
Академија медицинских наука
Српског лекарског друштва

Монографије научних скупова
Академије медицинских наука

Српског лекарског друштва

Волумен 5 , број 3, 2014.



УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Главни и одговорни уредник
Љиљана Вучковић-Декић
 

Помоћник главног и одговорног уредника
Љубица Ђукановић

Чланови уређивачког одбора 
Љубица Божиновић
Обрад Зелић
Радојка Коцијанчић
Зоран Латковић
Лазар Лепшановић
Павле Миленковић
Душан Пејин
Слободан Радмановић
Драгослав Стевовић
Љубомир Тодоровић
Љубомир Хаџи-Пешић
Добросав Цветковић

Власник и издавач 
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

Председник
Павле Миленковић
 

Секретар редакције 
Босиљка Кркобабић

Уредништво и администрација
Џорџа Вашингтона 19, 11 000 Београд



Монографије научних скупова АМН СЛД
Волумен 5 , број 3, 2014.

ПЕРСОНАЛИЗОВАНА 
МЕДИЦИНА

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
Београд, 2014.



Наслов књиге
Персонализована медицина

Издавач
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва

За издавача
Павле Миленковић

Уредник
Љубица Ђукановић 

Рецензенти
 Милена Божић

Зорана Васиљевић
Видосава Ђорђевић

Лектор за српски језик
Александра Бокоњић

 
Компјутерска припрема и дизајн

Зоран Мирић

Штампа
 “Дунав” Земун

Тираж
300 примерака

ISBN



Штампање овог броја Монографије научних скупова АМН СЛД 
омогућили су:

 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја  
   Републике Србије
   и
 - Roche

Уредништво им на томе искрено захваљујe.



САДРЖАЈ

Звонко Магић, Гордана Шупић 
ГЕНЕТСКИ И ЕПИГЕНЕТСКИ МАРКЕРИ
- КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ .........................................................................................9

Милица Простран, Радан Стојановић, Катарина Савић Вујовић, 
Бранислава Медић, Невена Дивац
ОСНОВИ ФАРМАКОГЕНЕТИКЕ И ФАРМАКОГЕНОМИКЕ ..................29

Снежана Шушњар
ПЕРСОНАЛИЗОВАНА МЕДИЦИНА У ОНКОЛОГИЈИ ...........................43

Милан Бреберина, Томислав Петровић, Зоран Радовановић, 
Владимир Селаковић, Дејан Лукић и Mилан Ранисављевић
БИОМАРКЕРИ КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА И ЊИХОВА 
ПРИМЕНА У ИЗБОРУ ЛЕЧЕЊА .....................................................................57

Небојша Антонијевић, Љубица Јовановић, Ивана Живковић, 
Драган Матић, Дарио Јелић, Владимир Кањух
ПЕРСОНАЛИЗОВАНА АНТИТРОМБОЦИТНА ТЕРАПИЈА ...................77

Драган Делић, Никола Митровић
ПЕРСОНАЛИЗОВАНИ ПРИСТУП У ЛЕЧЕЊУ 
ХРОНИЧНОГ ХЕПАТИТИСА Ц .......................................................................99

Бранимир Несторовић, Катарина Милошевић
ПЕРСОНАЛИЗОВАНО ЛЕЧЕЊЕ ДЕЧЈЕ АСТМЕ 
– КОЛИКО СМО ДАЛЕКО? .............................................................................113



ПРЕДГОВОР

 
 Персонализована медицина је назив који се веома често ко-
ристи последњих деценија. Број радова у којима је као кључна реч 
наведена персонализована или индивидуализована медицина неве-
роватно се повећавао из године у годину. Ипак, персoнализована 
медицина није нови концепт. Лекари су увек настојали да прилагоде 
дијагностику и лечење сваком појединачном болеснику желећи да 
постигну оптимални терапијски одговор уз минимална нежељена 
дејства. 
 Tрадиционална медицина се углавном заснива на попула-
ционим истраживањима на основу којих се дефинишу препоруке 
за лечење појединаца. Такав приступ је, ипак, повезан са значајним 
процентом болесника код којих се не постиже жељени одговор на 
примењени лек, као и са неретком појавом нежељених дејстава лека. 
Наиме, добро су познате интериндивидуалне варијације у одговору 
на лекове. На исти лек неки болесници одговоре добро, други не 
одговоре, а код неких се појаве нежељена дејства лека.
  Интериндивидуалне разлике у одговору на лекове могу бити 
последица генетских фактора, спољашњих фактора, као и фармако-
динамског одговора на лек. Развој генетике, а посебно завршетак 
пројекта хуманог генома, омогућили су боље разумевање повезаности 
између генетских варијација и одговора на лекове. Управо је тежња за 
истраживањем интериндивидуалних разлика у одговору на лекове 
водила развоју две нове гране фармакологије, фармакогенетике и 
фармакогеномике. Фармакогенетика истражује повезаност између 
одговора на лекове и генетских разлика, а фармакогеномика користи 
шири приступ геному да би испитала целокупан спектар гена 
укључених у одговор на лекове. Ове две гране пружиле су основу 
рационалном приступу примене лекова. 
 Да би овакав рационални приступ био могућ, било је 
неопходно да се идентификују биомаркери који ће открити генет-
ске разлике и издвојити групе болесника који ће одговорити на 
поједине специфичне лекове. Биомаркери су биолошки молекули 
које користимо као индикаторе биолошких процеса, патогенетских 
процеса или фармаколошког одговора на лекове. Они представљају 
разнородну групу и разликује се по структури, функцији, дијагнос-
тичком, терапијском и прогностичком значају. 
 Развој фармакогенетике и фармакогеномике, као и откриће 
нових специфичних биомаркера омогућио је развој персонализоване 



медицине која се заснива на познавању генотипа сваког болесника. 
Насупрот традиционалној медицини, која се заснива на налазима 
добијеним испитивањима популације, персонализована медицина 
се заснива на индивидуалним специфичним тестовима којима 
се упознаје генотип поједине особе. Национални институт за рак 
САД дефинише персонализовану медицину као „облик медицине 
који користи информације о генима поједине особе за превенцију, 
дијагнозу и лечење болести“. То лечење је „скројено“ за сваког поједи-
ног болесника тако да најбоље одговара његовом генотипу.
 Персонализован принцип лечења примењен је прво у онко-
логији. Синтетисани су нови лекови који циљају управо молекуларне 
аберације и патогенетске механизме у малигним туморима. Данас је 
постала клиничка пракса да се тестира пристуство појединих мутација 
и на основу тога примењује терапија само код оних болесника 
код којих постоје специфичне генетске промене за које постоје 
одговарајући лекови. Принципи персонализоване медицине користе 
се и у хепатологији, имунологији, кардиологији, реуматологији. 
Ипак, за многе болести не постоје још увек довољно поуздани био-
маркери који би омогућили персонализован принцип лечења, а не 
треба занемарити ни утицај негенетских фактора на одговор на 
лекове. Док се за многе болести не открију поуздани биомаркери, 
персонализован приступ лечењу заснива се на комбинацији више 
биомаркера уз пажљиву анализу осталих негенетских фактора.
 Тежња да се лечење индивидуализује, односно «скроји» за 
сваког болесника, није нова али су нове могућности које је донео развој 
молекуларне биологије и генетике па се персонализовани приступ 
лечења данас заснива на откривању разлика у генотипу појединих 
особа. Циљ симпозијума Академије медицинскох наука посвећеног 
персонализованој медицини је да се лекарима различитих струка 
приближе сазнања о персонализованој медицини, њеним основама, 
могућој примени и користима које такав приступ доноси. Да би 
остварили овај циљ, позвали смо истакнуте лекаре и научне раднике, 
који се баве различитим аспектима персонализоване медицине, 
да одрже предавање на симпозијуму и припреме радове за ову 
монографију. Свима њима најсрдачније захваљујем на спремности 
да у овом раду учествују и на труду који су уложили да би лекарима 
приближили овај значајан савремени концепт лечења. 

Београд, 15. март 2014.       Проф. др Љубица Ђукановић



ГЕНЕТСКИ И ЕПИГЕНЕТСКИ МАРКЕРИ 
- КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ

Звонко Магић, Гордана Шупић 

Медицински факултет ВМА, 
Универзитет одбране, Београд, 
Институт за медицинска истраживања, 
Војномедицинска академија, Београд

Сажетак

Постојање генетских варијација одређених гена у хуманом геному може 
имати кључан утицај на настанак и прогресију тумора. Канцерогенеза пред-
ставља комплексан вишестепени процес, при чему долази до прогресивне 
акумулације генетских и епигенетских промена. Поред протоонкогена и тумор 
супресор гена, генетске промене погађају и друге гене који су укључени у 
одржавање хомеостазе, ангиогенезе, пролиферације и диференцијације ћелија. 
Одсуство ране дијагностике, висока инциденца локалног/регионалног рецидива 
и мала стопа преживљавања болесника са карциномима намеће потребу даљих 
истраживања етиологије, молекуларних основа патогенезе тумора и примене 
нових облика терапије. Примена фармакогеномике у клиничкој пракси би 
омогућила остваривање концепта персонализоване медицине. Дијагностички 
приступ је заснован на морфолошким и хистолошким променама, које се 
јављају касније од молекуларних промена. На основу степена хистолошке 
диференцијације и процене степена раста заснованог на митотичком индексу, 
успостављено је хистолошко рангирање тумора, тзв ТNМ систем класификације. 
ТNМ подела не узима у обзир молекуларне промене, као ни маркере респон-
сивности тумора на различите видове терапије. Модерна онкологија иде у 
правцу истраживања молекуларне биологије туморске ћелије на чему ће 
бити заснована терапија и прогноза исхода болести. Предвиђање одговора на 
хемиотерапију индивидуалних карцинома на основу панела генетичких маркера 
би у будућности могло допринети увођењу индивидуалне терапије карцинома.

Кључне речи: генетика канцера, генски полиморфизми, мутације, епи-
генетика

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 5, број 3, 2014.
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Увод

 Развој молекуларне биологије који је почетком 21. века довео до 
секвенцирања хуманог генома умногоме је усмерио развој савремене 
медицине. Последица успешног одређивања броја и редоследа 
нуклеотида у хуманој дезоксирибонуклеинској киселини (ДНК) је 
довео до тога да се медицина садашњег доба назива постгеномска 
медицина са усмерењем ка тзв. персонализованој медицини. Ово 
јасно упућује на очекивање да се знања која су стечена изучавањем 
структуре и функције гена сада могу применити у различитим 
гранама медицине. У зависности од изучаване области медицине ова 
знања се могу користити у дијагностичке, предиктивне, прогностичке 
и терапијске сврхе.

 Промене у структури гена које се јављају у више од 1% 
популације се тумаче као нормалне варијације у структури гена и 
називају се полиморфизми гена. За разлику од полиморфизама 
гена, мутације се јавлају ређе, могу се наследити или бити стечене 
током живота и за последицу имати читав спектар поремећаја у 
ораганизму, од потпуно неуочљивих, до смртоносних. Осим промене 
у функцији гена које су повезане са различитим структуралним 
променама, активност гена може бити измењена и уз помоћ 
епигенетских механизама. Епигенетске промене су митотски 
наследне и потенцијално реверзибилне промене генске експресије до 
којих долази преко механизама који не укључују промене примарне 
нуклеотидне секвенце. Овај део генетике је у последњих 10-15 година 
значајно утицао на боље разумевање утицаја околине и навика 
појединца на активност гена и последичну повезаност са појавом 
различитих болести код одређене особе.

 Нова сазнања из области хумане генетике су највише утицала 
на наше разумевање етиологије и патогнезе малигних болести, али 
и на увођење нових дијагностичких тестова, одређивање оптималне 
терапије за поједине болеснике као и праћење успешности примењене 
терапије. Већ  дуго времена је прихваћена чињеница да је канцер на 
молекуларном нивоу болест гена. Још увек се не зна колико генских 
измена је неопходно да би дошло до малигне алтерације али за сада 
је прихваћен став да је неопходно 4 до 7 генских алтерација у једној 
ћелији да би се она малигно трансформисала. Међутим, огроман 
број истраживања генетских промена у канцеру још увек не може 
да понуди задовољавајуће одговоре на питања у вези са настанком 
малигних тумора и њиховом различитим одговором на терапију. 
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Генске алтерације могу бити наслеђене, стечене или активност 
гена може бити измењена епигенетским механизмима (Слика 1). Све 
ове промене могу деловати независно или њихов утицај у одређеним 
ћелијама може бити адитиван или синергистички и довести до 
малигне трансформације. 

Слика 1. Генске алтерације могу које доводе до појаве канцера могу бити 
налеђене, стечене или активност гена може бити измењена епигенетским 
механизмима

Наследна основа канцера 

 Одавно се различите болести повезују са наслеђем, тј. са 
променама у генима. Многобројне моногенске наследне болести од 
којих су неке и смртоносне рано су скренуле пажњу на повезаност 
гена са појавом болести. Имајући у виду да се нека од оштећења гена 
наслеђују, пре три деценије су истраживања наследне основе канцера 
доживала пуни замах. 

 

Полиморфизми 
гена

домаћина

наследна
основа
канцера

генетске
алтерације
туморских 
ћелија

епигенетске
алтерације
ћелијаМалигно трансформисане ћелије

Слика 1. Генске алтерације могу које доводе до појаве канцера могу бити 
налеђене, стечене или активност гена може бити измењена епигенетским 
механизмима . 
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 После успостављања прве везе између мутација герминативних 
ћелија и наследне предиспозиције за канцер средином 90-их година 
прошлог века, истраживања су показала да код различитих туморских 
локализација постоји предиспозиција која носи или низак/умерен 
или висок ризик за настанак малигне болести. 

 Наслеђивање предиспозиције за настанак најчешћих наслед-
них канцерских синдрома (аденоматозна полипоза, наследни непо-
липозни карцином дебелог црева, наследни карцином дојке и 
јајника, мултипла ендокрина неоплазија типа 2А- MEN 2A, наследни 
карцином бубрега) је моногенско, што значи да ове болести настају 
као последица герминативних мутација у једном појединачном гену. 
Може се рећи да се под термином “наследни канцер“ подразумевају 
они канцери који су повезани са мутацијама у високо пенетрабилним 
генима који могу бити сврстани у групу тумор супресорних гена, 
онкогена или гена за поправак ДНК, а који се најчешће наслеђују по 
Менделу аутозомно доминантно. Наследну форму малигних тумора 
карактерише високи ризик за настанак малигне болести. 

 У већини канцерских синдрома, наслеђивање саме мутације 
не значи и да ће се особа обавезно разболети од малигне болести, али 
вишеструко увећава ризик од обољевања.  

 Наследна предиспозиција може бити препозната кроз на-
купљање оболелих од одређених типова канцера у породицама, али 
и помоћу детекције мутација у генима одговорним за ову предиспо-
зицију. Појава наследних болести у онкологији је ретка, јер велика 
већина канцера свих анатомских локализација настаје без позитивне 
породичне историје тј. случајно, као спорадични канцер. Сматра се 
да наследну предиспозицију са високим ризиком за обољевање носи, 
у зависности од анатомске локализације, око 5-10% од свих оболелих. 
Изузетно, удео наследне форме може бити и већи - нпр  код  меду-
ларног карцинома штитасте жлезде  наследну предиспозицију носи 
око 20% оболелих. 

 Детекција наследног канцера омогућена је увођењем техни-
ка молекуларне биологије у клиничку дијагностику -  PCR реакције, 
секвенцирања, фрагментне анализе итд. Ове технике су омогући-
ле да се у дијагностичким лабораторијама могу одредити мутације 
(промене у структури ДНК која чини ген) у генима одговорним за 
настанак наследне предиспозиције као што су BRCA1 и BRCA2 за на-
следни карцином дојке и/или јајника, APC за фамилијарну адено-
матозну полипозу, RET за MEN2A  итд. Детекција наследног канцера 
у лабораторији је део комплексног процеса генетског тестирања за 
наследни канцер.  С обзиром да се ово тестирање односи на строго 
селектовану популацију оболелих и њихових сродника, неопходно је 
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да се прво, према већ утврђеним критеријумима одреде прави кан-
дидати за тестирање. Методолошки гледано, извођење ових тестова 
је веома комплексно, али и интерпретација истих захтева високу обу-
ченост.  

 Наследна предиспозиција за карцином дојке и/или јајника 
обухвата 5 до 10% од свих случајева карцинома дојке и највећим де-
лом се повезује са мутацијама у BRCA1 и BRCA2 генима лоцираним 
на 17, односно 13 хромозому. Ови гени спадају у категорију тумор 
супресорних гена. BRCA1 и BRCA2 протеински продукти су укљу-
чени у поправак дволанчаних прекида ДНК који се одвија механиз-
мом хомологе рекомбинације – јонизујуће зрачење и цитотоксични 
лекови изазивају дволанчане прекиде ДНК [1,2]. Процењена прева-
ленца штетних мутација износи 1 на 300 и 1 на 800 жена за BRCA1, 
односно BRCA2 ген. Мутациони спектар оба гена је веома сличан, са 
око  2000 мутација детекованих до сада у сваком од њих. Мутације су 
распоређене дуж целог кодирајућег региона BRCA1/BRCA2 гена без 
тенденције груписања у појединим регионима што отежава њихо-
во откривање. Око 70% од до сада идентификованих мутација су по 
типу “frameshift“ мутације (мутације које доводе до померања оквира 
читања). “Nonsense“ мутације (последица је престанак синтезе проте-
ина) се дешавају у око 10% случајева. Учесталост “missense“ мутација 
је такође око 10% (последица је синтеза измењеног протеина). Више 
од 50% мутација је идентификовано само једном, тако да велики број 
породица са наследним карциномом дојке и јајника има своју спец-
ифичну мутацију. Ове гене карактерише и присуство великог броја 
генских варијанти, што компликује процену ризика за оболевање 
[2]. Животни ризик за оболевање од карцинома дојке за жене носио-
це BRCA мутација креће се у распону између 41% до чак 90%, док се 
животни ризик за оболевање од карцинома јајника креће у распону 
између 8% и 62%, у зависности од посматране популације [3]. Осим 
за карцином дојке и јајника код жена, мутације у BRCA генима по-
већавају ризик за настанак неких других канцера – пре свих мушког 
карцинома дојке, карцинома простате и панкреаса [1,2].

 Наследне форме карцинома дебелог црева укључују два кан-
церска синдрома – фамилијарну аденоматозну полипозу (FAP) и 
наследни неполипозни карцином дебелог црева (Lynch-ов синдром) 
и обухватају око 5% од свих карцинома дебелог црева. За настанак 
наследног неполипозног карцинома дебелог црева, који представља 
најчешћу наследну форму карцинома дебелог црева (око 3% до 5% 
од свих карцинома дебелог црева), одговорне су мутације у гени-
ма за “mismatch“ поправку ДНК (MMR гени – MSH2, MSH6, MLH1 и 
PMS2). ММR систем је неопходан за очување геномске стабилности 
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јер коригује грешке током репликације ДНК. Мутације у MSH2 и 
MLH1 покривају око 90% од свих случајева са Lynch-овим синдромом. 
У оквиру овог канцерског синдрома јавља се и наследни карцином 
ендометријума (око 2% од свих карцинома ендометријума). Повећан 
је ризик и за настанак неоплазми танког црева, желуца, горњег ури-
нарног тракта, јајника, мозга и панкреаса. Животни ризик за наста-
нак карцинома дебелог црева код носилаца мутација се процењује на 
50% – 80%, док је ризик за оболевање од карцинома ендометријума 
код жена носилаца мутација између 40% и 60% [1,4].  

 Медуларни карцином штитасте жлезде обухвата око 3-4% од 
свих канцера штитасте жлезде. Наследна форма болести присутна је 
у око 20% случајева и може се појавити у оквиру мултипле ендокри-
не неоплазије 2А или 2Б или као фамилијарни медуларни карцином 
штитасте жлезде, а базира се на присуству специфичних мутација 
герминативних ћелија у RET прото-онкогену. Оно што карактерише 
мутације у RET прото-онкогену је изразито висока пенетрабилност, 
тако да су животни ризици за оболевање скоро апсолутни. Агре-
сивност медуларног карцинома штитасте жлезде, такође, зависи од 
специфичних RET мутација [1,5].

Табела 1. Критеријуми за наследни канцер - када треба посумњати на наслед-
ни канцер?

1. Појава канцера код два или више блиских сродника са исте стране 
породичног стабла

2. Оболевање од канцера у млађем животном добу

3. Појава билатералије или мултиплих ретких тумора

4.
Појава малигних тумора различитих анатомских локализација у поро-
дици, а који се уклапају у одређене канцерске синдроме нпр. карцином 
дојке и јајника

5. Евидентно аутозомно доминантно наслеђивање

6. Више генерација једне породице захваћено болешћу

 
Основно питање које се поставља везано за наследни канцер је 

како препознати особе и породице у којима можда постоји наследна 
болест (Табела 1).

Препознавање особа под ризиком за настанак наследне малиг-
не болести отвара другачији приступ превенцији канцера која 
подразумева примену стратегија за смањење ризика од оболевања. 
Наследни канцер се, за разлику од спорадичног канцера, јавља 
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превасходно у млађем животном добу и због тога је откривање и 
карактерисање породица у којима постоји наследна предиспозиција 
за поједине анатомске локализације малигних тумора од великог 
медицинског и социо-економског значаја.

Полиморфизми гена и предиспозиција за настанак 
малигне болести

 Генетски или ДНК полиморфизми су најчешћи узрок разно-
ликости генома међу људима и јављају са учесталошћу већом од 
1%, за разлику од мутација чија је учесталост мања од 1%. Полимо-
рфизми су чести у геному и док се пре секвенцирања хуманог генома 
очекивало да их има укупно око десет хиљада, након завршетка 
пројекта  секвенцирања хуманог генома је процењено да их има до 2,5 
милиона (око 1 на сваких 1300 нуклеотидних парова). Међутим, сада 
се сматра да хумани геном садржи више од 12 милиона SNP (енгл. 
Single Nucleotide Polymorphism, SNP) . Оно што је важно за медицину 
је уверење да само мањи проценат SNP, око 50 000 до 250 000, може 
бити у вези са предиспозицијом за настанак обољења у хуманим 
популацијама. 

