
 

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

Kopper László

A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a
fejlesztés lényeges lépéseit.
A fejezet teljesítését követően képes lesz a hallgató arra, hogy megértse a célzott
terápiák jelentőségét és gyakorlati alkalmazásban rejlő lehetőségeket.

Bevezetés
A célzott terápiák közös sajátossága, hogy a carcinogenesis folyamatában alapvető
transzmembrán receptor-tirozinkinázok működését gátolják. Ezeknek a receptoroknak
fontos szerepük van a sejtproliferációban, az apoptosisban és az érképződésben.
Gátlásukkal számos szolid tumor progressziója lassítható, ezáltal a betegek túlélése
meghosszabbítható. Az receptor-tirozinkinázok által közvetített sejtproliferáció
gátlásának egyik módja a ligand semlegesítése monoklonalis antitesttel. Másik lehetőség
a ligandkötő helyének gátlása monoklonális antitesttel. Végül gátolható a jelátvitel a
sejthártyán belüli tirozinkináz (TK) enzimek blokkolása útján is.

Kulcsszavak: célzott daganatellenes terápia, tirozinkináz inhibitorok, monoklonális
antitestek, biológiai támadáspontú gyógyszer, dimerizáció gátlás, amplifikáció, fúziós
transzlokáció, FISH, VEGF, RAS, HER2
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A.) Definíciók

A célzott terápia a
daganatokban
létrejött
funkciózavarral
járó génhibák és
fehérjehibák ellen
irányul – ezek a
hibák az alapvető
sejtműködések
(proliferáció,
apoptózis)
szabályzását

A molekulárisan célzott daganatellenes terápia azt jelenti, hogy a kezelés célpontja a
daganatban kimutatható specifikus molekuláris hiba, a génekben, a fehérjékben, azokban
a szabályzó utakban, amelyek a daganat növekedését, terjedését meghatározzák. Ennek
megfelelően a nem célzott terápia, mint a standard kemoterápia, nem szelektív és jobban
károsítja a normális sejteket.

Ezek a definíciók. Persze nem minden molekuláris célpont specifikus, pl. amikor
génamplifikáció miatt felszaporodik a termék, de nem tér el a normálistól, „csak” több
lesz belőle, vagy akár szelektívnek is tekinthető pl. a topoizomeráz gátló, amely a
standard kemoterápiában használt kombinációk gyakori tagja (1. ábra). Azt sem lehet
mondani, hogy a célzott terápia mellékhatás nélküli, de azt igen, hogy segítségével
lépésről-lépésre közelebb kerülünk az áhított egyénre szabott kezeléshez.



rontják el.

1. ábra

A leggyakoribb
célpontok az
aktiváló mutációk.

A célpontok közé tartoznak: az aktiváló mutációk és a transzlokációk termékei, a
növekedési faktorok és receptoraik, hibás jelátviteli utak résztvevői, az angiogenezist és
a mikrokörnyezetet befolyásolók, a hibás DNS-hibajavítás, és az epigenetikai
szabályozás zavarai. Ezek persze sok átfedést mutatnak.

B.) A specifikus molekuláris támadáspontok célzásának nehézségei
Az EGFR1 (Epidermal Growth Factor Receptor) és -2 (HER2 - Human Epidermal
growth factor Receptor 2) lehet amplifikált, de mutáns is, vagy éppen a transzkripciós
kontroll nem megfelelő. A PDGFR-eket (Platelet-derived growth factor receptor)
termelhetik a daganatsejtek, de a stroma sejtes elemei is, hozzájárulva az
angiogenezishez. De a génhibák különböző daganatok részesei is lehetnek, mint a
PDGFRβ aktiváló mutációi GIST-ben (gasztrointesztinális sztróma tumor), vagy
transzlokáció okozta fúzió részeként (TEL/PDGFRβ) krónikus myelomonocytás
leukémiában.

