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Въведение
• Дукталният аденокарцином на панкреаса (ПДАК) е агресивно заболяване , 

което най-често се представя в напреднал стадий.
• Честотата на ПДАК се увеличава и се очаква да стане втора водеща причина за

смъртта, свързана с рака до 2030 г.
• Имунната система има решаваща роля при рака, прочването и 

характеризирането на имунния компонент на туморната микросредата (ТМС) 
може да предостави ценна информация относно начините, по които
взаимодейства имунният отговор с ракови клетки.

• Динамичното взаимодействие между раковите клетки и имунни клетки в
рамките на ТМС във връзка с морфологичните и генетични особености на
туморния тип може да се разглежда на фона на сложният и хетерогенен 
имунологичен пейзаж на ПДАК. 



Клинични въпроси

• Влияе ли туморната микросреда върху протичането на ПДАК?

• Възможно ли е да се разглеждат тумор-инфилтриращите лимфоцити
(TILs) като надежден предиктивен биомаркер при ПДАК?

• Очаква ли се клинична ползва от лечение на ПДАК с имунотерапия и
какви са настоящите терапевтични имунологични стратегии?



Роля на туморната 
микросреда (ТМС)

• Микросредата на ПДАК се характеризира с плътна десмопластична
строма, като стромалната реакция представлява до 50-80% от
туморен обем.

• Твърденията за ролята на стромата за протичане на ПДАК са
противоречиви:

• десмоплазията обуславя биологична агресивност и допринася 
за потискане на имунитета и индуциране на по-нататъшен
тумор растеж;

както и
• стромата е довело до развитие на ниско диференциран, 

агресивен рак на панкреаса, което от своя страна разкрива
потенциална защитна роля от строма.



Хетерогенност на стромата при 
ПДАК

• Puleo et al.(9) предполагат хетерогеност на стромата и предлагат класификация, базирана на 
структурната оценка на стромата:

• Базално-подобна строма
• Активирана строма
• Възпалителна строма
• Имунна класическа строма
• Класическа строма

• Moffitt et al., съобщават, че стромално-активираните и чистите базалноподобни туморни
подтипове имат ниски имунни инфилтрати и по -лоша прогноза в сравнение с другите
подтипове.(9) 
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Значение на рак-свързаните фибробласти
(CAFs)

A) CAF могат да произхождат от няколко различни типа клетки и 
следователно да проявяват редица състояния на активиране, 
които могат да бъдат допълнително стимулирани, за да 
променят развитието на рака. 

B) Молекулярната хетерогенност на раковите клетки води до 
различия в CAF субпопулациите чрез директна, къса и далечна 
паракринна сигнализация.

C) Раковите клетки отделят фактори, които могат да 
препрограмират епигенома на CAFs, което води до по -
агресивни фенотипове. 

D) Разнообразната локализация на CAFs в TMС води до различия в 
сигналите, които CAFs получават, което води до функционално и 
пространствено различни CAF субпопулации. 

E) Специфични популации на CAF могат да насърчават силно 
пластични, подобна на стволови клетки популация от ракови 
клетки, което осигурява химио-резистентност.

F) Метаболитното свързване между CAFs и туморните клетки се 
осъществява чрез манипулиране на туморни клетки с различни 
CAF субпопулации, където CAF произвеждат богати на енергия 
метаболити за хранене на туморните клетки. 



Влияние на други 
компонентите на ТМС

• Свързаните с рак фибробласти (CAF) участват 
в отлагането на плътния извънклетъчен 
матрикс (ECM), типичен за десмопластичната
реакция. 

• Плътните компоненти на ECM придават 
повишено вътретуморно налягане и солиден 
стрес, което води до съдова компресия и 
намалена дифузия в туморния интерстициум. 

• Имуносупресивен възпалителен инфилтрат, 
състоящ се от регулаторни тумор-асоциирани 
макрофаги (TAMs), Т клетки (Treg) и TH17 
клетки се набира в микросредата ПДАК. 

• Тези клетки играят ключова роля в 
промоцията на тумора и потискането на 
цитотоксичния Т -лимфоцитен отговор (CTL) 
към тумора. 



T-клетъчна хетерогенност

• Тумор-инфилтриращите имунни клетки взаимодействат
по сложен, синергичен и противоположен начин един с
друг и с туморни клетки и могат да повлияят на тумора
на панкреаса по различни начини.

• От една страна по-високи нива на CD4+ и/или CD8+ Т
клетките имат значително удължена преживяемост

• От друга страна набирането на имунни клетки може да е
белег на възникване на имуносупресори механизми.

• имунната микросреда на голям брой ПДАК показва
увеличени инфилтрати на Т-регулаторни клетки
(Tregs) и ТАМ с М2 поляризация, както и миелоидно-
предоставени супресорни клетки, които блокират
антитумора активността на ефекторните CD4+ и CD8+
Т клетки.

• Клетъчният имунитет е силно повлиян от цитокини и
хемокини, произтичащи от самите туморни клетки на
панкреаса (например IL-6, IL-1, IL-10 и др.) или други
имунни клетки (IL-4, IL-5, IL- 13, IFN-γ и др.),
допълнително обогатявайки сложността на туморната
микросреда.