 Последњих година велики број студија проучава полимор-
физме генома  као  основу  генетске предиспозиције за развој полиген-
ски детерминисаних обољења, као што су дијабетес, хипертензија, 
атеросклероза и канцер. Најчешћи генетски полиморфизми у геному 
су полиморфизми нуклеотидне секвенце SNP. Они представљају 
стабилну замену једног од четири нуклеотида у молекулу ДНК. 
Замене могу настати у свим деловима генома али су интересантне 
оне замене које могу имати последице на активност гена. То су за-
мене у кодирајућем делу гена - егзону, у некодирајућем делу гена 
- интрону, или у регулаторним секвенцама, односно промоторском 
региону. Замене нуклеотида у кодирајућем региону могу довести 
до замене једне аминокиселине у другу, чиме се може изменити 
функција протеина. Знатно чешће SNP се срећу у некодирајућим 
регионима гена, где могу утицати на везивање транскрипционих 
фактора и последично на активност гена.

 Уочене су значајне разлике у учесталости полиморфизама 
између хуманих популација, географских региона и етничких група, 
где SNP алели који су чести у једној популацији или етничкој групи 
могу бити ретки у другој, што оправдава анализу учесталости SNP 
алела код различитих популација.
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 Полиморфизми нуклеотидне секвенце у различитим генима 
могу бити алтернативни механизми који модулишу ефекте мутагена 
и канцерогена као што су дувански дим, алкохол или исхрана. По-
лиморфизми у генима чији су продукти укључени у метаболизам 
алкохола, који утичу на индивидуалне разлике у степену оксидације 
алкохола у канцероген ацеталдехид, могу условити разлике у преди-
спозицији за настанак карцинома. Значајну улогу у томе могу имати 
полиморфизми у генима укљученим у метаболизам витамина Д и 
метаболизам фолата, сами или у интеракцији са другим полимор-
физмима и етиолошким факторима. Полиморфизми у гену за васку-
ларни ендотелијални фактор раста (VEGF) и гену за Toll like рецептор 
(ТLR) се доводе у везу са сниженим преживљавањем пацијената са 
узнапредованим оралним карциномом [6]. Генетски полиморфизми 
би могли бити алтернативни механизам који моду лише ефекат фак-
тора спољашње средине, независно или у интеракцији са факторима 
спољашње средине. Полиморфизми у генима који кодирају ензиме 
укључене  у метаболизам алкохола, супстанци дуванског дима или 
полутаната могу дове сти до смањене способности ензима да инакти-
вишу про-канцерогене или да повећају способност ензима у актива-
цији и превођењу про-канцерогена у канцерогене и тиме допринесу 
повећаном ризику обољевања од карцинома. Иако су алкохол и пу-
шење познати фактори ризика за развој великог броја карцинома и 
карцинома главе и врата, само код мањег процента особа које пуше 
и/или конзумирају алкохол долази до настанка тумора, што сугери-
ше на постојање генетске предиспозиције и интеракције генетских 
фактора и фактора средине у настанку карцинома [7,8]. За биљна по-
лифенолна једињења, витамине и друге биоактивне супстанце хране 
је показано да могу имати антиинфламаторну, антиоксидативну и 
антика нцерогену активност. Полиморфизми у генима који кодирају 
ензиме који уче ствују у метаболизму витамина или биоактивних 
супстанци могу модулисати ефекат различите нутритивне доступ-
ности тих супстанци, услед чега ће од саме генске варијабилности и 
доступности биоактивних компоненти зависити и њихов анти-кан-
церогени ефекат. Новија област, нутригеномика, поставља научне 
основе идеји индивидуалне исхране засноване на генотипу, утицају 
нутријената на генску експресију и њиховој интеракцији са генским 
продуктима.

 Фармакогенетика изучава повезаност генетских карактерис-
тика поједи нца са ефикасношћу и токсичношћу лекова. Услед 
индивидуалних, генетски усло вљених разлика, односно поли-
морфизама гена, доћи ће и до индивидуалних разлика у ефекту 
терапије или њеном штетном дејству. Разлике у одговору болесника 
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на терапију се могу објаснити полиморфизмима у генима који 
учествују у мета бо лизму лекова, генима који учествују у дистрибуцији 
лекова у организму, који кодирају протеине сигналних каскадних 
путева, генима регулаторима ћелијског циклуса или апоптозе или 
циљним протеинима преко којих лекови остварују своје дејство. 
Полиморфизми ензима који метаболишу лекове и протеина 
укључених у транспорт лекова, могу утицати на расподелу лека 
у организму, мењајући на тај начин фармакокинетске особине 
лека. Варијабилности на нивоу циљних протеина могу довести до 
смањеног афинитета према леку на месту њего вог дејства и тиме 
утицати на фармакодинамске ефекте лека. Полиморфизми у генима 
који кодирају рецепторе или протеине сигналних каскадних путева, 
могу довести до разлика у способности регулације ћелијског циклуса 
или иниција цији апоптозе.

 Велики број студија указује да полиморфизми нуклеотидне 
секвенце имају кључну улогу у остваривању концепта персонали-
зоване медицине, по коме би се за сваког појединачног пацијента 
медицинска терапија, па и исхра на, индивидуално прилагођавала 
и усклађивала на основу генетског профила. Развој биомаркера за 
предвиђање разлика у фармаколошком одговору паци је нта на тера-
пију и за појаву нежељених реакција на лекове би омогућиле инди-
видуализацију терапије, одноено предвиђање успешности примене 
терапије за сваког појединачног пацијента. Услед тога се повећава 
и број пројеката чији је циљ одређивање полиморфизама који би 
могли имати уло гу превентивних, прогностичких или предиктив-
них молекуларних ма рке ра код различитих типова тумора [9]. Већи 
број студија је утврдио повезаност полиморфизама у гену за МТХФР 
(метилентетрахидрофолат редуктаза) са ризиком оболевања од ле-
укемија и великог броја карцинома, укључујући карциноме главе и 
врата и оралне карциноме. Генотип ТТ МТХФР(677) се одликује зна-
чајно нижом ензимском акти вношћу услед термолабилности ензима, 
а конзумирање алкохола би додатно могло да доводи до деградације 
фолата [10]. Показано је да конзумирање алкохо ла  узрокује проме-
не у метаболизму фолата и повећање ризика оболевања од канцера 
оралне регије, фаринкса, езофагуса, јетре и канцера дојке. У студији 
популације северне Италије је утврђено да особе које конзумирају 
умерене количине алкохола и имају двоструке мутантне хомозигот-
не или хетерозиготне гено типо ве за МТХФР полиморфизме C677Т и 
А1298C, имају повећан ризик оболе вања од карцинома орофаринге-
алног тракта. Код особа са МТХФР C677Т генотипом, удружен ефе-
кат пушења и уноса алкохола значајно је утицао на предиспозицију 
за развој оралног планоцелуларног карцинома (OPCC) [11]. VEGF 
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(васкуларни ендотелни факор раста) фамилија гена игра интеграл-
ну улогу у процесима ангиогенезе, лимфангиогенезе и васкуло-
генезе. VEGF ген је лоциран на хромозому 6р21.3. Фамилију  VEGF 
гена код људи  чини  пет гена: VEGF-А, VEGF-B VEGF-C, VEGF-D и 
фактор раста плаценте (енгл. placental growth factor, PlGF) [12]. У гену 
за VEGF велики број полиморфизама (SNP) се налази у самом гену, 
у промотору гена, као и у 5’ и 3’ нетранслатираним регионима. За 
већи број полиморфизама је утврђена веза са промењеном експре-
сијом VEGF протеина у ћелијама канцера и са ангиогенезном актив-
ношћу. Са променом експресије SNP у гену може доћи  до промена 
у  концентрацији протеина, утицаја  на ангиогенезу, и самим тим до 
различите индивидуалне предиспозиције за развој карцинома, њи-
хову прогресију и резистенцију на терапију. Предходно су полимор-
физми у гену за VEGF-А доведени у везу са солидним карциномима, 
укључујући карцином плућа и карциноме главе и врата [13]. Још увек 
није утврђен тачан механизам како индивидуални полиморфизми 
утичу на промену експресије VEGF гена. Генотип АА полиморфиз-
ма -1154 у VEGF гену је доведен у везу са сниженим ризиком обо-
левања од карцинома плућа, док је генотип -1154GG доведен у везу 
са повећаним ризиком оболевања од карцинома ларинкса. У in vitro 
студијама је показано да је код -1154 GG и -2578 CC генотипа повише-
на експресија и ниво VEGF протеина. Алел А полиморфизма -1154 
се карактерише нижом концентрацијом нивоа VEGF in vivo и нижом 
транскрипцијом VEGF гена. Код карцинома плућа, -1154 АА VEGF 
генотип се карактерише нижом експресијом и концентрацијом VEGF 
у серуму у поређењу са GG генотипом, док GА хетерозиготни гено-
тип има интермедије рну експресију у поређењу са два хомозиготна 
генотипа. 

 Уочено је да ефекат специфичних хаплотипова VEGF гена 
у предиспозицији за настанак солидних карцинома може бити и 
значајнији од утицаја индивидуалних полиморфизама, што указује на 
потребу даљег истраживања улоге VEGF у канцерогенези [14]. У више 
студија је истраживана варијабилност VEGF гена као потенцијалног 
предиктивног маркера за анти-VEGF терапију карцинома. У току је 
низ предклиничких и клиничких испитивања у различитим фазама 
која истражују ефекат комбиноване терапије усмерене на VEGF 
и EGFR (епидермални фактор раста) путеве, као и комбиновану 
терапију усмерену на VEGF и МТХФР. Полиморфизми у гену за VEGF 
би могли бити потенцијалан маркер за примену анти-VEGF терапије 
код карцинома. Код пацијената са колоректалним карциномом који 
су добијали анти-VEGF антитело бевацизумаб генотип VEGF -1154 
GG је значајно био чешћи код пацијената који нису реаговали на 
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терапију него код оних који јесу, при чему је генотип VEGF -1154 GG 
био значајан и независан предиктивни маркер. 

 Мутације

 Скоро већ историјски значај има подела гена на оне који 
доводе до развоја тумора – онкогене и оне који инхибирају настанак 
тумора – тумор супресоре. У групу гена који су повезани са настанком 
и спречавањем појаве тумора спадају и гени чији продукти врше 
поправку ДНК. Први гени за које је утврђено да трансформишу ћелију 
на доминантан начин били су примарно гени онкогених вируса (v-scr 
iz Rous sarcoma вируса, RSV). Касније је утврђено постојање нормалних 
хомолога онкогена у здравој ћелији, протоонкогена, који учествују 
у нормалном развићу и диференцијацији. Протоонкогени добијају 
трансформишућу способност након генетске промене, тачкасте 
мутације, стуктурне хромозомске аберације, делеције, хромозомске 
транслокације и генске амплификације. Док су протоонкогени ак-
тивни у раним фазама развића и омогућавају брзу пролиферацију 
и раст ткива, тумор супресори заустављају деобу, чиме омогућавају 
диференцијацију ћелије. 

 Гени чије мутације доводе до појаве и даље прогресије кар-
цинома се могу поделити у четири групе: гене регулаторе ћелијског 
циклуса, онкогене, тумор супресорске гене и гене који врше поправак 
(репарацију) ДНК. 

 Поређењем премалигних лезија са нормалном мукозом, ана-
лиза генске експресије указује да се већина генетских промена де-
шава у раним фазама канцерогенезе, док се поређењем инвазивног 
карцинома са премалигним лезијама, уочава да само мали проценат 
гена показује промењену експресију. Онкогени су промењени гени – 
протоонкогени, чија мутација доводи или до њихове прекомерне про-
дукције или до нарушене регулације експресије других гена. Иако 
онкогени нису довољни за настанак канцера, они су иницијатори 
овог процеса, па се више онкогена доводи у везу са канцером. Њи-
хови продукти су укључени у процесе преношења сигнала од самог 
почетка (фактори раста), рецептори за факторе раста, интраћелијски 
преносиоци сигнала до транскрипционих фактора који регулишу 
ескпресију других гена. Најпознатији фактори раста и њихови рецеп-
тори су: трансформишући фактор раста алфа (TGF-α), стимулише 
ћелијску пролиферацију везивањем за рецептор епидермалног фак-
тора раста; EGFR (епидермални фактор раста) иницира каскадну ре-
акцију активирања тирозин киназе. Мутације у EGFR (erbB) узрокују 



Генетски и епигенетски маркери - клинички значај

20

повећање  броја рецептора или продукцију  непрекидног лиганд-не-
зависног митогеног сигнала. Ове мутације су значајне за биолошку 
терапију карцинома плућа, оралних канцера и делимично дебелог 
црева. Интрацелуларни сигнални молекули су међу првима изучава-
ни код канцера. Мутације у К-ras су можда највише изучаване и њи-
хова детекција код оболелих од метастатског карцинома колона је већ 
постала део редовне клиничке праксе. Прекомерна експресија транс-
крипционог фактора c-myc, настала као резултат амплификације или 
транслокације гена, честа је код различитих солидних и хематолош-
ких тумора и индукује ћелијску пролиферацију и апоптозу. За ин-
дукцију апоптозе c-myc захтева p53 и тумор супресор ретинобластома 
ген Rb-1. Нуклеарни протеин pRb интерагује са c-myc геном спреча-
вајући његову транскрипцију и тиме инхибира ћелијску пролифера-
цију. Фамилија Bcl-2 протеина регулише апоптозу диференцијалном 
хомодимеризацијом и хетеродимеризацијом. Bcl-2-Bax хетеродимери 
су важан део анти-апоптотске машинерије, док Bаx-Bаx хомодимери 
индукују апоптозу. Њихова прекомерна/смањена експресија може 
утицати на одговор на зрачну/хемиотерапију. Осим активације 
онкогена у трансформацији премалигне у малигну ћелију кључни 
догађај је инактивација негативних регулатора ћелијске пролифе-
рације – тумор супресорских гена. Најчешће мутирани ген у хума-
ним туморима и вероватно највише изучаван је тумор супресорни 
протеин p53 [15]. P53 блокира ћелијску деобу на прелазу из Г1 у С 
фазу ћелијског циклуса, стимулише поправак оштећења ДНК и ин-
дукује апоптозу, услед чега је окарактерисан као ‘’чувар генома’’. За-
устављањем ћелијског циклуса, p53 обезбеђује време да се репараци-
оним механизмима уклоне оштећења пре репликације ДНК (С фазе), 
активацијом интегрише различите сигнале стреса, након чега ини-
цира или пролазно заустављање ћелијског циклуса, или трајно зау-
стављање ћелијског циклуса или иницира апоптозу, у зависности од 
степена оштећења ћелије. У случају губитка функције p53 долази до 
акумулације мутација и појаве канцера. Након активације, у зависно-
сти од сигнала стреса, обрасца посттранслационих модификација и 
ћелијског контекста, p53 делује као активатор/репресор транскрип-
ције великог броја гена. Изворни, немутирани облик (енгл. Wild type, 
wtp53), у физиолошким условима има веома кратак период полужи-
вота од 4-5 минута, а као одговор на стимулусе, као што су оштећење 
ДНК, онкогенима-индукована пролиферација, хипоксија  p53 бива 
стабилизиран фосфорилацијом Н-терминуса. Овим посттрансла-
ционим модификацијама време полуживота стабилизованог p53 је 
продужено на неколико часова. Мутиране форме p53 су значајно ста-
билније, са временом полуживота од 6 часова. Велики број мутација 
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је лоциран у централном ДНК-везујућем домену (hot spots). Онкоген 
MDM2 кодира Е3 убиквитин лигазу која индукује протеазомом-по-
средовану деградацију p53. Инактивација p53 гена тачкастим мута-
цијама или губитком хетерозиготности је детектована у око 40%-70% 
солидних тумора, углавном у каснијим фазама прогресије тумора и 
доводи се у везу са ниском стопом преживљавања код пацијената са 
солидним туморима [16,17]. Дисрегулација P16INK4А води неконтроли-
саној пролиферацији и избегавању контролних тачака које воде зау-
стављању ћелијског циклуса и апоптози. p16INK4А је инхибитор циклин 
зависних киназа CDK4 и CDK6, које врше фосфорилацију pRb и тиме 
зауставља ћелијски циклус у Г1 фази. Губитак p16INK4А или p14ARF 
доводи до губитка функција Rb или p53 и дисрегулације ћелијског 
циклуса. Р16 учествује у заустављању ћелијског циклуса у Г1 тачки 
као одговор на ДНК-оштећења изазвана анти-митогеним сигнали-
ма, γ-зрачењем, инхибиторима топоизомераза I и II и цисплатином. 
Хиперфосфорилисан Rb инактивира супресивно дејство p16 и ћелија 
улази у С фазу. Сматра се да је инактивација p16INK4А рани догађај у 
канцерогенези. Ретинобластома тумор супресор ген, Rb, је лоциран 
на хромозому 13q14. Rb протеин има централну улогу у регулацији 
ћелијског циклуса тиме што се у нефосфорилисаном стању везује 
за Е2F фамилију транскрипционих фактора (Е2F1-5), чиме их 
инхибира. Инактивацијом Е2F транскрипционих фактора долази до 
репресије транскрипције гена С фазе. У хипофосфорилисаном стању 
Rb протеин се везује и за c-myc ген, блокирајући прогресију ћелијског 
циклуса. Након фосфорилације pRb долази до отпуштања Е2F, 
долази до експресије транскрипционих фактора. p16INK инхибира 
фосфорилацију pRb преко CDK. Протеин Rb супримира апоптозу, 
док након ДНК оштећења индукује апоптозу [18-21]. 

 MGMT припада групи гена који учествују у процесима ДНК 
репарације у укљањању мутагених О6-гуанинских адуката са ДНК. 
Мутација у гену за MGMT је најчешће летална и чести вид његове 
инактивације је хиперметилација, детектована у лимфомима, 
карциному колона, плућа, туморима мозга, карциномима главе и врата 
и оралном планоцелуларном карциному. Ензим О6-метилгуанин-
ДНК метилтрансфераза (О6MGMT) или О6-алкилгуанин-ДНК алки-
лтрансфераза је ДНК-repair протеин који уклања алкилирајуће адукте 
на О6 положају гуанина [22]. Тиме долази до поновног успостављања 
нормалне базе и иреверзибилне инактивације ензима, његове 
убиквитинације и деградације. Тако способност ћелије да уклони 
алкилирајућа оштећења директно зависи од броја MGMT молекула и 
de novo синтезе MGMT. Главни вид инактивације је хиперметилација 
промотора гена [23]. 
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Епигенетика канцера

 Основни механизми епигенетске регулације активности гена 
су: а) ДНК метилација, б) модификације хистона и в) РНК интерфе-
ренца (енгл. RNA silencing), где до смањења експресије гена долази 
делова њем малих, некодирајућих РНК, микро РНК (енгл. micro RNA, 
miRNA) и малих интерферирајућих РНК (енгл. small interfering RNA, 
siRNA).

 ДНК метилација је основни и највише изучаван механизам 
епигенетске регулације, али новија сазнања сугеришу да је иниција-
ција епигенетског утиша вања регулисана на сложенији начин који 
укључује синхронизацију различитих епигенетских механизама. До 
метилације ДНК долази након репликације, при чему се ковалентна 
модификација цитозина у метил-цитозин одиграва на цитозину, који 
се налази узводно од гуанозина у CpG динуклеотиду. Ова реакција је 
катализо вана фамилијом ензима ДНК-метилтрансфераза  (DNMT), а 
у реакцији је донор метил групе S-аденозил метионин.  

 Док су појединачни CpG нуклеотиди у геному ретки, јер су 
током еволуције елиминисани транзицијом метилованог цитозина у 
тимидин, ови динуклеотиди су често груписани у промоторима гена, 
у регионе дужине 0,5 до 4 кб, који се означавају као “CpG острвца” 
(енгл. “CpG islands”). “CpG острвца” су у регионима промотора где 
се налази место почетка транскрипције и у нормалној ћелији CpG 
динуклеотиди у CpG острвцима су обично неметиловани, независно 
од транскрипционог стања гена. Ово омогућава да се тумор 
супресорски гени у нормалној ћелији одржавају у транскрипционо 
активном стању. У нормалној ћелији су појединачни CpG динуклео-
-тиди метиловани, што одржава некодирајуће делове генома у 
транскрипционо инертном стању и омогућава њихову касну 
репликацију. На овај начин, ДНК метилација спречава транскрипцију 
великих делова генома који би могли нарушити стабилност ћелије 
(репетитивне секвенце, инсертоване вирусне секвенце, транспозони), 
омогу ћава инактивацију једног X хромозома код жеског пола, алелску 
ексклузију код Б лимфоцита и импринтинг гена код којих је само 
један алел експримиран у нормалном ткиву. Међутим, утврђено 
је да током процеса канцерогенезе долази до великих промена 
обрасца метилације ДНК, до глобалне хипометила ције и активирања 
прото-онкогена, која је праћена регионалном хиперметила-
цијом и инактивацијом тумор супресорских гена, што доводи до 
малигне трансформације ћелија. Ове комплексне и симултане 
промене глобалне хипометилације и регионалне хиперметилације 
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се означавају као метилациони парадокс. Хиперметилација тумор 
супресорских гена може довести до потпуног гашења експресије 
тумор супресорских гена (Слика 2) и показано је да је хипермети-
лација чест и рани молекуларни догађај, који је кључан за малигну 
трансформацију ћелија. 

Слика 2. Хиперметлација CpG острваца у промоторским секвенцама тумор 
супресорских гена доводи до смањења/престанка синтезе протеина

 Показано је да је број гена који су инактивирани епигенетским 
модифика цијама током канцерогенезе исти или чак већи у односу на 
број гена инактивираних мутацијама, као и да је биолошки ефекат 
епигенетских промена на генску експресију идентичан ефекту 
генетских промена, одн. мутација.