A legideálisabbak azok a célpontok lennének, amelyek egyedül felelősek a daganat
növekedésének fenntartásáért. Erre talán a legjobb példa a BCR/ABL reciprok
transzlokáció CML-ben, és ezt – a daganat növekedésében játszott szerepet -
bizonyította az ABL tirozin-kináz gátlására létrehozott imatinib mesylat, amely a CML
ellen rendkívül hatékonynak mutatkozott. Az imatinib egyben a molekuláris célpontok
elleni gyógyszerfejlesztés prototípusának is tekinthető. Az is kiderült, hogy az imatinib
más tirozin-kinázokat is gátol, mint a PDGFR és a KIT, és az ezek mutációit hordozó
GIST-ben mutatkozott klinikailag hatásosnak.

A kezeléssel
szembeni
rezisztenciának
(akár primer, akár
szekunder)
molekuláris okai is
lehetnek, pl. újabb
mutációk.

Sajnos a human tumorok többsége genetikailag komplex és nincs egy mindent
meghatározó célpont. Ami az egyik tumorban ilyennek tekinthető, az egy másik, hasonló
típusban már nem az. Ez is előrevetíti az esetleges rezisztencia lehetőségét, valamint a
több célpont elleni kombinációk alkalmazásának racionalitását. Ennek ellenére nem
egyszer megfigyelhető, hogy a daganat növekedése egy jelút aktivitásától függ (onkogén
addikció), és ennek kiiktatása a proapoptotikus jelek felerősödését, a daganatsejtek
pusztulását okozza (onkogén shock). Az érzékenységet vagy rezisztenciát persze sok
tényező befolyásolja, pl. túl sok célpontot állít elő a génhiba (pl. amplifikáció),
rezisztenciát okozó új mutációk alakulnak ki, vagy az ezt hordozó klón kerül túlsúlyba,
egy másik jelút veszi át a daganat növekedésének irányítását, túltermelődnek a
multidrog transzporterek.

Az 2. ábrán a szabályozási menetrendben levő támadási pontok kerülnek bemutatásra.



2. ábra

A célpontok között igen népszerűvé vált a VEGF/VEGFR-jelút, amely az egyik
legfontosabb szabályozója a tumorok túléléséhez elengedhetetlen angiogenezisnek. A
jelút aktiválása olyan következményekkel jár, mint az endotélsejtek proliferációja, a
csontvelőből származó endotélsejt prekurzorok mobilizálása, az extracelluláris matrix
bontása stb. VEGF túltermelés igen sok szolid tumorban kimutatható. A VEGF/VEGFR
utat gátló szerek között találunk monoklonális antitestet, ilyen a bevacizumab, és
újabban a több támadásponttal rendelkező sunitinibet, és sorafenibet. Lényegében ezt az
utat befolyásolja az mTOR is, amely a HIF-1 aktiválásán keresztül segítheti elő a VEGF
és más proangiogén fehérjék keletkezését. Ez az alapja annak, hogy az mTOR
(pontosabban mTORC1) ellen már a klinikumban található a temsirolimus, és az
everolimus.

C.) Monoklonális antitestek és kis molekulasúlyú gátlószerek

Célzott terápiára
fejlesztett szerek
elsősorban
monoklonális
antitestek és kis
molekulasúlyú
vegyületek.

A fenti néhány példa is mutatja, hogy a célzott terápiára fejlesztett szerek két nagy
csoportra oszthatók (kivételek mindig vannak): monoklonális antitestek és kis
molekulasúlyú gátlók. (3-4. ábra)

3. ábra 4. ábra

A monoklonális
antitestek egyre
inkább
„humanizáltak”

A monoklonális antitestek a sejt felszínén, transzmembrán receptorok esetén az
extracelluláris részhez kapcsolódnak, megakadályozva a receptor aktiválását,
csökkentve pl. a ligand (a „jel”) mennyiségét vagy kötődési lehetőségét (ha a
szabályozási zavar oka a túl sok ligand), vagy a receptorok összekapcsolódását, ami
elengedhetetlen az aktiválásukhoz. Előfordulhat, hogy pl. génhiba miatt a hiányzik a
receptornak az a része, amelyhez a monoklonális antitest kötődik (csökevényes,
„trunkált” a receptor), ugyanakkor a kimutathatja a receptor többi részét (pl. HER2 p95)
és így „becsaphatja” a terápiát, klinikailag rezisztencia jelentkezik.

