИТЕЛА



ФРАГМЕНТИРАНЕ НА МОНОКЛОНАЛНИТЕ АНТИТЕЛА

➢ Намаляването на общия размер на имуноглобулиновия фрагмент води до ускорен кръвен

клирънс, а отстраняването на Fc областта на антитялото редуцира молекулното тегло под

прага за бъбречен клирънс (~60kDa) и предотвратява нежеланите Fc-медиирани

взаимодействия с нетаргетни протеини и рецептори, като по този начин се редуцира и

тяхната имуногенност.

➢ Това рефлектира върху по-ниски стойности на кръвния клирънс в сравнение с цели IgG

молекули, значително по-малко физиологично натрупване в клетките на черния дроб, слезка и

костен мозък, вследствие на което се повишана съотношението на активността тумор/околна тъкан в

оптималните граници от 2:1 до 7:1.

➢ Създадени са комбинации от по-малки вариабилни фрагменти от антитела – Fv, с

ускорен фармакокинетични профили. Всеки един от тези малки фрагменти от

антитела би могъл да намери приложение за изследване на мозъчни метастази от ПДАК,

тъй като те имат потенциал по-ефективно да преодолеят кръвно-мозъчната бариера,

предотвратява ща навлизането на повечето големи молекули в ЦНС .



➢ Навлизането на хибридните образни SPECT/CT методи в клиничната практика

през последното десетилетие направи значително по-достъпно съвременното

прицелно визуализиране със специфични радиофармацевтици при много от злокачествените

тумори като невроендокринните неоплазми с 99мТс/111In-Octreoscan, простатния карцином с
99мТс-PSMA и др. като предиктивно базисно изследване с оглед провеждане на

персонализирано таргетно лечение на принципите на тераностиката.

➢ Предшественик на съвременните имунотаргетни образни методи е

радиоимуносцинтиграфското изследване с маркирани МоАт. През 1988г. Goldenberg D.

et al съобщават за първата успешна клинична апробация на моноклонални антитела,

маркирани със 131I, при болни с колоректален карцином.

➢ “Нуклеарномедицински аспекти в диагностиката на злокачествения меланом

посредством радиоимуносцинтиграфски методи” – 1994г., д-р С.Сергиева

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИБРИДНИТЕ SPECT/CT МЕТОДИ



РАДИОИМУНОСЦИНТИГРАФИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ

Радиоимуносцинтиграфско

изобразяване на вторично

ангажирани аксиларни и

ингвинални лимфни възли

при 2 болни със

злокачествен меланом на

кожата посредством 99mTc

маркирани F(ab’)2 от

антимеланомно МоАт

(HMW-MAA 225.28S),

потвърдени чрез

имунохистохимично

изследване след проведени

лимфни дисекции.



РАДИОИМУНОСЦИНТИГРАФИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ

S.Sergieva,

A.Vircheva-Genkova. 

Radioimmunoscinti

graphy in ocular 

melanoma. 

J.Clin Nucl Medicine 

1997, 22/1/:25-29.

Радиоимуносцинтиграфско

изобразяване на първичен

меланом на увеята при

болен с интрабулбарен

меланом, визуализиран

ехографски, посредством
99mTc-F(ab’)2 от

антимеланомно МоАт

(HMW-MAA 225.28S).



➢ Необходимостта от селективна и високочувствителна диагностика на ПДАК и

терапевтичен мониторинг наложи търсенето на нови образни методи.

➢ Един от основните проблеми при рака на панкреаса е силно изразената

хетерогенност и генетично разнообразие на това заболяване, с наличие на некротични и хипоксични

участъци в туморната тъкан, което прави трудно идентифицирането на потенциални биомаркери за

целите на имунотаргетното изобразяване, приложимо при всички пациенти с ПДАК.

➢ Много от изследваните биомаркери се експресират само в част от злокачествените

клетки на панкреаса, което ги прави неподходящи за рутинна диагностика. Поради тази причина

откриването на биомаркери, експресирани в повечето дуктални аденокарциноми на панкреаса, е критично

необходимо.

➢ Същевременно визуализацията на регионални и далечни метастази изисква

свръхекспресия на повърхностноклетъчни туморни антигени, която в много от случаите е различна

от тази в първичния тумор.

➢ Концентрацията на маркираните антитела и тяхната клетъчна интернализация могат

да бъдат възпрепятствани от плътната туморна строма, открита в туморите на панкреаса, състояща се от

увеличени количества стромални клетки и протеини от извънклетъчния матрикс.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИБРИДНИТЕ SPECT/CT МЕТОДИ ПРИ ПДАК



➢ Предварителните резултати от проведените изпитвания с разработените антитела, маркирани с

гама-емитиращи радионуклиди, показват, че те имат клиничен потенциал като симултантно

приложение за визуализиране на първичния карцином на панкреаса и за получаване на

предиктивна информация за ефекта от имунотерапия при тези болни.

➢ Молекулярните SPECT/CT изображения биха могли да се използват за предварителна

селекция на пациентите, експресиращи специфични туморни антигени при панкреасни неоплазии,

подходящи за лечение с прицелни антитела, тъй като в клиничната практика се прилагат само инвазивни

биопсии за тяхното идентифициране.