 Захваљујући развоју нових метода, последњих година се 
отварају могућности за коришћење метилације ДНК у детекцији, 
предикцији и прогнози карцинома, као и у првим применама 
епигенетске и деметилујуће терапије у лечењу тумора. Утврђено 
је да на основу хиперметилације промотора гена за p16 и MGMT у 
спутуму пушача, преканцерогене промене могу бити детектоване 

промотор

промотор

Транскрипциjа гена

Блокирана транскрипција гена

активан ген

ген није активан

Неметилована CpG острвца

Метилована CpG острвца

Слика 2. Хиперметлација CpG острваца у промоторским секвенцама 
тумор супресорских гена доводи до смањења/престанка синтезе 
протеина
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и до три године пре клиничких манифестација карцинома плућа. 
Хиперметилација већег броја тумор супресорских гена се доводи 
у везу са лошом прогнозом код више типова карцинома, као што 
су  карциноми плућа, желуца, главе и врата и оралног карцино ма. 
Епигенетске промене и ДНК метилација могу бити маркер доброг 
одговора карцинома на хемиотерапију. Хиперметилација MGMT 
гена је пре диктор доброг одговора на алкилирајућу хемиотерапију 
код глиома и оралног планоцелуларног карцинома, као и на 
терапију циклофосфамидом код дифузног Б-ћелијског лимфома. 
Опсежна студија је показала да је хиперметилација ДНК repair гена 
hMLH1 до које је дошло током алкилирајуће терапије, маркер лошег 
исхода код оваријалног карцинома. Предиктивни значај ДНК мети-
лације би могао допринети индивидуалној терапији пацијената са 
карциномима, као и развоју фармакоепигеномике.

 Епигенетске промене су потенцијално реверзибилне, што 
отва ра велике могућности за нове видове епигенетске терапије на 
свим нивоима епигенетске регулације утишавања генске експресије. 
Епигенетска терапија обухвата деметилујућу терапију, терапију 
усмерену ка модификацији хистона инхибиторима хистон-ацетилаза 
и хистон-метилаза, као и микро-РНК терапију, усме рену  на микро 
РНК и њиховим таргет онкогеним  молекулима [24]. 

 Хистони могу бити модификовани ацетилацијом,  метилаци
-јом, фосфорилацијом, сумоилацијом, убиквитинизацијом, поли
-полy-ADP рибозилацијом и гликолизацијом, чиме је омогућена фина 
регулација структуре хроматина и њего ва доступност транскрип
-ционим факторима. Метилација ДНК и модификације хистона су 
међусобно зависни, координисани и високо организовани махани-
зми регулације активности гена. Метилација цитозина у оквиру CpG 
острваца доводи до везивања метил-цитозин везујућих протеина 
(MBP), регрутовања деацетилаза хистона (HDAC) и метилтрансфераза 
хистона (HMT) и модификација хистона. Специ-фичне комбинације 
модификација у региону хроматина одређују интеракцију хистона и 
ДНК, као и не-хистонских протеина са хрома тином, и та епигенетска 
информација се означава као “хистонски код’’. Ацетилација Н-краја 
резидуа хистона, коју врше хистон-ацетилазе (HАТ), неутралише на-
електрисање лизина и ослобађа хистонски реп од хеликса ДНК, што 
омогућава доступност транскрипционим факторима. Транскрипци-
она активација је индукована ацетилацијом лизина на хистонским 
протеинима. Супротан процес деацетилације хистона, коју каталишу 
хистон деацетилазе HDAC, доводи до кондензације хроматина и су-
пресије транскрипције ДНК. Нарушена ацетилација и деацетилација 
доводи до промене генске експресије у различитим типовима канце-



Звонко Магић, Гордана Шупић 

25

ра, код леукемија и лимфома и у ћелијским линијама пацијената са 
акутном промијелоцитном леукемијом. 

 За разлику од ацетилације хистона која доводи до 
активације гена, метилација хистона може имати активирајући или 
репримирајући ефекат у зависности од типа аминокиселине која је 
модификована, као и од њене позиције на хистонском репу. Метила-
ција хистона утиче на његове хемијске особине и афинитет везивања 
за транскрипционе факторе и друге регулаторне молекуле. Тумори 
са микросателитном нестабилношћу и са високим степеном мул-
тигенске метилације, су дефинисани као тумори са CpG метилатор 
фенотипом (CpG Methylator Phenotype), CIMP [25]. CIMP је независан 
прогностички фактор код колоректалних карцинома и доводи се у 
везу са смањеним преживљавањем пацијената који су подвргнути 
само хируршком уклањању тумора, док је код пацијената који су 
подвргнути хируршком третману и хемиотерапији прогностички 
значај CIMP изгубљен [26,27]. Ови налази указују да се CIMP може де-
финисати као прогностички маркер, али не без анализе примењене 
терапије.  Недавна истраживања указују да CIMP-позитивне у односу 
на  CIMP-негативне оралне планоцелуларне карциноме имају бољу 
прогнозу, што није случај код колоректалних карцинома. Ткивна и 
туморска специфичност метилационог статуса појединачних гена - 
метилотип, је већ дефинисана код хуманих карцинома [28].

Закључак

 Последњих деценија се улажу велики напори и средства у 
молекуларно генетске студије у хуманој медицини са циљем да се 
расветли утицај генетске основе на настанак канцера, једног од воде-
ћег узрока смрти у свету. Базична истраживања ће и у будућности 
бити критична за разумевање механизама патогенезе карцинома и 
улоге генетске варијабилности, односно полиморфизама у генима 
кључним за настанак и прогнозу болести, у генима циљних протеина 
у дело вању терапија и протеина важних за метаболизам лекова, 
од чега ће и зависити индивидуална варијабилност у одговору на 
терапију. Интегрисање сазнања ге но ми ке, протеомике и епигеномике 
ће омогућити лакшу идентификацију генетских фактора које доводе 
до предиспозиције за настанак комплексних, мултифакторских 
обољења у које спада и канцер. 
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GENETIC AND EPIGENETIC MARKERS - CLINICAL SIGNIFICACE   

Zvonko Magić, Gordana Šupić 

 Medical School MMA, University of Defance, Institute for Medical Research, Belgrade 

The existence of specific genetic variations in the human genome may have a 
crucial effect on the onset and progression of tumors. Carcinogenesis is a complex 
multistage process with progressive accumulation of genetic and epigenetic changes. 
In addition to the proto-oncogene and tumor suppressor genes genetic changes affect 
other genes which are involved in the maintenance of homeostasis, angiogenesis, 
proliferation and differentiation of cells. The lack of early diagnosis, the high 
incidence of local/regional recurrence and lower survival rates of patients with cancer 
necessitates further study of etiology, molecular basis of the pathogenesis of tumors 
and the application of new therapies. The application of pharmacogenomics in clinical 
practice is aimed to facilitate the realization of the concept of personalized medicine. 
Diagnostic approach is based on morphological and histological changes, which occur 
later than changes on the molecular level. Based on the degree of histological differ-
entiation and growth rate estimates based on mitotic index, so-called TNM classifica-
tion system of tumors was established. TNM classification does not take into account 
molecular changes, as well as markers of tumor responsiveness to various forms of 
therapy. Modern oncology is going towards research of molecular biology of tumor 
cells which will be basis for decisions about therapy and prognosis of the disease. 
Prediction of individual response to therapy of cancer based on the panel of genetic 
markers could, in the future, contribute to individualized treatment of cancer.
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ОСНОВИ ФАРМАКОГЕНЕТИКЕ И 
ФАРМАКОГЕНОМИКЕ

Милица Простран, Радан Стојановић, Катарина Савић Вујовић, 
Бранислава Медић, Невена Дивац

Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, 
Медицински факултет у Београду

Сажетак

Фармакогенетика је изучавање генетичких варијација које утичу на 
одговор пацијента на лек. Такође, она изучава полиморфизам гена који 
енкодирају транспортере лекова, ензиме који учествују у метаболизму лекова, 
као и рецепторе путем којих лекови делују. Главне генетичке варијације нађене 
су у микрозомним изоензимима јетре, а оне могу довести до неодговарајућег 
одговора на примену лека, или могу повећати ризик од нежељених реакција на 
лек. Клинички релевантне генетичке варијације откривене су у CYP2D6, CYP2C9, 
CYP2C19 и CYP3A4 изоензимима. Другим речима, фармакогенетика изучава 
индивидуални генетички профил са циљем предвиђања одговора на примену 
лека: на тај начин се одређује прописивање-примена лека (тзв. персонализована 
медицина).

Фармакогеномика анализира целокупне геноме у групи особа са циљем 
откривања генетичких фактора који утичу на одговоре на примену лека. Оба 
термина се више мање користе као синоними.

Кључне речи: фармакогенетика, фармакогеномика, микрозомни изоен-
зими јетре, персонализована медицина

Увод

 Одговор пацијената на примену неког лека, па и онда 
када се примењује иста доза, може бити другачији. Такве (интер-
индивидуалне) варијације описане су не само у одговору пацијената 
на лек, већ и када су у питању његова нежељена дејства [1]:

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 5, број 3, 2014.
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− Жељено терапијско дејство настаје код већине пацијената
− Терапијски ефект може изостати код неких пацијената
− Код неких пацијената испољиће се очекивана нежељена дејства 

(тип А), док се код других могу испољити нежељена дејства 
која се не могу објаснити фармаколошким особеностима лека 
(тип Б) [2]

− А веома ретко, пацијент може умрети од нежељених дејстава 
лека [1,3,4]:

 Око 6,7% свих хоспитализација у САД је услед озбиљних 
нежељених дејстава: смртност услед њих је мања од 1% (0,37%). С 
друге стране, у Великој Британији, нежељена дејства су узрок пријема 
у болницу у чак 80% случајева: њихова преваленца је 6,5%.

 (Фармако)генетика и (фармако)геномика

 Још 1959. године Friedrich Vogel први је употребио термин 
“фармакогенетика” да означи утицај наследних фактора на одговор 
пацијената на лек [5,6]. Када је реч о вези између генотипа и фенотипа, 
све више пажње се поклања читавим фамилијама гена и њиховим 
продуктима, тј. фамилијама протеина.Тако се фармакогенетика 
усмерила на откриће и развој нових лекова, као и побољшање 
фармакотерапије, односно њену индивидуализацију [7,8].

 Светска здравствена организација од 2002. године [9] сматра 
да генетика изучава наслеђивање, а геномика изучава гене, односно 
њихове функције, као и одговарајуће методе испитивања. Другим 
речима, генетика проучава структуру и функцију појединачних гена, 
док је геномика усмерена на све гене и њихове узајамне везе у циљу 
утврђивања удруженог утицаја тих гена на раст и развој организма. 
По једнима, фармакогеномика је део фармакогенетике, а по другима, 
ове две дисциплине се разликују. Према Evans-у и McLeod-у [10], то су 
практично синоними: фармакогенетика и фармакогеномика имају 
заједничку скраћеницу PGx (енгл. Pharmacogenetics и Pharmacogenom-
ics).

  Поједини аутори [11-13], сматрају да је фармакогенетика 
термин који означава изучавање утицаја генетских варијација на лекове 
и/или супстанце (нпр. фармакокинетика и фармакодинамика). Као 
што смо већ раније написали, особе реагују различито на примену 
лекова: лекови код неких поправљају здравље, неки уопште не 
реагују на примењену терапију, а некима је горе. Другим речима, 
фармакогенетика омогућава лечење на основу њихове генетике, а то 
је у суштини облик персонализоване медицине [Wellcome Trust Sanger 
Institute’s yourgenome.org: приступљено 19. марта 2014. године]. Осим 
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тога, фармакогенетика може означавати и генетске варијације per se.
 Фармакогеномика је новији термин који може имати два 

различита значења:
− У фармацеутској индустрији се односи на развој лекова засно-

ван на структури генома;
− Може означавати и употребу генетичких студија у лечењу 

болести. Према некима [Wellcome Trust Sanger Institute’s 
yourgenome.org: приступљено 19. марта 2014. године], фармако-
генетика изучава генетику особе са циљем предвиђања 
одговора на прописани лек, док фармакогеномика анализира 
целокупни геном у популацији са циљем утврђивања генети-
чких фактора који утичу на одговор на лек.

 Стога, према изворима фармацеутске индустрије [14], фар-
макогенетика је истраживање утицаја наследних фактора на одговор 
болесника на лек, и то како везе генотипа и одговора на лек, тако и 
налажење тзв. “осетљивих” гена за развој болести [15].

 Фармакогеномика је изучавање генома (ДНК) и његових 
производа (нпр. РНК и протеини), односно његових утицаја на 
одговор болесника на лек/лекове када су у питању следећи аспекти:

− Идентификација потенцијалних нових мета-циљева за дејство 
лекова

− Откривање гена који се разликују код здравих особа и особа 
оболелих од одређене болести

− Утицај одређених генских варијација на метаболизам лекова 
што је повезано са њиховим могућим нежељеним дејствима.

Геномика се може поделити на следеће гране:
− Структурна геномика (нпр. идентификација гена у геному, 

откривање њихове локализације)
− Функционална геномика (нпр. утврђивање функције гена и 

утицаја генотипа на фенотип)
− Компаративна геномика (нпр. поређење врста, еволуцијске 

разлике)
− Асоцијативна геномика (нпр. мутације у популацији)
− Статистичка геномика (нпр. статистика, биоинформатика и 

др.) [15,16] .
Функционална геномика једна је од најважнијих грана геномике:

− Откриће структуре целокупног генома човека једно је од 
највећих открића савременог доба1. И 2000. године The Human 
Genome Project је био завршен 90% [17,18]. Прва анализа хуманог 

1  Бројним аналитичким техникама постало је могуће “исећи” ДНК у фрагменте, уградити их у 
плазмиде бактерија и омогућити селективно умножавање одређених гена и њихових продуката. 
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генома показала је да гени познате функције чине око 58,1% 
генома; од њих, 21% гена је укључено у трансдукцију сигнала, 
10% су транскрипциони фактори, 5% су протоонкогени, а 3% 
одговарају ћелијским адхезионим молекулима [18]. Оно што 
треба нагласити и запамтити је чињеница да смо ми 99,6% 
међусобно слични

− Код људи је сваких 1000 до 2000 нуклеотида различито. 
Другим речима, пошто постоји 3,2 милијарде нуклеотида у 
хуманом геному, то значи да постоји 1,6 - 3,2 милиона SNPs2 
(SNP - single nucleotide polymorphism - замена појединачних 
парова база које су откривене код ≥ 1% популације). SNP, 
промена једног “слова”, најчешћа је и најважнија наслеђена 
варијација у геному, када особа има другачији нуклеотид. 
Постоје и друге промене ДНК (нпр. недостаје читав блок, неке 
особе имају неколико копија): то је варијација броја копија 
(copy number variation)

− Током последње деценије двадесетог века, идентификован је 
и геном миша, који је 90% сличан хуманом геному. Стварањем 
трансгених3 сојева добијени су нови модели хуманих болести 
и створене нове могућности у процесу открића и развоја 
нових лекова. 

 И на крају, термин биоинформатика означава везу биологије 
и генетике са статистиком и компјутерским наукама.

 Циљ обе дисциплине, фармакогенетике и фармакогеномике 
је индивидуализација терапије на основу генотипа одређене особе 
2  Изговара се као snips.
3  Трансгени сојеви су мишеви код којих се мутацијама у генетском сету јајних ћелија или сперматозоида 
циљано уводе или инактивишу, односно уклањају поједини гени (нпр. knock-in или knock-out сојеви). 
Болести специфичне за људе могу се изазвати код трансгених сојева мишева циљаним мутацијама. 
Трансгене животиње не могу доживети адултну форму услед изазване болести или поремећаја. С друге 
стране, могуће је да одрасла јединка изазвану мутацију успешно компензује, тако да модел болести није 
употребљив.
4 Варфарин је пример лека чија доза мора бити индивидуализована. То се постиже мерењем INR 
(international normalised ratio). INR је мера његовог дејства на коагулабилност крви, али тромбозе без обзира 
на примену лека (мера недовољне ефикасности) и озбиљна нежељена дејства (уобичајено крвављење) су 
и даље присутна и честа. Варфарин је рацемска смеса два оптички активна изомера, (R)- и (S)-изоформе. 
Фармакокинетичке и фармакодинамске особине ова два изомера се значајно разликују: (S)-енантиомер 
је три пута јачи од (D)-енантиомера. У метаболизму варфарина учествују три различита микрозомна 
ензима јетре. (S)-енантиомер, углавном одговоран за антикоагулантно дејство лека, метаболише се 
помоћу CYP2C9 ензима. Показан је полиморфизам CYP2C9 гена, а најважнији је CYP2C9*2 и CYP2C9*3 
[19]. У клиничким условима, доза варфарина треба да буде најмања када је присутан CYP2C9*3.
Други ензим који је укључен у метаболизам варфарина је VKORC (витамин К-епоксид-редуктаза). 
Мутацијске промене у VKORC ензиму проузрокују генетску резистенцију према варфарину. Код 
људи са оваквом генетском малформацијом, кумарински антикоагуланси не проузрокују очекивани 
терапијски ефекат.
Алгоритам за дозирање варфарина, базиран на тестовима полиморфизма ових гена предложен је 2008. 
године [13].
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[13,15]. Генетичке информације су примењене у идентификацији 
ризика од болести (нпр. тест мутације BRCA1 код карцинома дојке), у 
избору лека (нпр. CYP2D6 код карцинома дојке), као и у оптимизацији 
дозе лека (нпр. CYP2C9 и VKORC1 за дозирање варфарина4, TPMT за 
дозирање 6-меркаптопурина и азатиоприна5, UGT1A1 за дозирање 
иринотекана).

Полиморфизам гена: утицај на фармакокинетику лекова

 Генетичке варијације у ензимима биотрансформације, 
односно метаболизма, могу довести до промена фармакокинетичких 
параметара лека и/или његових метаболита, као што су:

− Концентрација у крви
− Концентрација у ткивима
− Клиренс лека - Cl
− Волумен дистрибуције - Vd
− Полувреме елиминације лека - t1/2
− Површина испод криве - ПИК (тј. AUC - the area under the plasma 

concentration time curve) [15].

 Најважнији ензими биотрансформације лекова и/или суп-
станци за које се зна да су генетички полиморфни представљени 
су у Табели 1: услед тог полиморфизма, фармакокинетика лекова 
који су супстрати за те ензиме може бити промењена. У Фази I 
биотрансформације-метаболизма дешавају се мале модификације 
молекула лекова (нпр. оксидација, редукција и др.) у којима учествују 
микрозомни ензими јетре - CYP ензими. Пет чланова ове породице 
ензима: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 и CYP1A2 одговорно је за 
највећи део метаболизма. Важно је нагласити да интериндивидуалне 
варијације активности CYP3A4 нису још увек објашњене генетичким 

5   Тиопурини: тиогванин, меркаптопурин и његов пролек азатиоприн примењују се последњих 
педесетак година за лечење леукемија, укључујући и акутну лимфобластну леукемију - АЛЛ, на коју 
одпада 1/5 свих малигнитета у дечијем добу, а у последње време примењују се и за лечење запаљењске 
болести црева. Сви тиопурини могу изазвати супресију костне сржи и хепатотоксичност [13]. 
Тиопурини се разграђују помоћу TPMT који је присутан у ћелијама крви, као и ксантин оксидазом. 
Уобичајено је да се траже три SNPs у хуманом TPMT гену који повећава токсичност на тиопурин 
код пацијената који примају азатиоприн или меркаптопурин: TPMT*2, TPMT*3A и TPMT*3C. Код 
пацијената са два нефункционална алела (1 од 300), доза меркаптопурина мора бити смањена за 10-
15% од уобичајене дозе. Пацијенти са једним промењеним алелом (5-10% популације) могу да подносе 
и препоручене, пуне дозе лека. Гени се конвенционално означавају као протеини које енкодирају, 
али се пишу курзивом. Тако нпр. CYP2D6 означава протеин, док CYP2D6 означава ген који енкодира 
протеин.
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механизмима [15]: генетички полиморфизам CYP ензима, који 
су енкодирани са 57 гена [20], може бити повезан и са ризиком од 
настанка појединих болести (нпр. карцином, хипертензија) [21,22].

Табела 1. Полиморфизам гена за ензиме који учествују у биотрансформацији 
лекова [модификовано према референцама 1,15]

Фаза 
I метаболизма

Функционалне 
последице 

полиморфизма гена
Супстрати за те ензиме

CYP1A2 Велика ндуцибилност Кофеин, лидокаин, парацетамол

CYP2A6 Смањена активност Халотан, никотин

CYP2B6 Смањена активност Бупропион, ефавиренз, пропофол

CYP2C8 Смањена активност Паклитаксел, верапамил, варфарин

CYP2C9 Смањена активност 
Целекоксиб, диклофенак, 
флувастатин, ибупрофен, 
клопидогрел, лосартан, варфарин

CYP2C19 Дефицитна активност Диазепам, омепразол, пропранолол

CYP2D6

Дефицитна активност 
и изузетно велика 
активност изазвана 
дупликацијом гена

Ајмалин, флуоксетин, халоперидол, 
метопролол, мексилетин, 
пропафенон, тамоксифен

CYP3A4, 
CYP3A5, 
CYP3A7

Незнатно смањена 
активност (?)
Експресија CYP3A7 
код одраслих

Еритромицин, нифедипин, 
паклитаксел, такролимус, 
верапамил

DPYD Смањена активност 5-Флуороурацил

Фаза 
II метаболизма

UGT1A1 Смањена активност Иринотекан

TPMT Дефицитна активност Азатиоприн, 6-Меркаптопурин

DPYD: Dihydropyrimidinedehydrogenase
UGT1A1:   Uridine-diphosphate-glucuronosyltransferase 1A1
TPMT: Thiopurine S-methyl transferase
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Фармакодинамика лекова и полиморфизам гена

 Дејство и подношљивост лекова могу бити промењени при 
постојању варијација гена за места дејства лекова (нпр. рецептори 
и др.). Тако, адренергички β2 рецептор који учествује у процесима 
вазодилатације крвних судова и бронходилатације, носи 2 тачкасте 
(point) мутације, Arg16Gli и Gln27Glu, које утичу на ефекте агониста β2 
рецептора [23] (Табела 2).