A kis
molekulasúlyú
gátlók zöme

A kis molekulasúlyú gátlók elsősorban az intracelluláris részen a jelátvitel egyik
legfontosabb mozzanatát, a foszforilációt akadályozzák meg, azaz a jel átadását az egyik
molekuláról a másikra, mégpedig úgy, hogy versengenek az ATP-vel a kötődési helyért.
Ezekben a szerzett rezisztencia oka pl. az lehet, hogy új mutáció jön létre a
célmolekulán, ami megakadályozza (a térszerkezet változása miatt) a szer kötődését. Ma
már a primer vagy szekunder rezisztenciákkal szemben is fejlesztenek szereket, amelyek
célszerű alkalmazásához megfelelő diagnosztikára van szükség. Nyilván csak akkor
érdemes adni a szert, ha a molekuláris célpont kimutatható (5. ábra).



ATP-kompetitív

5. ábra

D.) A lehetséges hatóanyagok preklinikai fejlesztésének állomásai
és a hatékonyság értékelése

Egyre fontosabb a
preklinikai
fejlesztés és ennek
különböző lépései

A molekuláris ismeretek fejlődésével egyre újabb potenciális célpontok bukkannak fel,
és a gyógyszerfejlesztés technológiai arzenáljával rövid idő alatt lehet a célpontok ellen
készített vegyületeket szűrni. Ennek a felfedezési és preklinikai fejlesztésnek sok
állomását lehet elkülöníteni. A 6. ábrán ezen fejlesztés fontosabb lépései olvashatóak.

6. ábra

A tradicionális és a
célzott terápia
stratégiája eltérő
(ami főleg a hatás
dinamikájában
nyilvánul meg)

A molekulárisan célzott szerek fejlesztése más stratégiát igényel, mint amit a
konvencionális citotoxikus szerek esetében tradicionálisan alkalmaznak. Ezért aztán
ezek az új szemléletben készített szerek esetében jelentős kihívás pl. a dózis
meghatározása és a hatékonyság értékelése. (Néhány elkülönítési szempontot a célzott
és a nem célzott kemoterápiával kapcsolatban a 7. ábra mutat be.)

7. ábra

Különböző klinikai vizsgálati stratégiával próbálják a hatékonyság értékelését minél
objektívebbé tenni. Ezeknek az ismertetése meghaladja a fejezet lehetőségeit, itt csak
egyet említünk.



Célzott kezelésnél
a klinikai
vizsgálatok egyik
leggyakoribb
végpontja a PFS
(progressziómentes
túlélés), kevésbé a
teljes túlélés

A molekulárisan célzott szer PFS-re (progression free survival) gyakorolt hatását úgy is
vizsgálhatják, hogy összehasonlítják a standard protokollt a standard protokoll plusz a
kérdéses szer kombinációjával. Nyilván az a kérdés, hogy a kombináció mennyivel
előnyösebb. Ez különösen akkor ajánlható, ha a szertől feltehetően csekély hatás várható
egyedül, de megnyugtató ugyanakkor, hogy minden beteg aktív kezelésben részesül.
Ilyen stratégia érvényesült pl. a trastuzumab emlőrák elleni, vagy a bevacizumab
vastagbélrák elleni hatásának vizsgálatakor. Ez a megközelítés azonban kudarcot is
vallhat, mint a gefitinib és erlotinib esetében, amikor nem kissejtes tüdőrák ellen adták,
randomizált vizsgálat keretében, kemoterápiával kombinálva. A sikertelenség oka az
volt, hogy az említett szereket suboptimális dózisban adták, antagonizálta egymást a
vizsgált szer és a standard kemoterápia, nem alakult ki szinergista vagy additiv hatás,
vagy olyan betegekkel „hígult” fel a betegpopuláció, akik rezisztens tumorral
rendelkeztek.