➢ Много добре са проучени прицелни антитела AXL, таргетиращи RTK (receptor tyrosine

kinase), изследвани от Leconet et al. AXL RTK антигенът, детермирищ експресията на RTK, се открива

в 76% от аденокарциномите на панкреаса и е пряко свързан с активната клетъчна пролиферация на

туморните клетки. Инхибиращият ефект на разработените антитела срещу този антиген е проучен в

клинично изпитване фаза 1, след тяхното маркиране със 125I. Първоначалните резултати показват

клиничен потенциал за развитие на новите терапии на базата на взаимодействието на антитела,

насочени срещу този рецептор, потискащи туморния растеж.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИБРИДНИТЕ SPECT/CT МЕТОДИ ПРИ ПДАК



ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХИБРИДНИТЕ SPECT/CT МЕТОДИ ПРИ ПДАК

➢ Claudin-4 е мембранен протеин, експресиран при повечето карциноми на панкреаса. Fossi et

al са разработили антитяло срещу този антиген, маркирано със 123I за провеждане на SPECT/CT

изображения. Първоначалните резултати показват инхибиращо въздействие върху адхезията на

туморните клетки и извънматричните протеини с краен резултат потискане на туморния

растеж и възможност за бъдещо приложение като лекарствена молекула за таргетна терапия.

➢ England C.G. et al публикуват обобщен анализ на данните, получени предимно в клинични

изпитвания във фази 1 и 2, за значението на молекулярното изображение на туморите със специфични

маркирани молекули , като съобщава за обнадеждаващи позитивни резултати при визуализиране на

първични и метастатични карциноми на панкреаса със специфични радиомаркирани фрагментирани

моноклонални антитела.



РАДИОИМУНОСЦИНТИГРАФИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ



➢ Концентрацията на въведения радиоимунологичен комплекс се обуславя

и от някои особености от страна на организма – състоянието на капилярната

микроваскулация, клетъчния пермеабилитет и физиологичното сътояние на

тъканите.

➢ Установено е, че при панкреатичните хетерогенни тумори с по-голям

размер и наличие на некротичен център и хипоксия, разпределението на

маркираните моноклонални антитела е неравномерно, съсредоточено в периферната

част на мекотъканната формация.

➢ Интратуморното проникване на имуноглобулиновите молекули зависи от

редица фактори, които ограничават до известна степен максималната концентрация

на радиоимунологичен комплекс в туморните клетки:

▪ неоваскуларната мрежа

▪ степента на експресия на прицелните антигени върху малигнените клетки

▪ степента на интернализация в цитозола

▪ пропускливостта на повърхностноклетъчните мембрани

▪ стойностите на вътретуморното итнерстициално налягане

▪ висока киселинност на средата

КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ВЪВЕДЕНИЯ РАДИОИМУНОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС



РАДИОМАРКИРАНЕ НА ДРУГИ ПЕПТИДИ, ЕКСПРЕСИРАНИ В КЛЕТКИТЕ НА ПДАК

➢ Китайски учени са разработили радиофармацевтик, таргетиращ Integrin α5 (ITGA5)

рецептор, който се експресира в стромата на панкреасния карцином и по-специално в

активираните панкреасни звездовидни клетки (PSC). AV3е пептид, инхибитор на ITGA5,

маркиран със 125I. Проследено е биоразпределението и концентрацията на

радиоимунологичния комплекс посредством SPECT/CT изследване на експериментални

бели мишки, инжектирани всяка от тях с клетъчни линии, съдържащи и несъдържащи

туморни панкреасни SW1990 клетки , съответно в дясното и в лявото задни крачета, с

оглед създаване на модел на ПДАК.

➢ След образното SPECT/CT изследване експресията на ITGA5 в двете паралелно

изследвани клетъчни линии, е оценявано чрез Western Blotting и имунофлуоресцентно

оцветяване. Експресията на ITGA5 във визуализираните тумори се доказва с последващо

имунохистохимично (IHC) оцветяване в корелация със сцинтиграфските образи.

Резултатите показват, че 125I-AV3 има отлична стабилност при маркиране и интензивно

натрупване основно в туморните формации, локализирани в десните крачета (след

инжектиране на звездовидни панкреасни и туморни клетки), докато в мекотъканните

формации в ляво не се визуализира радиоактивност. IHC показа, че SW1990 + пакреасни

туморни клетки има по-висока експресия на ITGA5 от SW1990 тумор.

➢ В заключение: предварителното проучване показва, че 125I-AV3 има клиничен

потенциал за SPECT/CT визуализиране на панкреасния карцином в бъдещата

онкологична практика.
Tao Wang еt al. Journal of Cancer 2021; 12(6): 1729-1733. doi: 10.7150/jca.51190



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бихме могли да обобщим, че един от основните изводи от тези все още експрериментални изпитвания, е

следният:

➢ Въвеждането на SPECT/CT хибридните методите с адаптирани антитела, маркирани с

гама-емитиращи радионуклиди като 99mTc,111In,123I, и др. позволява визуализиране на

молекулярните процеси и взаимодействия в туморните клетки, рефлектиращо върху

неинвазивната характеристика на експресираните туморни антигени

➢ Възможна е оценката на реакцията лекарство/рецептор и биоразпределението на различни

инжектирани медикаменти в реално време .

SPECT/CT изследванията с маркирани антитела биха могли да намирят клинично приложение за

специфична образна диагностика на карцинома на панкреаса в ранен стадий и изобразяване на

вторичните лезии при авансирали тумори , позволяваща предварителна селекция на пациентите,

експресиращи специфични туморни антигени при панкреасни неоплазии, подходящи за персонализирана

терапия с прицелни антитела.