Табела 2. Полиморфизам гена који утиче на дејства лекова на месту њиховог 
дејства [модификовано према референцама 13,15]

Ген Пример Клинички ефект

Адренергички 
β2 рецептор Албутерол Разлике у бронходилататорном 

ефекту

Аполипо-
протеин Такрин Ефикасан само код болесника са 

Алцхајмеровом болести без APOE

KCNE2 Сулфаметоксазол, 
прокаинамид

Продужени QT интервал код 
особа који су носиоци варијација

Гликопротеин 
IIIа (ITGB3)

Инхибитори агрегације 
тромбоцита (нпр. аспи-
рин, абциксимаб)

Смањено дејство код особа које су 
ноциоци PLA2

ACE Еналаприлат Снажније дејство код особа које 
су носиоци варијације

ADD1 Хидрохлоротиазид Снажнији хипотензивни ефект 
код носиоца 460GlylTrp

KCNE2: Voltage-dependent potassium channel type 2
ITGB3:   Glycoprotein IIIa
ACE:      Ангиотензин конвертујући ензим Angioten
ADD1:   α-Adducine

Да ли је могуће дозирање на основу генотипа?

 Генетичке варијације у метаболизму лекова/супстанци мани-
фестују се разликама у основним фармакокинетичким параметрима 
(нпр. клиренс, полувреме елиминације и максимална концентрација 
у плазми) [15]. Према томе, прилагођавање доза може бити урађено 
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и на основу генотипа, али су ограничења бројна (нпр. метаболити 
могу изазвати, осим жељених терапијских ефеката и нежељена 
дејства,  мора се узети у обзир и паралелна примена других лекова, 
тзв. комедикација и др.). Ако је лош (poor) метаболизам лекова изазван 
променом гена, на тај метаболизам се не може утицати истовременом 
применом лекова који су или индуктори или инхибитори ензима 
који учествују у метаболизму. Насупрот томе, екстензивни (exten-
sive) или ултрабрзи (ultra-rapid) метаболизам може се претворити 
у фенотипски лош-спор метаболизам истовременом применом 
инхибитора ензима.

 Полиморфизам гена може утицати и на испољавање 
нежељених дејстава. Она представљају велики клинички проблем: 
узрок су хоспитализације у око 5% случајева, а продужавају трајање 
хоспитализације за 2 дана [4,24]. Одабрана хематолошка нежељена 
дејства која су последица полиморфизма гена, приказана су у         
Табели 3.

Табела 3. Неки примери хематолошких нежељених дејстава која су последица 
полиморфизма гена [модификовано према референцама 13,15]

Нежељено 
дејство Узрочник

Проме-
њени 

протеин

Важне 
промене гена Хипотеза

Мијело-
супресија

Азатиоприн
6-Меркапто-
пурин

TPMT

TPMT*2:
238G>C

TPMT*3A:         
460G>A

TPMT*3C:    
719A>G

У хематопоетским 
ћелијама, TPMT 
инактивише 
процесима метилације 
цитотоксичне 
тиогванинске 
нуклеотиде. У 
ћелијама беле лозе, 
TPMT-зависна 
метилација је кључна, 
доводећи до појачаног 
цитотоксичног 
ефекта код пацијената 
са ниском TPTM 
активности.
На активност 
ензима утичу 
аминосалицилати, 
диуретици, NSAIL
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Мијело-
супресија, 
пролив

Иринотекан, 
инхибитор 
топоизомеразе 
I:  активни 
метаболит је 
SN-38

UGT1A1

UGT1A1*28:
Полифомизам 
промотера
Insertion у 
TATA кутији 
[wild тип: 
(TA)6TAA] 
што доводи до 
(TA)7TAA 

UGT1A*6 и 
UGT1A*27 су 
откривени 
углавном у 
Азији

Активни метаболит 
иринотекана, SN-38 
глукуронише се под 
дејством UGT1A, а овај 
ензим је одговоран и 
за глукуронидацију 
билирубина. 
Смањена активност 
овог ензима је честа 
и доводи до Gilbert-
овог синдрома (нпр. 
наследна бенигна 
хипербилирубинемија 
са накупљањем 
некоњугованог 
билирубина у плазми). 
Уколико UGT1A 
генотипизација није 
могућа пре примене 
иринотекана, онда 
је препоручено 
одређивање укупног 
билирубина 

Ризик од 
крвављења

Варфарин 
и други 
кумарински 
деривати

CYP2C9

CYP2C9*2:
430C>T у 
ексону 3 
(ексон је део 
ДНК гена 
који кодира 
протеин) 
доводи до 
промене 
Arg144Cis

CYP2C9*3:
1075A>C 
у ексону 7 
доводи до 
промене 
Ile359Leu

CYP2C9 је најважнији 
изоензим који 
учествује у 
метаболизму 
варфарина 
(види одговарајућу 
фусноту 4)

TPMT:  Thiopurine S-methyl transferase
SN-38:  7-ethyl-10-hydroxycamptothecin
UGT1A1:     Uridine-diphosphate-glucuronosyltransferase 1A1
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Закључак

 Историјат фармакогенетике и фармакогеномике изванредно 
је описан у раду Pirmohamed-а 2001. године [24].

 До данас, обе дисциплине су постигле успех у свим областима 
медицине6.

 Генетичке информације су примењене у идентификацији 
ризика од болести, у избору лека, као и у оптимизацији дозе лека. За 
информације, проверити податке на MyDrugGenome.org” 

 У тексту је обраћена посебна пажња на ензиме који учествују 
у процесима Фазе I (нпр. CYP2C6, CYP2C19 и CYP2C9) и Фазе II 
фармакокинетике (нпр. TPMT, UGT1A1), а који подлежу полимор-
физму. Резултат полиморфизма гена за те ензиме може бити 
смањена активност или потпуно одсуство активности: јављају се 
интериндивидуалне варијације у концентрацијама лекова. Осим 
тога, подаци о полиморфизму гена могу допринети и разумевању 
нежељених дејстава типа Б, која се не могу објаснити на основу 
фармаколошког профила лека [4,23,26].

 Имплементација ових знања у клиничку праксу, као и за све 
нове процедуре, мора бити на основу резултата клиничких студија 
[1].

6 Тиопурини: тиогванин, меркаптопурин и његов пролек азатиоприн примењују се последњих 
педесетак година за лечење леукемија, укључујући и акутну лимфобластну леукемију - АЛЛ, на коју 
одпада 1/5 свих малигнитета у дечијем добу, а у последње време примењују се и за лечење запаљењске 
болести црева. Сви тиопурини могу изазвати супресију костне сржи и хепатотоксичност [13]. Тиопурини 
се разграђују помоћу TPMT који је присутан у ћелијама крви, као и ксантин оксидазом. Уобичајено 
је да се траже три SNPs у хуманом TPMT гену који повећава токсичност на тиопурин код пацијената 
који примају азатиоприн или меркаптопурин: TPMT*2, TPMT*3A и TPMT*3C. Код пацијената са два 
нефункционална алела (1 од 300), доза меркаптопурина мора бити смањена за 10-15% од уобичајене 
дозе. Пацијенти са једним промењеним алелом (5-10% популације) могу да подносе и препоручене, пуне 
дозе лека. Гени се конвенционално означавају као протеини које енкодирају, али се пишу курзивом. 
Тако нпр. CYP2D6 означава протеин, док CYP2D6 означава ген који енкодира протеин.
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ПЕРСОНАЛИЗОВАНА МЕДИЦИНА 
У ОНКОЛОГИЈИ

Снежана Шушњар

Институт за онкологију и радиологију Србије

Сажетак

Персонализовано лечење у онкологији значи да се пацијентима пружи 
оптимална терапија узимајући у обзир индивидуалне карактеристике, подразу-
мевајући под тим и молекуларне карактеристике тумора и генетику самог 
пацијента. Данас се израз „персонализована“ онколошка терапија односи, пре 
свега, на то да је, захваљујући напретку молекуларне биологије, препознато 
неколико подтипова тумора пореклом из истог ткива у истом органу, који су 
посебно осетљиви на одређену врсту лекова који их циљано погађају. Они 
су ефикасни само у одређеним молекуларним подтиповима тумора, док 
су неефикасни у лечењу других подтипова тумора истог порекла/органа. 
Због присуства наследних или стечених генетских варијација, који утичу на 
метаболизам лека, постоји могућност утицаја на ефикасност неких лекова. 
Исто тако, индивидуалне фармакогеномске варијације могу да утичу на појаву 
токсичности тежег степена, превенирајући због тога примену лека који би иначе 
био ефикасан у лечењу неке болести.

 У поглављу је дат преглед најновијих достигнућа у области молекуларне 
онкологије и последични напредак у терапијском приступу лечења различитих 
малигнитета са посебним освртом на карцином дојке, који је издвојен због значаја 
који карцином дојке, пре свега због своје учесталости, има у свету и у Србији.  

Кључне речи: персонализована терапија, солидни тумори, карцином 
дојке, циљана терапија

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 5, број 3, 2014.
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Увод

 Према подацима Института за јавно здравље Србије, укупан 
број новооболелих од малигних болести у 2011. години у Централној 
Србији био је 26709, док је 14924 људи умрло од малигнитета [1]. У 
истој години забележена је стандардизована стопа инциденције од 
рака код мушкараца 301,6, а код жена 255,5 на 100000 становника. 
Стандардизоване стопе морталитета за исти период код мушкараца 
и код жена биле су 170,2, односно 106,1 на 100000 становника [1].   

 Персонализовано лечење у онкологији значи да се паци-
јентима пружи оптимална терапија узимајући у обзир инди-
видуалне карактеристике, подразумевајући под тим и молекуларне 
карактеристике тумора и генетику самог пацијента. Персонализовани 
приступ у лечењу није нови концепт у медицини уопште и онкологији 
посебно, јер се и до сада водило рачуна о томе да нису сви лекови 
једнако добри за све пацијенте који болују од исте болести. Ово је, 
пре свега, последица присутних коморбидитета који представљају 
контраиндикацију за примену неких ефикасних лекова, који се 
иначе примењују код оних пацијената који немају те коморбидитете. 
Међутим, данас се израз „персонализована“ онколошка терапија 
односи, пре свега, на то да је, захваљујући напретку молекуларне 
биологије, препознато неколико подтипова тумора порекло из 
истог ткива у истом органу, који су посебно осетљиви на одређену 
врсту лекова који циљано погађају и ефикасни су у само одређеним 
молекуларним подтиповима тумора, док су неефикасни у лечењу 
других подтипова тумора истог порекла/органа [2]. Истовремено, 
показано је да неки лекови не делују, иако постоји туморски 
молекуларни маркер који указује на већу вероватноћу одговора у том 
подтипу тумора. Тако је утврђено да некад постоје други разлози, 
удружени са индивидуалним разликама (пацијената) у метаболисању 
лекова, који могу да један, иначе ефикасан лек према подтипу 
тумора, учине неефикасним због присуства наследних или стечених 
генетских варијација или поремећаја који утичу на метаболизам лека 
нпр. убрзавајући његову елиминацију из организма, смањују његово 
антитуморско дејство [3]. Исто тако, индивидуалне фармакогеномске 
варијације могу да утичу на појаву токсичности тежег степена, 
превенирајући због тога примену лека који би иначе био ефикасан у 
лечењу болести [4].                
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Персонализована медицина у солидним туморима

 Прва истраживања која се тичу испитивања осетљивости 
тумора на различите лекове сежу више од 50 година у прошлост, 
када је покушано да се кроз in vitro тестове открију они лекови на 
које су поједини тумори осетљиви [5]. Др Рајт била је један од првих 
истраживача који су поредили смањивање тумора у култури ткива 
којој је додат одређени лек и клинички одговор код пацијента који 
је добио исти лек. Већ тада је уочено да неки пацијенти имају добар 
одговор, док се код других болест и даље развија. 

 Данас, у ери секвенционирања туморске ДНК и РНК, када су 
препознати молекуларни подтипови тумора истог ткивног порекла 
насталих у истом органу, са различитом прогнозом, долази до 
открића све већег броја лекова који циљају одређене молекуларне 
путеве доводећи до бољег одговора тумора у поређењу са применом 
неспецифичне антитуморске трапије, као што је хемиотерапија. 
Кључни моменат је у томе што су препознате аберације у геному 
као што су транслокације или генске мутације које сада постају мете, 
односно циљ биолошке терапије (тзв. targeted therapy). На оваквим 
принципима заснована антитуморска терапија постиже значајно 
бољи ефекат у одређеној подгрупи тумора побољшавајући исход 
болести, док у другим подгрупама она није ефикасна.    

 Први корак оваквог терапијског приступа десио се у хема-
тологији у лечењу хроничне мијелоидне леукемије открићем 
Филаделфија хромозома, који настаје као последица БЦР-АБЛ 
транслокације (9;22). Ова транслокација, лоцирана на 22. хромозому, 
има тирозин киназну активност која је успешно инхибирана леком 
иматиниб месилат, чија примена доводи до дуготрајних ремисија 
лечених пацијената [6].

 У солидним туморима забележене су различите генетске 
промене које утичу на исход болести и одговор на различиту 
онколошку терапију. Ове промене укључују различите поремећаје, 
почевши од амплификације одређених гена, као што је ХЕР2 (рецептор 
за хумани епидермални фактор раста-2) ген у карциному дојке, 
који имплицира лошу прогнозу, али и велику корист од анти-ХЕР2 
терапије [7-9]. Затим  су ту генске мутације, као што је активациона 
мутација ЕГФР гена која узрокује бољу ефикасност инхибитора 
ЕГФР (рецептор за епидермални фактор раста) тирозин киназе, 
ерлотиниба и гефитиниба, у лечењу немикроцелуларног карцинома 
плућа[10,11]. У 2%-7% свих немикроцелуларних карцинома плућа 
присутна је фузија АЛК4/ЕМЛ гена, а применом кризотиниба, 
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инхибитора АЛК тирозин киназе постигнуто је шестомесечно 
преживљавање без прогресије болести код 72% лечених пацијената 
[12].  

 С друге стране, код карцинома дебелог црева показано је да је 
моноклонско антитело цетуксимаб, које се везује за ванћелијски део 
ЕГФР, ефикасан само код оних тумора који немају мутиран КРАС 
ген (50% до 70% пацијената) [13]. Панитумумаб, друго моноклонско 
антитело које се везује специфично за ЕГФР, ефикасан је у терапији 
колоректалног карцинома само кад је КРАС ген немутиран [14].   

 У новије време у лечење неких солидних тумора уведено 
је неколико иновативних лекова који циљају одређене подтипове 
солидних тумора. Највећу пажњу стручне јавности привукло је 
откриће БРАФ (прото-онкоген Б-Раф) В600Е мутације код меланома 
и до сада најдуже трајање одговора на вемурафениб, који таргетује 
мутирани БРАФ ген [15,16]. 

Табела 1. Биомаркери доказани као мете циљане терапије у лечењу солидних 
малигнитета

Малигнитет мутација/
амплификација терапија

Рак дојке ХЕР2 
амплификација

трастузумаб* [8] лапатиниб* 
[9] пертузумаб, ТДМ1

Рак желуца ХЕР2 
амплификација трастузумаб [17]

ГИ стромални 
тумори

КИТ, ПДГФР 
мутације иматиниб* [18]

Немикроцелуларни 
рак плућа ЕГФР мутације ерлотиниб*, гефитиниб*[10,11]

Немикроцелуларни 
рак плућа

ЕМЛ-4/АЛК 
транслокација кризотиниб [12]

Меланом БРАФ мутације вемурафениб [15,16]

Рак дебелог црева немутирани КРАС 
(тзв. wild-type)

цетуксимаб*[13] панитумумаб 
[14]

ГИ: гастро интестинални; КИТ: прото онкоген ц-КИТ; ПДГФР: тромбоцитни фактор раста; ЕМЛ-4: 
echinoderm microtubule-associated protein-like 4 gene; ALK: anaplastic lymphoma kinase gene; ТДМ1: трастузумаб 
– емтансине.
* лекови који су доступни пацијентима у Србији.
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 На табели 1 побројани су лекови чија је ефикасност потврђена 
у појединим подтиповима различитих тумора, уз одговарајуће 
биомаркере који представљају предиктивне факторе одговора на 
специфичну терапију. Доступност и поузданост одређивања наве-
дених предиктивних биомаркера посебан је проблем, јер нису увек 
доступни свим пацијентима подједнако, као што ни све лабораторије 
нису опремљене за овакву врсту делатности. Осим опремљености, 
лабораторије морају да постигну и одговарајући квалитет руковања 
са биолошким материјалом да би се максимално смањио број лажно-
негативних или лажно-позитивних резултата.   

Персoнализован приступ у лечењу рака дојке

Биолошке подгрупе карцинома дојке са различитом 
осетљивошћу на онколошку терапију

 Тему везану за лечење карцинома дојке издвајам у посебно 
поглавље због тога што су истраживања у овој области увела по први 
пут персонализовани приступ у лечењу оболелих од солидних ма-
лигнитета и због тога што је инциденца рака дојке велика. Рак дојке 
је најучесталији солидни малигни тумор код жена како у свету, тако 
и у Србији (чини 25% свих малигнитета код жена). У 2011. години у 
централној Србији  број новооболелих жена са раком дојке износио је 
3293 (стандардизована стопа инциденције 69,7 на 100000 становника), 
а број умрлих због рака дојке исте годие износио је 1171 (стандарди-
зована стопа морталитета 19,9 на 100000 становника)[1]. 

 Проналаском хормонских рецептора (ХР), рецептора за 
естроген (ЕР) и рецептора за прогестерон (ПР) у туморским ћелија-
ма карцинома дојке, отворено је поглавље примене терапије која 
специфично делује на туморске ћелије са већим садржајем ХР (тзв. 
хормон рецептор позитивни тумори дојке). Тамоксифен, селективни 
модулатор естрогених рецептора, везује се са већим афинитетом за 
ЕР од естрогена у туморским ћелијама, и на тај начин блокира ће-
лијску пролиферацију која је зависна од естрогена. Тамоксифен је 
доказ да је истраживање у том правцу било исправно, јер је последња 
мета-анализа показала да петогодишња адјувантна примена тамок-
сифена код жена са ХР-позитивним туморима смањује ризик од 
релапса рака дојке у првих пет година од операције за 47% (RR 0·53 
[SE 0·03]) и у периоду од наредних пет година (од 5.-10. године) за 
32% (RR 0.68[SE 0·06]), док се тај ефекат губи после десет  година од 
операције. За разлику од тога, морталитет због рака дојке смањен је 
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за 30% током целог петнаестогодишњег периода праћења[19]. Овај 
ефекат забележен је код свих подгрупа болесница са ЕР позитивним 
карциномима дојке и независан је од статуса и садржаја ПР, животног 
доба, нодусног статуса и примене хемиотерапије. Исто тако, 
дефинитивно је утврђено да жене са ХР-негативним карциномима 
дојке немају никакву корист од примене тамоксифена. 

ХЕР2 позитивни карцином дојке

 Следеће велико откриће у лечењу рака дојке било је препо-
знавање ХЕР2 рецептора као лошег прогностичког маркера. Ампли-
фикација ХЕР2 гена који се налази на хромозому 17 доводи до 
синтезе протеина ХЕР2 рецептора, који је у сувишку експримиран 
на површини туморских ћелија. Било је потребно нешто више од 
10 година да се у рутинској пракси појави лек који се циљано везује 
за ХЕР2 рецептор на површини туморске ћелије, блокирајући на 
тај начин пролиферацију и инвазивност тумора. Синтетисан је 
трастузумаб, хуманизовано моноклонско антитело класе IgG1, 
чиме је значајно побољшана прогноза ХЕР2 позитивног рака дојке 
[8]. Дуготрајно искуство са адјувантном применом трастузумаба уз 
стандардну хемиотерапију код пацијенткиња са ХЕР2–позитивним 
раком дојке потврдило је значај блокаде ХЕР2 рецептора у овом 
подтипу тумора: након четири године праћења у једној студији [20] 
у грани са трастузумабом забележено је значајно смањење ризика 
од релапса болести за 48% (HR, 0.52; 95% CI, 0.45 - 0.60; P <0 .001) и 
смањење ризика од смртног исхода за 39% (HR, 0.61; 95% CI, 0.50 - 0.75; 
P< .001). Друга велика студија (ХЕРА) показала је сличне резултате 
после једногодишње адјувантне примене трастузумаба уз стандардну 
хемиотерапију у ХЕР2 позитивној групи жена са раком дојке: након 
четири године праћења забележено је значајно смањење ризика од 
релапса болести (HR 0·76; 95% CI 0·66 – 0·87; p<0·0001), док предност 
у преживљавању није забележена (HR 0·85; 95% CI 0·70 – 1·04; p=0·11), 
јер је више од половине пацијенткиња рандомизованих у грану без 
трастузумаба након објављивања позитивних резултата, почело да 
прима трастузумаб у одсуству прогресије болести [21].   