Ezt a stratégiát akkor szabad alkalmazni, ha a molekulárisan célzott terápia egyedüli
szerként is jelentősen aktív egy specifikus (!) betegcsoportnál, nyilván annál, amelynek
daganata hordozza a kérdéses molekuláris hibát. Igen előnyös, ha a betegek
kiválasztásához prediktív marker(ek) is rendelkezésre áll(nak).

E.) A biológiai támadáspontú gyógyszerek kiválasztása és
kipróbálása, valamint a betegbeválasztás kritériumai

Egyre fontosabbak
a fejlesztésben a
farmakodinámiás
végpontok

A molekulárisan támadó szerek fejlesztésében, kiválasztásában valószínűleg egyre
inkább olyan farmakodinámiás (PD) végpontokra kell támaszkodni, mint a tumorellenes
hatást jelző markerek vagy hasonlóik, és kevésbé a toxicitásra vagy az objektív válaszra.

Ehhez olyan PD-módszerekre van szükség, amelyek megbízhatóan mutatják a
szer-célpont hatást. Az ilyen módszernek pontosnak, reprodukálhatónak, érzékenynek és
kellően robusztusnak kell lennie, és rendelkeznie kell olyan dinámiás szélességgel amely
észre tudja venni az alapértékek és a kezelés utáni értékek közötti különbséget. A
mechanizmusra alkalmazott biomarker-vizsgálat jelentősen elősegíti a szerek
fejlesztését, mert segít már korán kimutatni, hogy a szer befolyásolja-e a célpontot. Ez a
megközelítés megkönnyíti a vezető szer kiválasztását egy szercsoportból, meghatározni
a dózist, a betegkiválasztást, a válasz értékelését, és alapul szolgálhat a kombinációk
összeállítására. Ehhez szükség van arra, hogy a célpont validált legyen, ismerjük a
célpont gátlásának mechanizmusát, és meg tudjuk határozni a célpont optimális gátlását.
Követelmény a célpont expressziójának értékelése, mint pl. HER2 meghatározása
immunhisztokémiával és/vagy FISH-sel az anti-HER2 kezelés alkalmazása előtt.

A célzott terápia
hatékonyságának
kulcskérdése a
megfelelő
betegkiválasztás
(azaz a célba vett
molekuláris hiba
kimutatása)

RAS-mutáció
esetén nem szabad
EGFR-gátlót adni

Nagyon fontos szempont a molekulárisan célzott szerek kipróbálásánál az, hogy olyan
betegbeválasztásra, azaz betegszelekcióra kerüljön sor, amelyik optimalizálja a pozitív
hatás esélyét. Ez akkor lehetséges, ha a választott betegek tumora expresszálja, vagy
nagy valószínűséggel expresszálja a célpontot.

Mindennapi példa a molekuláris fenotípuson alapuló betegkiválasztásra emlőrák
esetében az ösztrogén- és progeszteron-receptor, valamint a HER2 expresszió
meghatározása ahhoz, hogy megfelelő hormonterápiát (pl. tamoxifen, aromatázgátlók,
fulvestrant) vagy anti-HER2 terápiát (pl. trastuzumab, lapatinib, pertuzumab) lehessen
választani. Ilyen az EGFR expresszió kimutatása vastagbélráknál a cetuximab
(monoklonális anti-EGFR antitest) vagy panitumumab alkalmazásához. Ebben az
esetben módosította a stratégiát, hogy RAS-mutáció esetén nincs értelme EGFR-gátlót
adni. Az már a jelen kihívása, hogy a vad RAS-gént hordozó tumorokban miért csak az
esetek egy részében mutat hatást az anti-EGFR kezelés. Az egyik lehetséges válasz a
rezisztencia, a másik, hogy a tumorok viselkedését más génhibák (is) befolyásolják: pl.
RAF-mutáció, PI3K katalitikus részének mutációja, MET-mutáció stb.