Wörmann, S. et al. The immune network in pancreatic cancer development and progression. Oncogene 
33, 2956–2967 (2014). https://doi.org/10.1038/onc.2013.257



• Сред компонентите на туморната микросреда е
доказано, че тумор- инфилтриращите лимфоцити
(TILs) имат прогностична стойност при пациенти с
голямо разнообразие от ракови заболявания.(28–
33)

• TILs са хетерогенна популация от лимфоцити, които 
повлияват от една страна имуният отговор срещу 
тумора, но от друга могат да участват в туморната 
патогенеза.  (34,35) 

• Дендритни клетки, М1 макрофаги, Th1 CD4+ Т
клетки, цитотоксични CD8+ Т клетки и NK-клетки са
склонни да инхибират растежа на тумора

• М2 макрофаги, супресорни клетки, получени от
миелоиди, неутрофили, Th2 и Th17 CD4+ Т клетки
FOXP3+ CD4+ регулаторните Т клетки (Tregs) се 
предполага, че стимулират туморния растеж в
зависимост от вида на тумора.

TILs – предиктивен/ прогностичен 
фактор



TILs – предиктивен/ прогностичен 
фактор

• Fukunaga et al. (2004) съобщават, че пациентите с ПДАК с голям брой
CD8+ TIL и CD4+ TIL са имали значително по -дълъг процент на обща
преживяемост (OS) от пациентите с нисък брой на TIL.

• Други проучвания показват, че при пациенти с ПДАК, висока
плътност на FOXP3+ Tregs, които са смята се, че помага за потискане
на Т-клетъчно-медиираните имунни отговори и ефективни
антитуморни имунни отговори, е свързано с висок риск от метастази
в лимфните възли и с лоша прогноза

• Orchan et al. (2020г.) (39) представя в систематичен преглед и 
метаанализ публикуван, че субтиповете на TIL, особено CD3+, CD8+ и
FoxP3+Т клетките са силно свързан с дългосрочни благоприятни 
резултати при пациенти с ПДАК



Имунологични лекарствени възможности при ПДАК?

• Имунологичните стратегии за
лечение на рак на панкреаса
към момента се основават на 
лекарствени продукти от 
фармакологичните класове на 

• инхибиторите на имунни 
контролни точки,

• терапевтични ваксини, 
• адобтивни терапии 
• комбинирани 

терапевтични подходи



Инхибитори на имунни контролни 
точки (ICI)

• Моноклонални антитела, насочени 
към инхибиторни сигнали, наречени 
инхибитори на имунни контролни 
точки, могат да предизвикат
противотуморен имунитет

• Костимулиращите молекули и 
хемокиновите пътища също могат 
имат важна роля при набирането на 
антитуморен имунитет. CD40, APC 
рецептор, който повишава функцията 
на Т-клетките, насочен за повишаване 
на противотуморния имунитет

• значителен клиничен отговор може да 
се очаква при наличие на MSI. 

• При ПДАК, които са докладвани MSI-H
честота от 1% до 3% от резецираните
ПДАК.



Терапевтични ваксини

• Раковите клетки експресират различни 
антигени, които са потенциално имуногенни 
поради мутации, създаващи неоепитопи или 
просто поради анормална експресия на 
определени протеини. 

• Полезността на тези антигени тъй като 
ваксините за рак е изпитвана в транслационни и 
клинични проучвания в различни модели, като 
основно са използвани пептидни и клетъчни 
(срещу цялата туморна клетка) ваксини. 

• При ваксини на базата на пептиди, 
противораков имунното активиране се 
генерира чрез специфични предварително 
определени антигени, които са потенциално 
имуногенни, докато клетъчните ваксини 
сенсибилизират Т клетките срещу клетъчното 
разпознаване.

Peng, M., Mo, Y., Wang, Y. et al. Neoantigen vaccine: an emerging tumor immunotherapy. Mol 
Cancer 18, 128 (2019). https://doi.org/10.1186/s12943-019-1055-6



Онколитични вируси

• Вирусът терминатор на рака 
(CancerTerminatorVirus CTV) инфектира 
избирателно ракови клетки, експресиращи
прогресия-повишен ген-3 (PEG3) посредством 
използване на неговият промоторен регион, в 
следвствие на което, се достига до 
освобождаване на гама интерферон (66). 

• Животински модели предполагат че чрез 
репликация на този вирус в ПДАК клетките 
може да се стимулират туморното потискане 
посредством иницииране на имунитет отговор 
(66). 

• Проектирани са ваксинални вируси, които да 
експресират IL10, като в миши модели, са 
показали индукция на CD8+и CD4+T клетки и 
редукция на туморни импланти (67). 

DOI:https://doi.org/10.1016/j.it.2020.03.003
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Заключение

• Настоящите доказателства категорично предполагат значителни затруднения и 
съществени предизвикателства пред развитието на имунологичното лечение на 
ПДАК, най-вече поради слабо имуногенното естеството на ПДАК

• Може да се предположи, че агресивеното протичане на ПДАК може да бъде пряко
свързано със слабата имуногенност на този тумор и липса на имунно активиране
по време на злокачествените трансформация и прогресия. 

• Арматориума на имунната система е добре оборудван с разнообразни имунни
клетки и ефективни пътища, включително NK клетки, цитотоксични Т клетки и Т
помощни клетки, които дават голям потенциал за преодоляване слабата
имуногенност при ПДАК

• Необходимо е идентифицирането от правилната популация пациенти, която може
да покаже повишена чувствителност към стратегии, насочени към имунната
система. 

• Има оптимизъм, който се основава на бързо развиващата се наука и изобилието 
на таргети и стратегии, което ще осигури значителен напредък в лечението на 

ПДАК.