 Испитивање биолошких подгрупа унутар ХЕР2 позитивног 
карцинома дојке према садржају ХР показала је да постоје две 
подгрупе тумора са различитом прогнозом, али и да су ХР 
позитивни/ХЕР2 позитивни тумори резистентни на примену 
хормонске терапије, посебно тамоксифена. Наша анализа групе 
пацијената са метастатским ХЕР2 позитивним карциномима дојке 
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није потврдила мању ефикасност тамоксифена у овој групи жена 
(ниједна није примала трастузумаб) [22]. С друге стране, ефикасност 
естрогене депривације могла би бити већа у односу на антиестрогене. 
Ми смо испитивали исход болести у групи пременопаузних жена са 
ХР позитивним карциномима дојке дијагностикованих у стадијуму 
I/II, лечених само адјувантном оваријалном аблацијом. Група је 
била подељена према ХЕР2 статусу на подгрупу са ХР позитивним/
ХЕР2 позитивним и подгрупу са ХР позитивним/ХЕР2 негативним 
карциномима дојке. Након  медијане праћења од 12 година (опсег 
1-19 година), посматрајући групу жена које су развиле релапс болести 
у првих 10 година од операције, показан је тренд ка дужем времену 
до релапса болести у ХЕР2 пoзитивној подгрупи у поређењу са ХЕР2 
негативном подгрупом (криве преживљавања без болести приказане 
су на графикону 1)[23]. Овакав резултат иде у прилог томе да естрогена 
депривација у пременопаузних жена са ХР позитивним/ХЕР2 
позитивним карциномима дојке може да блокира тзв. cross-talk између 
ХР и ХЕР2. Супротно овим резултатима, у групи постменопаузних 
жена са истим факторима ризика (све са ХР позитивним туморима) 
које су лечене само адјувантном применом тамоксифена, губитак 
експресије ПТЕН (PTEN - Phosphatase and tensin homolog) протеина био 
је једини фактор лоше прогнозе, док ХЕР2 статус није имао утицаја 
на исход болести [24,25].

                ХЕР2 поз – ХЕР2 позитивна; ХЕР2 нег – ХЕР2 негативна.

Графикон 1. Време до прогресије болести у групи пременопаузних пацијенткиња  
са ХР позитивним/ХЕР2 позитивним карциномима дојке лечених адјувантном 
оваријалном аблацијом које су развиле релапс болести током првих 10 година 
праћења: ХР позитивна/ХЕР2 позитивна група има дуже време до појаве релапса 
у поређењу са ХР позитивном/ХЕР2 негативном групом. 
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 Ефикасност ХЕР2-усмереног терапијског приступа (анти-ХЕР2 
терапија) најуочљивија је у метастатској фази болести где је постигнуто 
значајно продужење укупног преживљавања, за 6-8 месеци, када се 
трастузумаб комбинује са стандардном хемиотерапијом (таксани) у 
поређењу са само таксанима [8]. У нашој популацији жена са ХЕР2 
позитивним метастатским карциномом дојке комплетна ремисија 
постигнута је у 8/70 (12%) лечених пацијенткиња у Институту за 
онкологију и радиологију Србије током 2012. године. Дуготрајна 
комплетна ремисија постигнута је код 5/8 пацијенткиња (медијана 
47,5 месеци, опсег 40–56 месеци), а 4/5 ових болесница имало 
је ХР позитивни/ХЕР2 позитивни фенотип тумора и све су оне 
после завршетка примене хемиотерапије примале уз трастузумаб 
и хормонску терапију (тамоксифен или инхибитор ароматазе)
[26]. Овакви резултати иду у прилог опсервацији да унутар ХЕР2 
позитивног карцинома дојке постоје две подгрупе пацијенткиња 
у зависности од статуса ХР са различитим исходом болести. 
Пацијенткиње са ХР позитивним/ХЕР2 позитивним туморима могу 
имати нарочиту корист ако се трастузумаб комбинује са хормонском 
терапијом, што се показало и у нашој групи пацијенткиња.

 
Генско профилисање карцинома дојке

 
 Упркос напретку науке, а посебно молекуларне биологије, 

која последњих  година  све више усавршава методологију секвенцио-
нирања ДНК/РНК и препознавања њиховог значаја у онкологији, 
генско профилисање у карциному дојке као прогностички или 
предиктивни фактор још није нашло своје место у широкој рутинској 
примени. Прво генско профилисање карцинома дојке урађено је пре 
више од 10 година када је упоређено генско мапирање карцинома 
дојке са нормалним ткивом дојке [27].  На основу „генског изгледа“ 
туморског ткива који је одређивала различита појава неких гена 
(повећана или смањена експресија), карциноми дојке су груписани 
у неколико прогностичких група: луминал А, луминал Б, ХЕР2 
позитивни и тзв. basal-like. Данас смо препознали прогностички 
и предиктивни значај ове поделе и, пошто методологија генског 
профилисања тумора још није ушла широко у рутинску праксу, 
установљени су сурогат маркери на основу којих можемо са највећом 
вероватноћом да сврстамо појединачно туморе у једну од ових група. 
Ови сурогат маркери могу се одређивати у рутинској пракси и у 
локалним лабораторијама и добро су нам познати: ЕР, ПР, ХЕР2 и Ки-
67 као пролиферативни индекс (кореспондира са градусом тумора). 
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Тако данас препознајемо следеће подгрупе карцинома дојке [28]: 
a) луминал А (највећа корист од хормонске трапије): ХР 

позитивни (ЕР³50% и ПР³20%) и ХЕР2 негативни и Ки-67 
низак (<14% - 20% ), 

b) луминал Б/ХЕР2 негативни (поред хормонске терапије 
индикована је и примена хемиотерапије): ХР позитивни 
(ЕР<50% или ПР<20%) или Ки-67>20% ,

c) луминал Б/ХЕР2 позитивни (поред хормонске терапије 
индикована је и примена хемиотерапије и ХЕР2 усмерене 
терапије): ХР позитивни (без обзира на ниво експресије), 
било који ниво експресије Ки-67,

d) basal-like или троструко негативни карцином дојке 
(хемиотерапија је терапија избора): ХР одсутан (ЕР 0 и ПР 0) 
и ХЕР2 негативан,

e) оверекспресија ХЕР2 (индикована је хемиотрапија и 
ХЕР2 усмерена терапија): ХР одсутни (ЕР0 и ПР0) и ХЕР2 
позитиван.

 Последњих година препознате су групе гена које имају 
прогностички и предиктивни значај. То је својеврсни генски „потпис“ 
тумора који указује на прогнозу болести и може помоћи у доношењу 
терапијске одлуке. Ово је нарочито корисно када треба одлучити 
да ли ординирати адјувантну хемиотерапију у групи болесница 
са ХР позитивним туморима дојке, а без захваћених регионалних 
лимфних чворова метастатским процесом (нодус негативна група), 
где ће 15% пацијенткиња у 5-годишњем периоду развити релапс 
болести. Европски истраживачи развили су методу одређивања 70 
гена (MammaPrint) и доказали да имају прогностички значај [29], јер је 
забележена значајна разлика у преживљавању без болести и укупном 
преживљавању између подгрупе са „лошим“ и подгрупе са „добрим“ 
генским потписом.  Исто тако су и амерички аутори развили методу 
одређивања сета од 21 гена (Оncotype DX) чији је прогностички значај 
показан у више рандомизованих адјувантних студија [30]. 

Утицај фармакогеномике пацијента на терапијски избор

Утицај на метаболизам лекова

 Одавно је познато да постоје конституционалне индивидуалне 
разлике између људи у односу на метаболисање неких лекова. У 
области карцинома дојке дуго траје дебата у стручној јавности 
да ли треба узети у обзир индивидуалне разлике у генетском 
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полиморфизму везане за ензим CYP2D6 код постменопаузних 
жена које узимају тамоксифен. Овај ензим утиче на метаболизам 
тамоксифена, конвертујући га у 4-хидрокси тамоксифен и ендо-
ксифен, његове активне метаболите. Показано је да постоји више 
од 100 герминативних полиморфизама који одређују фенотип 
односно ензимску функцију CYP2D6. С обзиром на то да је фенотип 
ензима зависан од герминативне предиспозиције, то је битно да се 
за ову анализу екстрахује ДНК која се добија или из циркулишућих 
лимфоцита или из околног здравог епитела када као материјал 
служе туморски блокови. Директна последица постојања CYP2D6 
полиморфизама јесте да су пацијенти подељени у 3 категорије према 
брзини и способности да се метаболише тамоксифен у своје активне 
метаболите: са малом (тзв. poor metabolizers), средњом (тзв. intermedi-
ate metabolizers) и великом (тзв. extensive metabolizers) способношћу 
метаболисања тамоксифена. Директна последица овога јесте да је 
концентрација ендоксифена у спорих „метаболизатора“ 10 пута нижа 
од његове концентрације код пацијената са великом способношћу 
метаболисања тамоксифена. Испитавање полиморфизма везаног 
за овај ензим рађено је искључиво као ретроспективна анализа у 
неколико добро дизајнираних проспективних адјувантних студија 
које су испитивале ефикасност хормонске терапије. Извор ткива за 
анализу био је различит, углавном туморски блокови без познатог 
удела здравог околног ткива одакле би требало да се узима ткиво 
за поуздану генотипизацију [31]. Поред тога, постоје сумње да ли је 
концентрација ендоксифена битна за ефикасност тамоксифенске 
терапије, јер при концентрацијама тамоксифена која се постиже 
уобичајеним дозама, сатурација ЕР износи 99,9% [32]. За сада, гено-
типизација CYP2D6 није ушла у рутинску праксу као помоћни 
инструмент у препознавању пацијенткиња са ХР позитивним 
карциномима дојке које нису кандидати за примену тамоксифена. 

Утицај на токсичност лекова

 Инхибитори ароматазе су лекови који инхибирајући ензим 
ароматазу у периферним ткивима (мишићи, масно ткиво, јетра) 
жена у менопаузи смањују ниво циркулишућег и интратуморског 
естрогена, будући да ароматаза врши конверзију тестостерона и 
дехидроепиандростендиона у естрогене. Показало се да су ови 
лекови у лечењу ХР позитивног карцинома дојке нешто ефикаснији 
од тамоксифена, како у метастатском, тако и у адјувантном лечењу 
раног карцинома дојке [33]. Међутим, показано је да ова група лекова 
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често изазива болове у коштано зглобном систему, који могу бити 
веома јаки, што доводи до тога да пацијенткиње одустају од лечења. 
Ови нежељени догађаји везани за примену инхибитора ароматазе 
код неких жена могу бити веома изражени, док су код других једва 
назначени.  

 У једној студији која је поредила ефикасност и подношљивост 
два инхибитора ароматазе (аримидекса и ексеместана) урађена 
је анализа у којој су изолована четири појединачна нуклеотидна 
полиморфизма (тзв. signle nucleotid polymorphisms) нa хромозому 14. 
Показало се да је ТЦЛ1А (Т-cell leukemia 1A) ген, смештен најближе 
овим нуклеотидима, могућа веза и да су цитокини могући механизам 
настанка мускуло-скелетних нежељених дејстава [34]. Проучавање 
ових механизама омогућило би ублажавање непријатних мишићно–
скелетних симптома чиме би се побољшала пријемчивост, а самим 
тим и повећала терапијска ефикасност инхибитора ароматазе код 
ових пацијенткиња.          

Закључак

 Персонализована медицина није нови концепт у онкологији, 
јер свеобухватни приступ лечењу онколошког пацијента увек је 
персонализован и подразумева холистички приступ, где је лечење 
тумора само један део збрињавања онколошког пацијента, у чијем 
центру је увек сам пацијент. Персонализована медицина у контексту 
овог поглавља представља унапређење нашег знања из области 
онкологије и ефикасности лечења тумора, али филозофија којом се 
руководимо у лечењу онколошких пацијената остаје иста.
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PERSONALIZED MEDICINE IN ONCOLOGY

Snežana Šušnjar
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Personalized medicine in oncology referred to molecular tests for identifying 
biomarkers for targeted therapy proved to be most effective in a particular tumor type. 
At the same time pharmacogenetic and pharmacogenomic analyses can help in iden-
tifying patients with lower therapeutic efficacy or higher toxicity because of different 
drug metabolism.

This chapter encompasses the most frequent solid tumor subtypes and the cor-
responding targeted therapy especially for breast cancer, the most frequent solid ma-
lignancy in females.
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Сажетак

Малигни тумори уопште, а међу њима и колоректални карцином, 
представљају велики здравствени проблем, како у свету тако и у нашој држави. 
Последњих година у свету оболева од малигних тумора годишње близу 13 
милиона људи, а само од колоректалног карцинома око 1,2 милиона. Последњих 
година у Србији оболи годишње преко 4000 особа од колоректалног карцинома, 
умре око 2500, а што је најгоре, број оболелих и умрлих се из године у годину 
повећава. Међу бројним проблемима у дијагностици, лечењу и потоњем 
праћењу оболелих од колоректалног карцинома је и чињеница, да ће одређени 
број пацијената, који је започео лечење у II ТНМ стадијуму, дакле без метастаза у 
удаљеним органима и регионалним лимфним чворовима, ипак током времена 
развити метастазе. Да би се открили такви пацијенти, који су високоризични за 
повратак болести, а обрада на класичан патохистолошки начин на то не указује, 
чине се покушаји да се коришћењем бројних билошких маркера укаже којим 
пацијентима, ипак, треба ординирати адјувантну хемиотерапију. У раду су 
анализирана досадашња сазнања о ефикасности прогностичких и предиктивних 
биомаркера, као и маркера матичних ћелија колоректалног карцинома. Показано 
је, да упркос бројним покушајима, до сада нису доказане сигурне и поуздане 
вредности већине тестираних биомаркера, па се данас у пракси користе само 
КРАС, БРАФ, Oncotype DX Colon Cancer Assay и  Микросателитна нестабилност 
и то у смислу одређивања могућности коришћења терапије моноклонским 
антителима и/или постављања дијагнозе Линчовог синдрома.

Кључне речи: колоректални карцином, биомаркери, терапија, прогноза

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 5, број 3, 2014.
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Увод

 Малигни тумори уопште, а међу њима и колоректални кар-
цином (КК), представљају велики здравствени проблем, како у свету 
тако и у нашој држави. Последњих година од малигних тумора у свету 
оболева близу 13 милиона људи годишње, а само од колоректалног 
карцинома око 1,2 милиона [1]. У Европи је 2008. године забележе-
но 436 000 нових случајева KK, те је на тај начин то био најчешћи 
од свих малигних тумора [1]. Исте године је у Европи умрло од КК 
212000 особа, односно 12,2% од свих умрлих од малигних тумора, 
што га чини другим узрочником смрти иза рака плућа, који је иза-
звао смрт код 19,9% од свих умрлих од малигних тумора [2]. Рак дебе-
лог црева и ректума други је водећи узрок обољевања у женској (иза 
рака дојке) и мушкој популацији (иза рака плућа) у Србији [3], мада 
је у Војводини, укупно узевши код жена и мушкараца заједно, број 
новооболелих од карцинома дебелог црева већи од броја новообо-
лелих од карцинома дојке [4]. Годишње у Србији, последњих годи-
на, оболи од колоректалног карцинома преко 4 000 особа, умре око 2 
500, а што је најгоре, број умрлих се из године у годину повећава, за 
разлику од земаља у којима се спроводи превентивни програм раног 
откривања - скрининга рака дебелог црева на националном нивоу 
[3]. Сем превенције и раног откривања карцинома дебелог црева, 
као најзначајнијег фактора за боље резултате лечења, фактор који, 
такође, значајно утиче на боље преживљавање јесте и лечење пре-
ма најсавременијим достигнућима науке и праксе. На првом месту 
то је хируршко лечење, где је последњих двадесетак година дошло 
до револуционарних преокрета у хируршкој техници, што је довело 
до значајно бољих резултата у лечењу, потом увођење неоадјувантне 
терапије, односно преоперативног лечења карцинома ректума ради-
отерапијом и хемиотерапијом, али и увођење тзв. биолошке, циљане 
или персонализоване терапије [5].

 Основно помагало у планирању лечења од било ког малигног 
тумора, према стадијуму обољења, па тако и од КК, јесте ТНМ 
класификација тумора, коју издаје Међународна унија за борбу против 
рака, као део Светске здравствене организације, са седиштем у Лиону. 
Сваки тумор се овде класификује у одређене стадијуме, односно 
фазе развоја обољења и то према величини тумора (Т), присуству/
одсуству метастаза у лимфним чворовима (Н) и присуству/одсуству 
метастаза у удаљеним органима (М). Сваких неколико година се 
објављује ново, ревидирано и допуњено издање ове класификације, 
тренутно је на снази Седмо издање, објављено 2009. године [6]. 



Милан Бреберина и сар.

59

На жалост, ни у овом издању, као ни у претходним издањима, у 
класификацијама тумора нису узете у обзир биолошке особине 
тумора, које би неке пацијенте, који су према тој класификацији у 
I или II стадијуму, преместиле у високо ризичне и омогућиле им 
благовремену одговарајућу терапију, мада су дате неке препоруке 
за МСИ тестрање као саставни део одређивања стејџинга КК, као и 
градирање тумора према степену дедиференцијације. На пример, 
познато је да око 20–25% пацијената оболелих од КК у тренутку 
постављања дијагнозе, чак и у случајевима мањих тумора, према 
његовој величини у I или II стадијуму, већ има удаљене метастазе, 
дакле у IV је стадијуму, док ће 50% пацијената у ТНМ стадијуму 3, 
током времена, развити локални рецидив и/или удаљене метастазе 
[7]. Стога је смртност од ове болести још увек висока, без обзира што 
је петогодишње преживљавање у I ТНМ стадијуму 93,6%, али у  IV 
стадијуму је свега 8,1% [8].

 У палети средстава која се користе за рано откривање тумора, 
праћење резултата лечења, као и за одређивање одговарајућег 
лечења, последњих деценија се све више користе и тзв. биомаркери. 
Биомаркери (биолошки маркери, односно показивачи или 
усмеривачи) су биолошки молекули, који се налазе у крви или 
другим телесним течностима или ткивима, или у самом тумору, а 
чије присуство означава нормалан или абнормалан процес или 
стање болести [9]. Биомаркер може да се користи и у процени, како 
организам оболелог одговара на примењено лечење, односно да ли 
са таквим лечењем треба наставити или не, па и какво лечење уопште 
треба применити. Открића биомаркера су честа, информације о 
њима се умножавају, али, у исто време, још увек не постоји општи 
консензус о томе који биомаркери су корисни и у којим ситуацијама.

 Из тог разлога су различита међународна стручна удружења, 
као што су American Society of Clinical Oncology’s Tumor Markers Expert 
Panel (ASCO TEMP),  European Group on Tumor Markers (EGTM) и Euro-
pean Society of Medical Oncology (ESMO) анализирали актуелно стање у 
вези са биолошким прогностичко–предиктивним факторима, који би 
могли да помогну у планирању персонализованог лечења пацијената 
оболелих од КК [10-12]. Упркос великим уложеним напорима и 
напретку фундаменталних истраживања, дошло се до закључка, да 
се у пракси користи свега неколико маркера. Вероватно се ради о 
томе, да многи прогностички и предиктивни биомаркери нису до 
сада испробани и процењени код већег броја пацијената, односно да 
не постоји консензус о њиховој вредности због различитог приступа 
у њиховој примени и немогућности упоређивања резултата [12]. 
Такође, велики је број студија, које су показале бољи исход лечења 
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код адјувантно примењеног 5–флуороурацила и оксалиплатине, 
али без ефекта код администрирања иринотекана, бевацизумаба 
или цетуксимаба [13]. И док је корист од адјувантне хемиотерапије 
и 3. стадијуму КК више-мање јасна, њена корист у 2. стадијуму није 
сигурна, односно покушавају се изнаћи биомаркери, који би могли 
предвидети коме вреди давати адјувантну хемиотерапију, а коме не.

 Биомаркере, који се користе код КК, можемо поделити, 
начелно, у три групе: 

- Прогностички – раздвајају пацијенте на оне којима није 
потребна даља терапија, односно оне којима се саветује 
наставак лечења;

- Предиктивни – идентификују пацијенте који ће имати 
користи од одређене врсте терапије;

- Маркери матичне ћелије колоректалног карцинома.

ПРОГНОСТИЧКИ БИОМАРКЕРИ

 Микросателитска нестабилност (МСИ) 

 МСИ је један од првих биомаркера за којег је откривено да 
има прогностичку вредност код КК. Она се дефинише као појава 
нових алела у понављаним (микросателитним) секвенцама, који су 
одсутни у нормалној ДНК и може се јавити како у спорадичним тако 
и у хередитарним карциномима (Линч синдром1). МСИ се јавља код 
тумора  који  немају систем механизма репарације ДНК (MMR – mis-
match repair), односно изгубљена је могућност поправке оштећења ДНК, 
који се у геному јављају након процеса репликације ДНК. Она се одвија 
у микросателитима, односно малим понављаним некодирајућим 
секвенцама ДНК. Тако долази до нагомилавања генетских грешака, 
захваљујући томе што су механизми репарације оштећени, те настале 
грешке не могу да се поправе, већ се нагомилавају са последичним 
улажењем ћелије у стање микросателитне нестабилности. Зависно 
од броја мутираних микросателита тумори могу бити са високим и 
ниским МСИ: МСИ-Х и МСИ-Л (од енглеских речи high -  висок и  
low – низак).

 
1    ЛИНЧ синдром (ЛС) је аутозомно доминантно генетско стање, код којег постоји врло висок ризик 
за обољевање од колоректалног карцинома,  али и тумора других органа, као што су ендометријум, 
јајник, желудац, танко црево, хепатобилијарни тракт, горњи део уринарног тракта, мозак и кожа. 
Повећани ризик од обољевања је последица наследних мутација у систему поправки оштећене ДНК. 
Синдром је име добио по Хенрију Линчу (Lynch), америчком професору генетике, рођеном 1928. 
године, који је први установио постојање хередитарног неполипозног карцинома дебелог црева 1970. 
године, а који се јавља код млађих особа као наследно обољење.
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 Тренутно постоји неколико клиничких критеријума за МСИ 
тестирање код КК, како би се открио потенцијални пацијент са 
Линчовим синдромом према Бетезда критеријумима [14].

 У било ком од суспектних случајева индиковано је МСИ 
тестирање, што се у западној Европи и САД широко и користи [12].

 Насупрот Линчовом синдрому, нешто је другачији механи-
зам настанка спорадичних КК преко МСИ. Овде се ради о губитку 
експресије  hMLH1 и  последичном  губитку система поравка оштеће-
ња ДНК. Овај, спорадични тип тумора се може одредити и помоћу 
БРАФ В600 мутације, која је изразито удружена са овим типом 
карцинома.