Nem kissejtes
tüdőrákban az
anti-EGFR szerek
EGFR mutációja
esetén hatnak (a
vad típus inkább
rontja a hatást)

Nem kissejtes tüdőrákok esetében (szinte kizárólag adenocarcinomáknál) a molekuláris
fenotípus segíti a betegválasztást, mert a kis molekulasúlyú gátlók (pl. gefitinib,
erlotinib) főleg akkor mutatnak klinikai hatást, ha a tumorban az EGFR-gén 19-21
exonjában mutáció figyelhető meg. Mivel ennek aránya a nem kissejtes tüdőrákban igen
alacsony (kb. 8%), ezért a nem szelektált populációban csak kevés betegnél lenne
előnyös a kezelés. További példa lehet, hogy a cKIT mutációi bizonyos exonokban
jelzik az imatinib várható hatását (nem mindegy a mutáció helye sem, mert attól a szer
kezeléskor alkalmazott dózisa is függ), vagy CML-ben a BCR/ABL mutációja (T315I)
az imatinibbel szembeni rezisztenciát jelzi. CML-ben már az imatinibre nem reagáló
mutációk gátlására is rendelkezésre állnak a másodvonalbeli szerek (pl. dasatinib,
nilotinib).

Egyre több a
kombinált kezelés,
valamint a több
támadáspontú
gyógyszer

Mivel a daganaton belül a molekuláris zavar rendszerint komplex és több jelutat is
érint(het), annak az esélye, hogy egy specifikus célpont kiiktatása jelentős tumor ellenes
hatáshoz vezet, elég csekély. Ezért olyan kombinációk látszanak attraktívnak, amelyek
két vagy több kritikus célpontot érintenek. A lehetséges kombinációk száma azonban
gyakorlatilag végtelen, ezért a kombinációk kialakítása nem történhet empirikusan, csak
szigorúan tudományos alapon. Olyan szempontok vehetők figyelembe, mint pl. adott
célpont vagy jelút gátlásának maximalizálása, két vagy több jelút egyidejű gátlása, a
tumor hibáinak és a matrixnak együttes gátlása, az epigenetikai szabályozás
helyreállítása stb. A kombináció mellett tanúi vagyunk annak, hogy egyre több olyan
szer kerül vizsgálatra, és klinikai alkalmazásra, amelyek több molekuláris célpontot
támadnak (pl. sunitinib, sorafenib, lapatinib). Igen fontos, hogy akár kombinációt, akár
több támadáspontú szert alkalmazunk, a toxicitás ne növekedjen.

A 8. ábrán levő táblázatban néhány fejlesztés alatt álló molekuláris támadáspontú célzott
szer került felsorolásra.

8. ábra

F.) Összefoglalás
A molekulárisan célzott szerek megjelenése (olykor paradigmaváltást emlegetnek) a
daganatterápiában mérföldkőnek tekinthető az individualizált (vagy egyénre szabott)
kezelés felé. A további fejlődés, ezeknek a szereknek a finomítása azon alapszik, hogy
mennyire ismerjük meg a daganatsejtekben működő szabályozási hálózatokat, azok
normálistól való eltéréseit, ugyanezeket a tumor mikrokörnyezetében, mind a primer,
mind a metasztatikus tumor esetében. A célzott szerek hatékonyságának értékelését a
betegben levő célpont(ok) komplex analízisével kell végezni. Az előrelépéshez javítani
kell a preklinikai módszereket, a klinikai fázisvizsgálatok stratégiáját, a megfelelő
markerek használatát, és ezekre alkalmazni a betegkiválasztást, azaz azokat a
betegeknek a kezelését, akik számára az adott terápia a maximális klinikai haszonnal jár.
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