 Показано је, да МСИ+ код КК даје бољу прогнозу исхода 
лечења од тумора где није присутна [15], те стога неки сматрају да би 
требала да буде уврштена у стандардни репертоар патохистолошког 
испитивања сваког КК тумора, а не само оних који испуњавају 
Бетезда критеријуме. МСИ+ тумори ређе метастазирају, спорије 
напредују, без обзира што њихова хистолошка слика одговара нижем 
степену диферентованости. Стога класична морфолошка слика 
код хематоксилин – еозин бојења није довољна за процену МСИ 
статуса, те је неопходно посебно тестирање, имунохистохемијским 
или молекуларним техникама. Такође, адјувантна хемиотерапија 
у стадијумима II и III на бази 5-ФУ показала је да има ефекта мод 
МСИ- тумора, а не код МСИ+ тумора, односно да је ефикасна 
терапија с иринотеканом [13]. Претпоставка је, да је ово повезано са 
сензитивношћу ћелија са дефицитом механизма за поправке ДНК, 
што је заправо механизам ћелијске смрти индукован иринотеканом.

 Ипак, постоје и супротни разлози, због којих се МСИ тестирање 
не ради рутински: МСИ тестирање је значајније за специфично 
преживљавање у односу на КК, а не на укупно преживљавање. То 
се објашњава бољом прогнозом код МСИ+ пацијената млађих од 50 
година, јер је код млађих особа вероватније да се ради о Линчовом 
синдрому. Укључивање старијих пацијента, који умиру и од других 
болести, умањило би позитиван прогностички ефекат МСИ. 
Такође, МСИ тестирање није једноставно, захтева велико знање и 
искуство, без обзира што је данас имунохистохемијско испитивање 
поједностављено.

 Тако МСИ остаје маркер за бољи клинички исход, али пре 
свега код Линчовог синдрома.
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KRAS

 КРАС је скраћеница од Kirsten Rat Sarcoma. Породицу РАС 
онкогена чине три главна онкогена, КРАС, ХРАС и НРАС, који су сви 
укључени у раст и развој тумора. КРАС протоонкоген стимулише 
производњу протеина који имају важну улогу у сигналном механизму, 
односно ћелијској пролиферацији и диференцијацији, тј. делује на 
рецептор за ЕГФР (Epidermal Growth Factor - епидермални фактор 
раста), а мутација КРАС гена је есенцијелни корак у развоју многих 
тумора. Он делује као прекидач, односно када је активан, активира 
протеине неопходне за пропагацију фактора раста. Мутације КРАС 
онкогена су нађене у 35–42% КК и сматра се да се јављају у раној фази 
карциногенезе [14]. 
 Значај мутација КРАС онкогена је још увек дискутабилан. 
Постоје велике студије, као што је QUASAR [16], kojа је показала да је 
КРАС мутација удружена са значајно повишеним ризиком повратка 
болести у односу на тзв. дивљи тип, односно немутирани КРАС (wild 
– type), што није потврђено у PETACC–3 студији [17]. Могуће је, да је 
разлог овој дискрепанци и сам дизајн појединих студија. Иницијално 
је, штавише, КРАС сматран за значајан прогностички фактор код 
KK, али је касније схваћено, да је важна само мутација на кодону 12, а 
не и на кодонима 13 и 61.
 Ипак, као предиктивни фактор, мутирани КРАС се показао 
користан, јер указује на резистенцију на анти-ЕГФР моноклонална 
антитела као што су цетуксимаб и панитумумаб2, односно да само 
пацијенти са немутираним, дакле дивљим типом КРАС имају 
користи од ове терапије, те би сви пацијенти којима се планира 
терапија моноклонским антителима требали да прођу тестирање 
КРАС [14]. То се, у пракси, односи на пацијенте са метастазама КК 
у јетри. Додавање хемиотерапији анти-ЕГФР лекова (цетуксимаб) 
довело је до продужетка стања пре прогресије болести. То се тумачи 
тиме, да мутација КРАС гена доводи до активације ЕГФР сигналног 
пута, те стога анти-ЕГФР лек има своје место.
 Међутим, најновије студије су показале, да поједини пацијенти, 
и поред одсуства експресије ЕГФР, реагују повољно на цетуксимаб, 
што значи да ово антитело има утицај и на друге сигналне путеве
 Посебан је проблем што постоји већи број различитих тестова 
за КРАС мутацију, који су различите сензитивности и за сада не 
постоји јасан консензус, односно препорука, која врста теста се 

   
2    Цетуксимаб (Erbitux®)  и панитумумаб (Vectibix®) су моноклонска антитела, инхибитори 
епидермалног фактора раста (EGFR) kod KK.
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препоручује, али је, ипак, одређивање КРАС статуса тренутно једини 
молекуларни маркер који се стандардно одређује у дијагностичкој 
пракси.

BRAF

 На сличан начин, мали проценат примарних КК, свега око 
10%, поседује мутацију БРАФ гена, мада је ова мутација примећена 
и код малигног меланома [13]. Мутација БРАФ гена је чешћа код 
болесника женског пола, локализације тумора у десној половини 
дебелог црева, старијих пацијената, лошије диферентованих тумора 
и са МСИ–Х, а корелира са лошијим преживљавањем пацијената уз 
стандардну хемиотерапију, мада не код МСИ–Х тумора [18]. 
 У ствари, значај тестирања на БРАФ мутацију потенцијално 
би био у томе, да би се идентификовало 8–10% случајева, који су, 
мада немутирани–дивљи тип КРАС, ипак резистентни на анти-ЕГФР 
терапију (цетуксимаб/панитумумаб) јер имају БРАФ мутирани ген 
[19].

TP53

 ТП53 је супресор ген, налази се на хромозому 17, а има улогу 
у креирању протеина значајних за регулацију деобе ћелија. Он се 
нормално активира код оштећења ДНК, што доводи до престанка 
раста ћелије и њене апоптозе (програмиране ћелијске смрти). На тај 
начин ТП53 функционише као чувар – супресор, јер не дозвољава 
деобу потенцијално малигних ћелија. Инактивација р53 пута услед 
мутације ТП53 гена, јесте други кључни корак у колоректалној 
карциногенези, а што се у већини тумора дешава инактивацијом 
два алела овог гена. Ова мутација је откривена у око 85% КК и 
обично се јавља у фази преласка аденома у аденокарцином [14]. 
Имунохистохемијска експресија овог гена може да има прогностичку 
вредност код КК: јача експресија је удружена са туморским 
метастазама у лимфним чворовима и лошијим петогодишњим 
преживљавањем [20]. 
 Међутим, још увек нема консензуса око вредности овог 
биомаркера јер нема договора ни око његовог нумеричког вредновања 
код имунохистохемијског тестирања, нити око вредновања појаве 
антитела, као што, за сада, још увек не постоји поуздана корелација 
са клиничким подацима [14].
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Биомаркери апоптозе

 Једна од најважнијих особина малигне ћелије уопште, јесте 
њена способност да избегне програмирану ћелијску смрт, односно 
апоптозу. Апоптоза је ограничена на појединачне ћелије, када сама 
ћелија спроводи програмирану смрт тј. извршава самоубиство и не 
јавља се запаљенска реакција. За разлику од ње код некрозе долази 
до смрти великог броја ћелија више различитих ткива, као последица 
дејства страних фактора, при чему се јавља запаљење. Апоптоза 
је заступљена у ћелијама и ткивима која се брзо деле као што су 
ентероцити, она је активан процес, за који је потребна синтеза ензима 
и протеина, који учествују у њему. 
 Механизам апоптозе, односно алгоритам њеног одвијања 
је изузетно сложен и зависи од сложене каскаде интерактивних 
протеина. Кључне компоненте су каспазе. Каспазе (цистеин–
аспартичке протеазе) су породица цистеинских протеаза, које имају 
улогу не само у апоптози него и у некрози и запаљењу.
 Каспаза–3 се активира у тачци спајања спољашњих и 
унутрашњих индукционих путева. Ниво активиране каспазе–3 би, 
на тај начин, био мера постојеће апоптозе и широко се користи у 
самој детекцији апоптотичних ћелија.
 М30, други маркер апоптозе, служи за идентификацију 
цитокератина, продукта каспазе. 
 Значај апоптозе за клинички исход оболелих од КК је још 
увек нејасан, резултати су контрадикторни. Могуће је да се ради 
о различитој селекцији пацијената, различитим лабораторијским 
методама и различитим дизајнима студија. Тако постоје извештаји 
о честој апоптози код МСИ+ тумора, затим о јачој експресији 
каспазе–3 код тумора десне половине дебелог црева, нижем степену 
апоптозе код рецидивних тумора ректума [14]. Постоји i рад у којем 
је анализиран индекс апоптоза : пролиферација и који се показао као 
сигнификантан за исход лечења [21].

Ki67

 Како апоптоза, тако је и пролиферација значајна за раст и 
развој тумора. Пролиферативна активност тумора може се проценити 
одређивањем нивоа експресије одређених антигена специфичних 
за ћелијски циклус, а најчешће се користи Ки67 антиген, који се 
појављује током целог ћелијског циклуса сем Го фазе. 
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 Висок ниво Ки67 је корелирао са исходом лечења код многих 
типова малигних тумора, као што су карцином дојке, малигни 
лимфоми и астроцитоми. Међутим, код КК постоје контрадикторни 
извештаји о прогнози и преживљавању, већина студија је пронашла 
инверзну корелацију између експресије Ки67 и исхода лечења, 
односно пацијенти са високом експресијом Ки67 у тумору имали 
су боље преживљавање [14]. Није јасан овај однос између високог 
степена пролиферације тумора и бољег преживљавања пацијената, 
мада постоје радови који показују и овде значај МСИ-Х, односно да је 
висока експресија Ки67 чешћа код МС+ тумора.
 С обзиром на неконзистентне резултате како за маркер 
апоптозе, тако и маркер пролиферације, односно Ки67, вероватно ће 
у будућности морати да се спроведу комбинована испитивања оба 
ова маркера, да би се проверио њихов однос, а такође уз корелацију 
са МСИ и локацијом тумора у дебелом цреву.

Имунолошки маркери

 Имунолошки систем се као могући узрочник настанка тумора, 
у случају његовог дефекта, те као могући начин лечења тумора, 
појачавањем имунолошког одговора, изучава већ више деценија. 
Ово је ванредно сложен механизам и његово детаљно објашњење 
би превазилазило како потребе овог чланка, тако и компетенцију 
аутора.
 На првом месту је под лупом експресија ХЛА (Human Leucocyte 
Antigene) класе 1. ХЛА је назив за групу гена, који кодирају МХЦ 
(Major Hystocompatibilty Complex) код људи, а састоји се из већег броја 
гена, који се налазе на хромозому 6. ХЛА гени су хумане верзије МХЦ 
гена, који се налазе код већине кичмењака. Протеини кодирани од 
стране одређених гена познати су као антигени и они представљају 
кључни део механизма имунолошког одговора. 
 Постоји више класа ХЛА система, а са онколошког аспекта 
најзанимљивија је класа 1. Класу 1 ХЛА представљају пептиди на 
унутрашњој страни ћелијске мембране, који привлаче лимфоците 
Т-ћелије убице (killer T-cells), које опет разарају - уништавају малигне 
ћелије. Тако се као први маркер за јачину имунолошког одговора на 
тумор изучавала експресија ХЛА класе 1. 
 Туморске ћелије се спасавају од препознавања од стране 
Т-ћелија убица дерегулацијом или потпуним губитком ХЛА-1. 
Експресија ХЛА-1 се показала као прогностички ваљан показатељ у 
случају карцинома дојке, али код КК су резултати, као за многе друге 
биомаркере, контрадикторни [22,23].
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 Дерегулација ХЛА-1 доводи малигне ћелије у стање веће 
пријемчивости за напад НК ћелија (Natural killer cells – ћелије убице), 
али евентуално присуство ХЛА-Е и ХЛА-Г, који шаљу инхибиторне 
сигнале НК ћелијама, опет умањује дејство НК ћелија.
 Занимљиво је, да је показано, да је и МСИ карактерисана 
специфичним имунолошким одговором. Наиме, накупљање каракте-
ристичних пептида ФСП (Frame shif- derived peptides) омогућава 
имунолошко препознавање, што доводи до гушће лимфоцитне 
инфилтрације код МСИ+ тумора [24].

Геномски маркери

 Сазнање, да су молекуларне особине канцера, укључивши 
екпресију генских профила, повезане са клиничким исходом, 
довело је до развоја различитих молекуларних тестова, који дају 
прогностичке и предиктивне информације, а које могу бити од 
помоћи при доношењу одлука о начину лечења пацијената.
 У овом тренутку постоје два комерцијална теста, који се служе 
геномским маркерима.
 Oncotype Dx® Colon Cancer test (Genomic Helth, Redwood City, 
California) предвиђа могућност рецидива болести путем Reccurence 
Score,тј. анализом 12 гена, независно од патохистолошког ТНМ 
стадијума, МСИ статуса и без употребе других маркера. Овај тест је 
на располагању од јануара 2010. године и користи се за пацијенте у II 
и III стадијуму карцинома колона [14].
 ColoPrint® (Agendia, Amsterdam, Holandija) анализира палету 
од 18 гена и, за сада, даје обећавајуће резултате у смислу предикције 
рецидива болести [14].
 Све то, међутим, треба да потврди шира пракса, јер већих 
искустава још увек нема.

PIK3CA

 Активација пута фосфатидилинозитол 3-киназе се доводи у 
везу са развојем многих малигних тумора, па и КК. Мутације овог 
гена се доводе у везу са лошијим исходом болести код пацијената 
оболелих од КК. Када су ови резултати усклађивани са тестирањем 
КРАС статуса, лоши резултати у преживљавању су добијени само 
код дивљег типа КРАС [25].
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Губитак хетерозиготности 18q

	 Губитак неких алела на хромозому 18q се јавља при крају 
процеса карциногенезе и то у око 70% случајева КК. Његова 
прогностичка вредност је нејасна, без обзира што има студија које су 
показале да пацијенти оболели од КК са овом особином имају лошије 
шансе за укупно преживљавање. Међутим, мултиваријабилне 
анализе, поготово када је укључен и фактор МСИ, довеле су до тога 
да се значај губитка хетерозиготности на овом хромозому, у смислу 
предиктивности исхода лечења, изгубио [26].

CIMP

 Последњих година се доста радило и на изучавању једног 
новоустановљеног пута карциногенезе КК, који подразумева дез-
активацију гена супресора хиперметилацијом ЦпГ острваца3 у про-
моторним регијама различитих гена. Овакви тумори се називају 
ЦИМП (CpG island methylator phenotype). Сматра се, да једна трећина 
до једне половине свих КК настају овим путем, а да чак већина 
спорадичних КК настаје овако.
 Међутим, већина ЦИМП–позитивних тумора је удружена са 
са МСИ, те исказује сличне карактеристике (чешћи код жена, старије 
особе, десни колон предилекционо место, лоше диферентован, 
муцинозни тип тумора). ЦИМП+ тумори нису имали користи од 
хемиотерапије базиране на 5ФУ и имали су лошије преживљавање 
од самог хируршког лечења, алу су имали боље преживљавање у 
комбинацији хирургија – 5ФУ [14]. Очигледно, да су потребна даља 
изучавања овог биомаркера.

Хромозомска нестабилност

 Осим микросателитне нестабилности и ЦИМП, хромозомска 
нестабилност (ХН) се такође сматра као фактор који учествује у 
КК патогенези. Тумори који настају на овај начин карактеришу 
се поремећајем броја хромозома (анеуплоидија) и губитком 
хетерозиготности [26]. ХН је примећена чак у 65–70% спорадичних 
КК, мада је механизамњеног настанка нејасан. ХН фенотип је удружен 
са лошијим исходом болести, ако се упореди са МСИ+ туморима, 
без обзира на анатомску локализацију тумора или примењену 
хемиотерапију.

3   ЦпГ острвца су геномски региони, у којима се цитозин и гванин налазе непосредно једно уз другог.
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ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ КОД 
КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА

Предиктивне	биомаркере	можемо	поделити	у	неколико	група:

- Биомаркери са предикцијом терапије,
- Биомаркери са предикцијом хемиотерапије,
- Биомаркери предикције токсичности.

Биомаркери за предикцију терапије

Микросателитна нестабилност
 

 Осим што МСИ има позитиван прогностички значај за исход 
лечења КК, разматран је и предиктивни значај у смислу избора 
терапије. Резултати су контрадикторни, у смислу, да су неке студије 
показале да терапија са 5ФУ након хируршког лечења има лошији 
исход лечења од саме хирургије код МСИ+ тумора, док су друге 
студије дале сличан исход код овакве две групе пацијената, или чак 
бољи резултат у групи са 5ФУ [27]. Вероватно се ради о различитом 
дизајну студија, јер неке студије нису биле рађене методом случајног 
избора пацијената (нису биле „рандомизиране“). 
 Уколико се ипак усвоји предиктивна вредност МСИ, онда 
би њено присуство негирало потребу адјувантне хемиотерапије у 
стадијуму II КК, односно велики број пацијената би био поштеђен 
„прелечивања“, материјалних трошкова, токсичности примењених 
лекова и смањеног квалитета живота током хемиотерапије.
 На несрећу, пацијенти из ових студија су лечени још пре 20-
30 година у различитим установама и државама, а у међувремену су 
уведени у праксу нови стандарди адјувантне хемиотерапије, уместо 
болуса инфузије 5ФУ, као и увођење нових цитостатика, као што 
су оксалиплатина или иринотекан. Ови нови цитостатици су чак 
изменили предиктивну вредност МСИ, јер постижу добре резултате 
и код МСИ- тумора, мада су додатна истраживања неопходна.

 KRAS
 Велика клиничка студија, коју су заједнички спровели 
Национални институт за рак Канаде и Аустралазијско удружење 
гастроентеролога, показала је, да је међу КК пацијентима који нису 
реговали на хемиотерапију, монотерапија с цетуксимабом побољшала 
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њихово укупно преживљавање, продужила време до погоршања 
болести и поправила квалитет живота [28]. Изненађење је, међутим, 
било да појачана експресија ЕГФР протеина није праћена још бољим 
одговором на терапију моноклонским антителима. Објашњење је 
нађено у мутираном КРАС онкогену, који има особину да изолује 
раст малигне ћелије од утицаја ЕГФР, самим тим и од терапијског 
ефекта цетуксимаба и панитумумаба. Стога се лечење моноклонским 
анти ЕГФР антителима, које је и скупо и потенцијално токсично, 
спроводи само код КК пацијената са туморима који имају дивљи – 
немутирани тип КРАС. Мутација КРАС онкогена се данас сматра 
као главни негативни предиктор за ефикасност анти ЕГФР терапије 
и ушла је у водиче терапије КК у многим центрима широм света..
 На жалост, ни сви пацијенти са дивљим типом КРАС не 
одговарају на анти ЕГФР терапију, позитивна предиктивна вредност 
је, штавише, врло ниска, свега 47% [14]. Стога се ради на увођењу и 
других биомаркера, који би омогућили бољу предикцију терапије. 
Актуелно се проверава вредност NRAS, BRAF  и PIK3CA.

BRAF
 Kао што је горе наведено, предиктивна вредност КРАС за 
лечење КК анти ЕГФР лековима је мала, свега четрдесетак процената. 
Пошто ЕГФР утиче на два сигнална пута, RAS – RAF – MARK осовина 
и PI3K – PTEN – AKT, резистенција на терапију може бити изазвана и 
другим члановима ових сигналних путева, као што је и БРАФ. 
 Неки прелиминарни резултати сугеришу да ће се 
неефикасност анти-ЕГФР терапије умањити додавањем инхибитора 
БРАФ, сорафениба4, истовремено са цетуксимабом и панитумумабом 

[29].

Биомаркери за предикцију терапије нестероидним 
антиинфламаторним лековима

COX – 2
 Стари лек за многе болести, аспирин, проучава се и са 
аспекта његовог ефекта на КК. Познато је да како аспирин, тако и 
други нестероидни антиинфламаторни лекови, имају утицаја на 
превенцију КК. Сматра се, да аспирин инхибира циклооксигеназу–2 
4   Сорафениб (Nexavar®) је инхибитор неколико тирозин киназа као и БРАФ. Користи се у лечењу 
метастатског карцинома бубрега, хепатоцелуларног карцинома и карцинома штитасте жлезде 
отпорног на терапију радиоактивним јодом.
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(СОХ-2), која се појављује у 70% случајева КК и чији ниво се 
повишава са напредовањем болести. Експерименталне студије на 
лабораторијским животињама су показале, да СОХ-2 има централну 
улогу у патогенези КК, расту тумора, ангиогенези и метастазирању. 
Неке студије су показале, да аспирин може имати улогу не само у 
превенцији КК, већ и у адјувантној терапији КК, мада је то више на 
нивоу опажања него резултат добро дизајнираних студија [30]. С друге 
стране, узгредни нежељени ефекти аспирина, чак и у малим дозама, 
могу довести до потенцијално опасних компликација (гастрично 
крварење). Додатна испитивања су потребна, па експресија СОХ-2, 
за сада, није довољна као биомаркер.

 PIK3CA
 Као додатак дискусији о СОХ-2 може се навести, да су 
скорашње студије показале, да су корист од терапије аспирином 
имали само пацијенти чији су КК имали мутацију ПИК3ЦА, док 
пацијенти са дивљим типом ПИК3ЦА нису имали користи [31]. 
Могући механизам дејства аспирина би био преко блокирања дејства 
ПИК3ЦА, што би доводило до престанка раста туморских ћелија и 
њихове апоптозе.
 На жалост, за сада не постоје озбиљне клиничке студије, које 
би потврдиле ове ефекте добијене у лабораторијским условима.

Биомаркери за предикцију токсичности

Недостатак DPD
 
 Лекови из групе флуоропиримидина (5ФУ, капецитабин, 
тегафур) се најчешће користе у терапији КК. Без обзира што се, 
начелно, веома добро толеришу од стране пацијената, у око 5-10% 
случајева развија се токсичност тежег степена, понекад толика, да 
угрожава живот. Ова нетолеранција је изазвана најчешће дефицитом 
ензима дихидропиримидин дехидрогеназе (ДПД), која је присутна 
у око 4% популације [14]. Благовремена детекција ових пацијената 
би спречила нежељене ефекте лекова, смањила трошкове лечења, 
а доза лека би се могла подешавати индивидуално. Дефицит ДПД 
се може одредити PCR5 методом, али на жалост постоји тридесетак 
полиморфизама овог ензима, па се за сада ова детекција у пракси не 
користи, мада би могла бити од велике помоћи.
5   PCR (Polymerase Chain Reaction) – Реакција ланчаног умножавања, метода којом се умножава молекул 
ДНК. Методу је креирао Кери Малис 1983. године, а 1993. године је за то откриће добио Нобелову 
награду за хемију.
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Полиморфизам  UGT1A1
 

 Лек иринотекан је инхибитор ензима топоизомеразе-1, 
који прекида репликацију ДНК у малигној ћелији, што доводи до 
њене смрти. У организму оболелог, иринотекан се метаболише у 
100-1000 пута активније метаболите, који се потом инактивирају 
помоћу изоензима УГТ1А1. Дефицит овог ензима у пацијента може 
довести до појаве жестоких узгредних ефеката (тешке неутропеније 
и дијареје) јер се активни метаболити не катализују и дезактивирају. 
Постоје 63 варијанте УГТ1А1, тако да, за сада, не постоји клиничка 
примена сазнања о значају овог изоензима [14].

МАРКЕРИ УДРУЖЕНИ СА МАТИЧНИМ ЋЕЛИЈАМА 
КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА

 Теорију о матичним ћелијама малигног тумора објавио је још 
1875. године Конхајм6, сматрајући да спољашњи или унутрашњи 
фактори (ирадијација, повреда, карциногени) доводе до оштећења 
здраве матичне ћелије, претварајући је у матичну ћелију тумора, те да 
различити тумори из различитих матичних ћелија имају различите 
генетске и биохемијске профиле.
 Класична теорија о карциногенези сматра, да је свака 
ћелија малигног тумора способна за пропагацију и метастазирање, 
док савремена теорија о матичним ћелијама малигног тумора 
претпоставља хијерархијски модел карциногенезе, према којем је 
само мали број ћелија тумора, и то само матичне ћелије, способан 
за ширење по организму оболелог [32]. Према тој теорији, главни 
циљ лечења малигног тумора би биле баш те, матичне ћелије, 
па би у  скринингу,  дијагностици и терапији требало извршити 
идентификацију, одговарајућу селекцију, карактеризацију, тестира-
ње и проверу матичних ћелија добијених из КК. Особине, које би 
матична ћелија требало да има су [32]:

- Способност за самообнављање;
- Способност за диференцијацију, односно да се могу у 

лабораторијским условима добити сви типови ћелија из 
тумора;

- Способност да иницира тумор;
- Способност за асиметричну деобу.

6    Julius Friedrich Cohnheim (1839 – 1884), немачки лекар, ученик Р. Вирхофа, професор патологије у 
Килу, Бреслау (данас Вроцлав у Пољској) и Лајпцигу. Највећи допринос дао на пољу инфламације, 
први почео да употребљава брзо смрзнуте препарате у патохистолошкој дијагностици.
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 До данас су пронађени и проверавани бројни мембрански 
и цитоплазматски маркери, мада се у широкој пракси још увек не 
примењују. У теорији, они би предвидели могућу прогресију болести 
и идентификовали пацијенте у ризику за рецидивирање тумора, 
штавише, ако би се неким леком уништила туморска матична ћелија, 
уништио би се и сам тумор.
 Посебан значај се данас даје појави тзв. туморског пупљења на 
инвазивном рубу тумора. Оваква морфологија заправо претпоставља 
трансформацију у инвазивни фенотип и карактерише се, у морфо-
лошком смислу, појавом појединачних ћелија и кластера од 
највише четири ћелије, које се налазе испред главне туморске масе 
у хистолошком препарату. Показало се да ћелије из ових пупољака 
имају карактеристике матичних туморских ћелија, укључујући 
потенцијал за редиференцијацију, како локално тако и у метастазама.
 Постоје различите методе за идентификацију матичних 
ћелија КК in vitro, али још увек нема универзалног консензуса о томе. 
Матичне ћелије се могу изоловати из самог тумора, из крви оболелог 
или из његове костне сржи. Методе за идентификацију матичних 
ћелија тумора су базиране на маркерима специфичним за матичне 
ћелије у истом, здравом органу, а од посебног су интереса матичне 
ћелије епитела зида дебелог црева, јер оне и код здраве особе имају 
велику способност самообнављања и подложне су мутацијама 
потребним за карциногенезу.
 На жалост, за сада још увек нема превођења лабораторијских 
резултата у клиничку праксу, али је ово подручје на коме се изузетно 
много ради у истраживачким центрима у свету.

Табела 1. Биомаркери који се данас користе у пракси [12]

Биомаркер Клиничка употреба

KRAS Утврђивање отпорности на анти-ЕГФР моАБ 
код метастатског КК

BRAF
Утврђивање отпорности на анти-ЕГФР моАБ 
код метастатског КК
Искључивање Линч синдрома 

MSI Утврђивање Линч синдрома
Oncotype DX colon cancer assay Планирање терапије у 2. и 3. стадијуму КК
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Закључак

 Иако се терапија КК и даље заснива на хируршком лечењу, које 
једино и може да излечи оболелог, последњих 15-20 година је дошло 
до значајног, мада не суштинског, напретка у нехируршком лечењу 
пацијената у III и IV стадијуму обољења. Међутим, део пацијената у II 
стадијуму добија метастазе, не реагује на стандардну терапију и има 
гору прогнозу. Стога се чине различити покушаји, да се идентификују 
такви пацијенти, односно да се одреде особине тумора, како би се 
селектирали пацијенти са већим ризиком за повратак болести и да 
се баш њима одреди специфична терапија. Тако терапија није више 
заснована на слепом лечењу цитостатицима, већ тежи да буде строго 
селекционисана, усмерена према молекуларном профилу тумора, 
ефикаснија, мање токсична и јефтинија.
 У центру пажње је узорак тумора, који се испитује, који мора 
да садржи довољну количину туморских ћелија.
 За сада има мало строго специфичнихи прецизних биомаркера 
који би били широко примењиви (Табела 1), али је сигурно да ће их 
већ у блиској будућности бити више и да је будућност онколошке 
терапије, уопште, па тако и код КК, осим хирургије, која остаје 
основни метод лечења, у персонализованој медицини.
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BIOMARKERS IN COLORECTAL CANCER AND IT’S USE IN THE 
OPTIMIZING OF THERAPY

Milan Breberina, Tomislav Petrović, Zoran Radovanović, Vladimir Selaković, 
Dejan Lukić i Milan Ranisavljević

Deaprtment of Surgical Oncology, 
Institute of Oncology of Vojvodina Sremska Kamenica
Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Serbia

Malignant tumors in general, among them colorectal cancer also, are a great 
health problem in the world as well in Serbia. In the recent years worldwide malig-
nant tumors are diagnosed in about 13 millions of persons, among them about 1.2 
millions of colorectal cancer each year. In Serbia last several years are diagnosed more 
than 4000 new cases of colorectal cancer each year and about 2500 perosons die per 
year. The worst fact is that those numbers are bigger each year. Among numerous 
problems in diagnostics, therapy and follow up of the patients with colorectal cancer 
is the fact that a certain number of patients, who started the treatment in the IInd TNM 
stadium, that is without lymph node nor distant metastases, shall anyway develop 
distant metastases in short time. In order to discover such high risk patients, but who 
are not high risk if diagnosed by classical pathohystological way, a lot of research has 
been focused on biomarkers, which should point who of those patients should anyway 
receive adjuvant chemotherapy. In the article are analysed both prognostic and pre-
dictive biomarkers and markers of malignant stem cells. Currently only KRAS, BRAF, 
Oncotype DX Colon Cancer Assay and Microsatlite instabillity are used in clinical 
practice to identify patients who can be spared from treatment or benefit from therapy.
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Сажетак

У савременој медицини персонализовани приступ aнтитромбоцитној 
терапији који укључује примену неких од разноврсних стандардних и нових 
лекова у примереним дозама, оптимализованим према индивидуалним карак-
теристикама болесника, преузима примат над симплификованим приступом 
лечењу лимитираним бројем лекова у универзалној дози (one-size-fits-all).

Персонализовани приступ антитромбоцитној терапији подразумева 
третман прилагођен специфичним клиничким карактеристикама и лаборато-
ријским параметрима са постулатом да се адекватан лек примени у минималној 
ефикасној дози, а да се са максималном вероватноћом, с једне стране, предупреди 
настанак могућих компликација, посебно тромботично-исхемијских, а с друге, 
редукује проценат хеморагијских догађаја и нежељених реакција на лек. 

Већ се на нивоу примарне превенције кардиоваскуларних болести анти-
тромбоцитним лековима уочава неопходност имплементације резултата студија 
које истичу инсуфицијентност профилаксе аспирином код особа женског пола 
и оних без високог кардиоваскуларног ризика и релативно високи степен од 
настанка хеморагијских компликација, нарочито гастроинтестиналног порекла. 

Појава нових потентнијих антитромбоцитних лекова, нарочито у класи 
блокатора аденозин-дифосфата, као што су тикагрелор и прасугрел, који 
заједно са аспирином ефикасније смањују степен нежељених исхемијских 
догађаја у секундарној профилакси, али и повећавају ризик од настанка хемо-
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рагијских догађаја, наметнула је клиничарима додатни изазов. При избору 
антитромбоцитног лека неопходно је пажљиво размотрити ризик за тромбозне 
догађаје, идентификовати особе са високом резидуалном тромбоцитном 
активности, нарочито на терапију клопидогрелом, и детерминисати ризик од 
крварења, узимајући у обзир коморбидитете и потенцијалне интерреакције 
лекова. 

За разлику од групе болесника са стандардним ризиком, агрегометријско 
тестирање у групи високо-ризичних болесника омогућује оптималнији избор 
антитромбоцитног лека и прецизније индивидуализује време од прекида 
лека до хируршке интервенције код болесника који су претходно узимали 
антитромбоцитне лекове. Ни и у литератури, а ни у пракси још није заузет 
јасан став о степену предности фармакогенетских тестова у оптимализацији 
антитромбоцитне терапије, иако су неки тестови већ ушли у практичну употребу, 
као што су брзи аутоматизовани тестови чији се резултати могу добити за 1-3 
сата од узимања узорка. 

Кључне речи: персонализована антитромбоцитна терапија.

Увод

 Тромбоцити имају централну улогу у развоју атеротромбозе, 
те самим тим адекватна антитромбоцитна терапија има кључну 
улогу у редукцији компликација атеротромбозе [1]. 

 Ослобађање аденозин-дифосфата (АДП) из тромбоцитних 
гранула под утицајем других агониста представља кључни елемент 
у агрегацији тромбоцита, амплификује активацију тромбоцита дру-
гим агонистима, активира циклични аденозин монофосфат (cAMP), 
дефосфорилише Vasodilator Stimulated Phosphoprotein(VASP) [2,3]. Стога 
се блокатори АДП рецептора за болеснике са високим ризиком од 
кардиоваскуларних компликација сматрају ефикаснијим лековима 
од аспирина [4,5]. 

 Аспирин блокадом тромбоксанских (ТР) рецептора на 
површини суседних тромбоцита и циркулишућих инфламаторних 
ћелија може значајно редуковати ризик од тромбозе и остварити 
повољан утицај на вулнерабилни атеросклеротски плак [6].   

 Сви тромбоцитни агонисти индукују агрегацију тромбоци-
та кроз заједнички пут који укључује пораст јонизованог калцијума 
унутар цитоплазме тромбоцита и мобилизацију калцијума из густих 
(dense) тромбоцитних гранула.  То води експресији, до тада неактив-
ног тромбоцитног гликопротеинског (ГП) IIб/IIIа рецептора за фи-
бриноген и друге атхезивне протеине као што су фибронектин, von 
Willebrand-ов фактор (vWF), и представља процес од кључног значаја 
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за формирање фибриногенских мостова између тромбоцита, однос-
но везивање фибриногена плазматског и тромбоцитног порекла на 
површини тромбоцита [3,7]. Према томе, блокатори ГП IIб/IIIа ре-
цептора (тирофибан, ептифибатиде, абциксимаб) представљају су-
верене и потентне лекове за брзу и снажну инхибицију тромбоцита 
код високо ризичних болесника који се лече перкутаном коронар-
ном интервенцијом [3,7].

 Тромбин је један од најпотентнијих агониста тромбоцитне 
активације, тако да блокада тромбинских рецептора може имати 
значајну улогу у спречавању кардиоваскуларних нежељених дога-
ђаја [3].

 С обзиром на појаву све већег броја нових антитромбоцит-
них лекова, пред клиничара се намеће задатак да одабере адеква-
тан антитромбоцитни лек за конкретног болесника. При избору 
антитромбоцитне терапије неопходно је водити рачуна: 

1. о клиничким карактеристикама болесника,
2. лабораторијским параметрима, превасходно елементима 

комплетне крвне слике и параметрима хемостазе, 
бубрежној и хепатичкој функцији, а посебно специјалним 
агрегометријским анализама и у новије време доступним 
фармакогенетским тестовима,

3. фармакоекономским параметрима и доступности лекова и 
тестова.

Примарна профилакса кардиоваскуларних догађаја

 При одлуци о примени антитромбоцитних лекова у при-
марној превенцији кардиоваскуларних болести потребно је има-
ти на уму да аспирин као стандардни лек лошије делује код бо-
лесника са дијабетес мелитусом, особа женског пола, као и да је 
аспирин лек који изазива највећи број крварења из горњих партија 
гастроинтестиналног тракта [8-10].

 Још је на основу резултата Physicians’ Health Study на 22071 
„здрава“ лекара мушког пола, старости од 40 до 84 године, утврђено 
да се применом 325 мг аспирина сваког другог дана статистички зна-
чајно, чак за 44%, редукује настанак нефаталног инфаркта миокар-
да. Међутим,  није било значајног утицаја на фреквенцију настанка 
исхемијског шлога, нити на укупни кардиоваскуларни морталитет 
[11]. За разлику од јасних података о користи профилактичке приме-
не аспирина у превенцији кардиоваскуларних болести код мушкара-
ца, на основу великих студија (Women’s Health Study) показано је да не 
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постоји статистички значајно смањење ризика за настанак инфаркта 
миокарда код жена старијих од 45 година, док је ризик од исхемијског 
шлога значајно смањен [12]. Међутим, у подгрупи жена старијих од 
65 година, регистрована је статистички значајно мања учесталост ин-
фаркта миокарда [12].

 Сматра се да корист од примене аспирина у примарној 
превенцији код особа које имају повећан десетогодишњи кардио-
васкуларни ризик преко 6% превазилази повећање од ризика од 
гастроинтестиналног крварења као и од хеморагијског шлога [9]. 
Стога је Европско кардиолошко друштво препоручило примену 
аспирина само код мушкараца са посебно високим ризиком од 
кардиоваскуларних болести, али не и неселективно код жена [8,9]. 
Код особа женског пола треба одредити однос користи и ризика 
од примене аспирина у примарној превенцији кардиоваскуларних 
болести [9].

 У HOT (Hypertension Optimal Treatment) студији примена 75 мг 
аспирина редуковала је ризик главних кардиоваскуларних догађаја 
код болесника са добро контролисаном хипертензијом и дијабетес 
мелитусом, али уз значајно чешћa нефаталнa „великa“ крварења 
[8,13] Ова студија је, такође, показала већу апсолутну редукцију глав-
них кардиоваскуларних догађаја и морталитета у хипертензивних 
болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом у односу на 
оне са нормалном функцијом бубрега применом малих доза аспири-
на, али је ризик од  значајних крварења превазишао корисне ефекте 
[14,15].

 Бубрежна инсуфицијенција је препозната као стање повећа-
ног кардиоваскуларног ризика, али код особа са повећаним нивоом 
серумског креатинина и сниженом јачином гломерулске филтрације, 
посебно у групи са клиренсом креатинина мањим од 45мл/
мин/1,73м2, примена антитромбоцитне терапије смањује ризик од 
нежељених кардиоваскуларних догађаја, али и повећава ризик од 
крварења [15].

 Анализом студије Antithrombotic Trialists’ Collaboration, код бо-
лесника без јасних кардиоваскуларних и цереброваскуларних бо-
лести, нађена је сигнификантна редукција озбиљних васкуларних 
догађаја са 0,57% на 0,51% годишње (р=0.0001), односно редукција 
ризика од 12%. Ово смањење ризика углавном је настало због зна-
чајног смањења броја нефаталних инфаркта миокарда (0,18 vs. 23%, 
p<0.0001) [8,16].  Нето клинички ефекат мора узети у обзир несиг-
нификантну редукцију исхемијског шлога, пораст инциденције 
хеморагијског шлога (0.04 vs. 0.03%, p=0.05), али и повећање гастро-
интестиналних и других екстракранијалних крварења (0.1 vs. 0.07%, 
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p<0.0001). Зато се не саветује неселективно преписивање аспирина 
у примарној превенцији, нарочито када постоји повећан ризик од 
крварења [8,16]. У истој студији примена аспирина у групи дијабе-
тичара са дијагностикованом коронарном и цереброваскуларном 
болести, односно другим формама атеротромботичне болести, је 
показала да антитромбоцитни лекови, углавном аспирин, редукују 
кардиоваскуларне догађаје за 25% [8].   

 Примена доза аспирина једнаких или мањих од 100 мг 
удружена је са повећањем инциденце аспиринске резистенције 
код болесника са дијабетесом и реналном дисфункцијом [10]. 
На основу хипотезе о бржем опоравку активности тромбоцитне 
циклооксигеназе 1 и некомплетној инхибицији тромбоксана код 
болесника са дијабетес мелитусом, мерењем серумског тромбоксана 
Б2 сугерисана је предност примене аспирина у две дневне дозе по 100 
мг [17].  

Мета-анализа шест рандомизованих контролисаних студија 
није показала статистички значајну редукцију кардиоваскуларних 
догађаја и укупног морталитета у примарној превенцији болесника 
са дијабетес мелитусом који су користили аспирин, у односу на 
плацебо [8].

 Код болесника са мултиплим факторима ризика у CHARIS-
MA (Clopidogrel for High Athero-thrombotic Risk and Ischaemic Stabilisation, 
Management and Avoidance) није нађено да примена клопидогрела има 
значајну предност у односу на аспирин [8]. 

Секундарна профилакса кардиоваскуларних болести

 Двојна антитромбоцитна терапија аспирином и АДП ан-
тагонистима данас представља стандард у лечењу болесника 
са акутним коронарним синдромом, нарочито оних лечених 
перкутаним коронарним интервенцијама (ПКИ) и имплантираним 
интракоронарним стентовима [18]. Нови, потентнији АДП анта-
гонисти (прасугрел, тикагрелор) утичу на смањење тромбозних 
догађаја, али и на повећање ризика од крварења. Пред клиничара 
се намеће деликатан избор оптималног антитромбоцитног лека на 
основу индивидуално процењеног ризика од тромбозе и крварења, 
фармакодинамских карактеристика сваког лека и коморбидитета 
болесника. У табелама 1 и 2 приказане су фармакокинетске карак-
теристике, као и контраиндикације и нежељена дејства најчешће 
коришћених АДП антагониста [18-22].
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Табела 1. Карактеристике најчешће коришћених АДП антагониста 

Карактеристике Клопидогрел Прасугрел Тикагрелор

Састав Тиенопиридин Тиенопиридин Циклопентитри-
азолопиримидин

Пролек да да не

Перорална примена да да да

Ударна доза 300 или 600мг 60мг 180мг

Доза одржавања 1 x 75мг 1 x 10мг (5мг) 2 x 90мг
Индивидуалне 
варијације велике мале мале

CYP 450 активација да да не

Иреверзибилна P2Y12
инхибиција да да не

Средња инхибиција 
тромбоцита Око 50% Око 70% Око 95%

Време до постизања 
максималне активности

2-12 ч зависно 
од примењене 

дозе
1-2 ч 2 ч

Полувреме елиминације 7-8 ч 4 ч 7 – 12 ч

Препоручени прекид 
терапије пре хирур-
шке интервенције 
(аортокоронарног 
бајпаса)

> 5 дана > 7 дана > 3-5 дана

 Тикагрелор, нови орални реверзибилни инхибитор P2Y12 ре-
цептора, је циклопентил-триазоло-пирмидин, који не захтева хепа-
тичку биоактивацију. PLATO студија је указала не само на значајну 
редукцију од 16% исхемијских догађаја, већ и на смањење морталите-
та од 21% у односу на клопидогрел, али и на потенцијалне нежељене 
ефекте [23]. Могућност настанка нуспојава (диспнеја, вентрикуларне 
паузе, пораст концентрације креатнина и урата) такође може утица-
ти на избор антитромбоцитног лека [23].  При разматрању примене 
цилостазола треба водити рачуна да не постоји значајна левострана 
срчана дисфункција, а при примени прасугрела треба искључити 
болеснике са ранијим исхемијским можданим ударом или транзи-
торним исхемијским атаком и повећаним ризиком од крварења на-
рочито код старијих особа преко 75 година, и то посебно оних жен-
ског пола [24]. 
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Табела 2. Контраиндикације и стања у којима се препоручује посебан опрез у 
току примене АДП антагониста 

Клопидогрел Прасугрел Тикагрелор

Заједничке 
контра-
индикације

Преосетљивост на лек, тешко оштећење јетре
Активно патолошко крварење, интракранијално крварење

Специфичне
контра-
индикације

Ранији мождани удар 
или ТИА

Раније интракранија-
лно крварење, 
умерено оштећење 
јетре, коадминистра-
ција са јаким CYP3A4  
инхибиторима

Стања у 
којима се 
препоручује 
посебан 
опрез

Првих 7 дана 
након исхемијског 
можданог удара,
Истовремена 
примена са јаким 
или умереним 
CYP2C19 
инхибиторима 
код болесника са 
интолеранцијом на 
галактозу
ОПРЕЗ: 
инсуфицијенција 
јетре и бубрега, 
трудноћа, дојење

Генерално се не 
препоручује, али 
се може користити 
уз повећан опрез 
и редукцију дозе 
код болесника са 
телесном масом 
< 60кг, старијих 
од 75. година и 
са склоношћу 
ка крварењу, 
истовремена примена 
са лековима који 
повећавају ризик од 
крварења
током дојења; ОПРЕЗ: 
оштећење јетре 
и бубрега, током 
трудноће

Опрезна примена: 
болесници са 
склоношћу ка 
крварењу, при 
истовременој 
примени са 
лековима који 
могу да повећају 
ризик од крварења 
или верапамилом 
или кинидином, 
са ризиком од 
брадикардије, 
подацима о астми 
или  хроничној 
опструктивној 
болести плућа

 Различити клинички фактори утичу на смањење анти-
тромбоцитног ефекта стандардног АДП антагониста клопидогрела: 
гојазност, старосна доб, присуство акутног коронарног синдрома, 
дијабетес мелитуса, пушачки статус, срчана инсуфицијенција, бу-
брежна инсуфицијенција, тромбоцитоза, смањена комплијанса, лоша 
апсорпција лека, као и примена одређених медикамената (неки ин-
хибитори протонске пумпе и др) [25]. Поред клиничких и генетских 
фактора, и одређени целуларни фактори утичу на смањење анти-
тромбоцитног ефекта клопидогрела: повећана продукција тромбо-
цита, повећано излагање АДП, усходна регулација P2Y12 зависних 
и независних сигналних путева, редукована CYP3A (цитохром P450 
3A4) метаболичка активност [25].
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 Тромбоза стента јавља се са учесталошћу 0,2-4,6% болесника 
лечених ПКИ и представља једну од најозбиљнијих компликација 
која резултира инфарктом или реинфарктом миокарда и има 
високу стопу морталитета од 25-40% [26]. Клинички, ангиографски 
и процедурални фактори ризика за настанак тромбозе стента 
наведени су у табели 3 [25].

Табела 3. Најзначајнији клинички, ангиографски и процедурални фактори 
ризика за настанак тромбозе стента

Клинички фактори Ангиографски и процедурални фактори

Превремени прекид антитромбоцитне 
терапије

Бифуркационе лезије, само један отворен 
крвни суд

Акутни коронарни синдром, посебно 
инфаркт миокарда са СТ елевацијом

Стеноза главног стабла, леве коронарне 
артерије, вишесудовна коронарна болест

Резистенција на антитромбоцитну 
терапију Редукован ТИМИ проток после ПКИ < 3

Смањена ејекциона фракција леве 
коморе (нарочито она мања од 30%)

Дужина стента > 2,5мм и мали дијаметар 
коронарне артерије < 2,5мм

Ранији инфаркт миокарда и ПКИ ТИМИ проток пре ПКИ 0 или 1

Малигнитет Улцерисане лезије, ACCP/AHA тип Ц лезија

Бубрежна инсуфицијенција Већи број имплантираних стентова

Дијабетес мелитус (посебно инсулин 
зависни облик)

Непотпуна покривеност лезије, недовољна 
раширеност стента

Примена инхибитора протонске пумпе Резидуалне стенозе, преклапање стентова

Слаб CYP2C19 метаболизам, генски 
полиморфизам

Лоша позиционираност стента, дисекција 
на крајевима

АБЦБ1 (ABCB1) 345ТТ генотип Повећан број атмосфера, дисекција, 
неадекватна величина стента

Старије животно доба, преко 75 година Хронична тотална оклузија

Тромбоцитоза

Пушење

 Индивидуализовани терапијски принцип одређивања 
адекватне врсте и дозе антитромбоцитних лекова, такође, би морао 
да правилно одмери и однос користи и ризика с обзиром на постојећи 
ризик од крварења [27]. Фактори ризика за појаву крварења су 
наведени у табели 4 [28,29].
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Табела 4. Фактори ризика за крварење

Фактори ризика за крварење

Женски пол

Старија животна доб, посебно преко 80 година 

Мала телесна маса

Раније гастроинтестинално крварење, улкусна болест, инфекција H. pylori

Раније значајно крварење (спонтано или везано за трауму или операцију)

Истовремена примена са другим антитромбоцитним лековима (посебно ГП IIб/IIIа 
инхибиторима), антикоагулантом и фибринолитичком терапијом, нестероидним 
антиинфаламаторним лековима,  кортикостероидима

Анемија

Дијабетес мелитус

Бубрежна и хепатична инсуфицијенција

Тромбоцитопеније и друге коагулопатије (дефицит фактора коагулације-
хемофилије, vWB болест итд.)

Алкохоличари

Малигнитет

Скорашња операција или траума  

Хируршки фактори (отежано заустаљање крварења током раније интервенције, 
екстензивна хируршка дисекција и ревизиона хирургија)  

Неконтролисана хипертензија

Акутни цереброваскуларни инсулт

Скорашњи инфаркт миокарда

Примена интрааортне балон пумпе

Процедурална хипотензија

Ризик од пада

 
 У групи болесника са значајним крварењима, тридесето-

дневни морталитет је био значајно виши у односу на болеснике без 
крварења (12,8% vs. 2,5%) [30]. Код болесника са високим ризиком од 
крварења саветује се примена свих мера које смањују настанак ком-
пликација на улазном месту и примена радијалног уместо феморал-
ног приступа при ПКИ [30].   
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 Упркос чињеници да нови лекови из групе АДП антагониста 
имају јачи антитромбоцитни ефекат, неки подаци указују да су 
регистровани и болесници лечени прасугрелом и тикагрелором 
са високом резидуалном тромбоцитном активношћу и настанком 
исхемијских догађаја. Студије са болесницима на хроничном про-
граму хемодијализе показале су да међу онима који немају добар 
одговор на клопидогрел постоји 12-19% оних који немају добар 
одговор на прасугрел [23]. 

 Могућа решења за превазилажење проблема резистенције на 
антитромбоцитне лекове су увођење елингрела, циластазола, ГП IIб/
IIIa инхибитора, превођење са прасугрела на тикагрелор [23].

Утицај других лекова које болесник прима на избор 
антитромбоцитног лека

 Важно је обратити пажњу на то које друге лекове болесник 
користи. Актуелан је проблем примене инхибитора протонске пум-
пе (ИПП) на смањење антитромбоцитног дејства клопидогрела. У 
неким студијама се посебно истиче да омепразол, као најпотентнији  
CYP2C19 инхибитор, смањује ефикасност клопидогрела [31,32]. На-
супрот томе, неке проспективне рандомизоване студије су показале 
да ови лекови не редукују способност клопидогрела да превенира 
тромботичке догађаје [31,32]. Студија Gilard-а и сарадника [31] која 
је за дефинисање слабог одговора на клопидогрел користила VASP 
есеј, показала је да је 60,9% болесника, који су добијали омепразол, 
слабо реаговало на клопидогрел у поређењу са 26,7% у плацебо гру-
пи. 

 Одређене студије (Canadian nested case-control study) налазе по-
већану инциденцу рекурентног инфаркта миокарда у периоду од 90 
дана од отпуста ако су болесници добијали инхибиторе протонске 
пумпе [31,33]. У ретроспективној студији на 8205 болесника са акут-
ним коронарним синдромом који су примали клопидогрел, употре-
ба ИПП (омепразол, рабепразол) је била удружена са високим ризи-
ком од рекурентног акутног коронарног синдрома [34].

 У рандомизованој двоструко слепој OCLA (Omeprasol Clopido-
grel Aspirin) студији VASP есејом регистрован је значајно слабији ефе-
кат терапије клопидогрела код болесника који су добијали омепра-
зол (60,9% је имало слаб одговор на клопидогрел у групи болесника 
са омепразолом у односу на 26,7% у плацебо групи) [31,35].   

 Одређени неконзистентни резултати из студија указују да 
омепразол и рабепразол имају значајну интерреакцију са клопи-
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догрелом, док пантопразол, лансопразол и есомпразол, не ремете 
фармакокинетику и фармакодинамику клопидогрела. [31] 

 У TRITON студији и француском регистру акутних СТЕМИ 
и НСТЕМИ инфаркта миокарда (FAST-MI регистар) није утврђено 
повећање нежељених кардиоваскуларних догађаја и морталитета у 
болесника који су добијали истовремено клопидогрел и ИПП, без об-
зира ком CYP2C19 генотипу су припадали [31,32]. COGENT студија је 
указала да болесници који су уз клопидогрел добијали и омепразол 
имају смањен ризик од гастроинтерстиналног крварења и сличан 
кардиоваскуларни ризик као и они који су лечени клопидогрелом, а 
нису добијали омепразол [31,32,36].

 Ретроспективна кохортна студија са 20596 болесника није 
регистровала било какав ефекат ИПП на учесталост настанка кардио-
васкуларних догађаја у болесника који су добијали клопидогрел и 
било који ИПП [36].

 Препоруке Европског кардиолошког друштва за лечење СТЕ-
МИ саветују да се код болесника са историјом гастроинтестиналног 
крварења, пептичког улкуса и другим ризицима за крварење (ин-
фекција H. pylori, код старијих од 65 година, са истовременом при-
меном антикоагулантне терапије, кортикостероида, итд) и притом 
су на двојној антитромбоцитној терапији аспирином и блокатором 
АДП рецептора примени инхибитор протонске пумпе, уз напомену 
да је пожељно да то не буде омепразол [18]. 

 Европска агенција за лекове (ЕМА – European Medical Agency) 
и CHMP (Agency’ s Committee for Medicinal Products for Human Use) маја 
2009. године су упозориле да ИПП могу редуковати ефикасност кло-
пидогрела редукујући његову конверзију у активну форму и препо-
ручиле су да се ИПП користе са клопидогрелом само када је апсолут-
но неопходно [38]. Поред омепразола, за који је наведено да највише 
редукује антитромбоцитни ефекат клопидогрела, ЕМА је упозорила 
да и есомепразол може имати значајне интеракције са клопидогре-
лом и да лекаре треба упозорити да не треба да уз клопидогрел 
ординирају ни омепразол ни есомепразол [38].

 Неке студије ипак сматрају да пантопразол који није тако по-
тентан инхибитор CYP2C19, не доводи до рекурентних инфаркта, за 
разлику од других ИПП (омепразол, лансопразол и рабепразол) [38]. 
У сажетку о карактеристикама лека за клопидогрел наведено је да 
пантопразол, лансопразол и декслансопразол имају мање ефекте на 
антитромбоцитну активност у односу на омепразол и есомепразол 
[39]. VASP есејом је утврђено да болесници који су добијали панто-
празол имају бољи одговор на терапију клопидогрелом него они ле-
чени омепразолом [40]. 
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 Насупрот томе, друге студије са болесницима који су 
добијали клопидогрел после инфаркта миокарда налазе да примена 
пантопразола повећава ризик од поновне хоспитализације и нове 
перкутане коронарне интервенције у односу на друге ИПП [20,37]. 

 Stanek је испитивао главне нежељене кардиоваскуларне до-
гађаје код 16700 болесника који су добијали клопидогрел после ПКИ 
и закључио да је примена свих ИПП удржена са високим ризиком 
од настанка главних нежељених кардиоваскуларних догађаја (MACE 
- major adverse cardiovascular event)  (25,1% са омепразолом, 24,9% са есо-
мепразолом, 29,2% са пантопразолом и 24,3% са лансопразолом) када 
се пореде са онима који не добијају ИПП (17,9%) [31,34,41]. Сугерише 
се да се код болесника који немају висок ризик од гастроинтерсти-
налних крварења, а морају да добијају клопидогрел, уместо ИПП, 
примене блокатори хистаминских рецептора тип 2. 

 У препорукама ACCF/АCG/AHA из 2010. године, наведено је 
да став о конкомитантној примени клопидогрела и ИПП, као и уло-
зи фармакогенетских и агрегометријских тестова још није детерми-
нисан, али да се ИПП могу применити код болесника који добијају 
клопидогрел и имају висок ризик од гастроинтерстиналних компли-
кација [31,32,37]. У CREDO (Clopidogrel for Reduction of Events During Ob-
servation) студији наведено је да je употреба било ког ИПП удружена 
са повећањем кардиоваскуларних догађаја без обзира да ли добијају 
или не добијају клопидогрел [37]. 

 Имајући наведено у виду, потребно је болесницима посебно 
одредити и факторе ризика од гастроинтерстиналног крварења у 
које спадају: старост, претходно крварење из горњих партија гастро-
интерстиналног тракта, употреба нестероидних антиреуматика, вар-
фарина, кортикостероида, аспирина и друге антитромбоцитне тера-
пије, присуство H. pylori инфекције, хронична болест јетре и бубрега, 
срчана инсуфицијенција, болесници са метастатским малигнитети-
ма, знаци хемодинамске нестабилности (хипотензија, тахикардија), 
синкопa, висоke вредности урее, анемиja [42-44].

 Тврдње неких аутора да липофилни статин аторвастатин и 
симвастатин који се метаболишу преко CYP3A4 ензима (али не и хи-
дрофилни статин правастатин) значајно редукују инхибицију тром-
боцита клопидогрелом у дозно зависном режиму, нису потврђене у 
већем броју других студија. За поузданије мишљење о том проблему 
потребна су додатна испитивања [31,45].
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Примена агрегометријских тестова при избору 
антитромбоцитног лека

 Најновије препоруке Европског кардиолошког друштва (ESC 
- The European Society of Cardiology) и Америчког удружења за срце 
(AHA - American Heart Association) не препоручују рутинску примену 
агрегометрије као ни генетских анализа за избор антитромбоцитног 
лека (ESC препоруке – класа IIб, ниво доказа Ц) [18,46]. Ови ставови 
су произашли из резултата три велике студије (ARCTIC, GRAVITAS, 
TRIGGER-PCI) које нису утврдиле корист од примене агрегометрије 
у одређивању оптималног антитромбоцитног лека. Све три студије 
су спроведене превасходно на релативно стабилним болесницима са 
ангином пекторис и елективном перкутаном коронарном интервен-
цијом, а мањим делом на ризичним болесницима са инфарктом ми-
окарда [32,47]. Неке студије су показале корист од агрегометријских 
анализа код високоризичних болесника са СТЕМИ и НСТЕМИ ин-
фарктом миокарда [48]. AHА и ACC (American College of Cardiology) је 
ипак истакла да испитивање антитромбоцитне активности треба 
размотрити код болесника са високим ризиком од тромбозе стента, 
као стања са потенцијално високим морталитетом [49]. У категорију 
болесника којима треба радити агрегометрију убрајају се болесници 
са стентом у главном стаблу леве коронарне артерије или на бифур-
кацији главног стабла и они са стентовима имплантираним у једи-
ном проходном крвном суду [49].

 Такође се саветује примена агрегометрије код болесника са 
потенцијално високом резидуалном тромбоцитном активности 
током терапије клопидогрелом, као што су: болесници са акутним 
или  преболелим акутним коронарним синдромом, ранијом 
стент тромбозом,  стентовима у више крвних судова, комплексном 
коронарном анатомијом (бифуркације), дуги и стентови малих 
промера, дијабетичари (посебно они на инсулинској терапији), 
они са значајно смањеном функцијом леве коморе, гојазни, особе са 
хиперхолестеролемијом, бубрежном инсуфицијенцијом, пушачи, 
као и болесници са значајном инфламацијом и они лечени ИПП. С 
обзиром на висок ризик од тромбозних нежељених догађаја, важно је 
да ови болесници имају оптималан, потентан антитромбоцитни лек, 
као и да им се при одлуци о избору лека омогући агрегометријско 
испитивање [31,47,49]. Више од 15% високоризичних болесника 
са акутним коронарним синдромом доживљава поновљене 
исхемијске догађаје, а до трећине болесника има регистровану 
значајну интериндивидуалну варијабилност у степену тромбоцитне 
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инхибиције [31]. Мета анализе наводе да око 21% болесника има 
лабораторијски дефинисан неадекватан одговор на клопидогрел 
[31]. 

 Највећи број агрегометријских студија изведен је на апарату 
Verify Now и импедантном агрегометру (Мultiplate) које је за ову упо-
требу регистровала америчка Агенција за храну и лекове (FDA-Food and 
Drug Administration). 

 Тест импендантном агрегометријом АДП – МЕА (Multiple 
electrode aggregometry) је предиктиван за настанак тромбозе стента 
и инфаркта миокарда после 24 часа од перкутане коронарне интер-
венције [32]. У студији Hazarbasanov-а [48]   са 192 болесника лечена 
перкутаном коронарном интервенцијом показано је да се применом 
терапије руковођене резултатима импедантне агрегометрије (МЕА), 
који су показивали субтерапијски ефекат клопидогрела (више од 460 
U) и добили додатних 600 мг клопдогрела уз 150 мг клопидогрела 
дневно, у наредном периоду може редуковати настанак исхемијских 
компликација после ПКИ. 

 Ефикасност МЕА у предвиђању тромбозе стента је висока (OR 
9-37, ROC AUC 0,78-0,92, сензитивност 70-90%, специфичност 84-100%) 
[23]. Такође, анализа МЕА је предиктивна за настанак великих хемо-
рагијских компликација (ROC AUC 0,61-0,74, сензитивност 72-77%, 
специфичност 62-66%) [23,50]. Вредност ADP-HS (APD + Pg1) теста 
преко 480 јединица je предиктивна за настанак тромбозе стента, а за 
настанак крварења вредност мања од 185 јединица [23,50]. Вредност 
анализе добијене VerifyNow тестом виша од 208 PRU за P2Y12 тест де-
тектује „нереспондере“ на клопидогрел и предиктор је за настанак 
MACE (OR 1-6,5, ROC AUC 0,56-0,87, сензитивност 60-80%, специфич-
ност 63-92%). Агрегометријска анализа VerifyNow може бити предик-
тор великих хеморагијских догађаја када је вредност P2Y12 теста мања 
од 85 PRU (OR 0,94, ROC AUC 0,84, сензитивност 81%, специфичност 
80%) [23,51].  VASP есеј дефинише као нормалне вредности код особа 
које не добијају АДП блокаторе са PRI (Platelet reactivity Index) од 69-
100%. Вредност VASP PRI већа од 42% (50%) је најсензитивнија за пре-
дикцију исхемијских догађаја (OR 1,04-11,8 за предикцију тромбозе 
стента или MACE (ROC AUC 0,55-0,79) са високом сензитивности 70-
100% и ниском специфичности 25-37%) [23,52]. Cuisset [53] дефинише 
лош антитромбоцитне ефекат као вредност VASP PRI већу од 50%, а 
хиперреспондере као VASP PRI вредност мању или једнаку 10% (што 
представља јак предиктор хеморагијских компликација) или вред-
ност мању од 75-ог перцентила [53, 54].
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Табела 5. Најчешће коришћени агрегометријски тестови и њихова способност 
предикције нежељених догађаја

Апарат Врста догађаја OR ROC AUC Сензи-
тивност

Специ-
фичност

МЕА
Предикција тромбозе 
стента (ADP-HS 
тест > 480 јединица)

9-37 0,78-0,92 70-90% 84-100%

МЕА
Предикција великих 
хеморагија(ADP-HS 
тест < 185 јединица)

- 0,61-0,74 72-77% 62-66%

VerifyNow
Предикција
настанка MACE (P2Y12) 
тест > 208 PRU)

1-6,5 0,56-0,87 60-80% 63-92%

VerifyNow
Предикција великих 
хеморагија (P2Y12 
тест < 85 PRU)

0,94 0,84 81% 80%

VASP Предикција исхемијских 
догађаја (PRI > 42 (50)%)

1,04-
11,8 0,55-0,79 70-100% 25-37%

VASP
Предикција крварења 
(PRI ≤ 10% или <
75-ог перцентила)

- - 17% 97%

 Агрегометријске анализе сматрају се врло значајним у перио-
перативној процени ризика од крварења и одређивању оптималног 
времена до операције код болесника који су претходно били на ан-
титромбоцитној терапији [47]. Хеморагијске компликације и приме-
на трансфузија крви код оперисаних болесника, нарочито оних са 
аортокоронарним бајпасом, удружене су са нежељеним исходом бо-
лести [47]. Сматра се да периоперативна примена агрегометријског 
тестирања може смањити време до сигурне операције за приближно 
50% од оног које је наведено у препорукама [53]. Комбиновање агре-
гометријских тестова са биохемијском анализом биомаркера, фибри-
ногена, von Willebrandov-og фактора или коагулационих тестова до-
датно указује на ризик од хеморагије [55].

Генетске анализе у предикцији одговора на 
антитромбоцитну терапију

 CYP2C19*2 хомозиготи представљају групу која слабо метабо-
лише клопидогрел (poor metabolizers) и има редукован одговор на те-
рапију овим леком. Они су заступљени код 2-4% популације и по не-
кима представљају кандидате за примену других антитромбоцитних 
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лекова [23,32]. Хетерозиготи за CYP2C19*2, који имају умерено реду-
кован метаболизам клопидогрела (intermediate metabolizers), чине око 
трећину популације (са већом инциденцом код Кинеза и црнаца) и 
код њих би одлуку о алтернативној антитромбоцитној терапији тре-
бало донети на основу клиничких предиктора за тромбозу (дијабетес 
мелитус, ренална инсуфицијенција, процедурални фактори и др.) и 
тестова тромбоцитне реактивности [32]. 

 Генетичка субстудија GRAVITAS-а је указала на лошији кли-
нички исход код болесника који су били хомозиготи за CYP2C19*2  уз 
напомену да је таквих болесника било само 14 [32]. Такође је у TRI-
TON студији запажена значајна удруженост CYP2C19*2 полиморфиз-
ма са настанком главних нежељених кардиоваскуларних догађаја од 
53% док су тромбозе стента 3 пута чешће код болесника лечених кло-
пидогрелом [32]. Насупрот томе, у PLATO студији корисни ефекти 
тикагрелора у односу на клопидогрел су запажени и код носилаца и 
код оних који нису били носиоци CYP2C19*2 мутације [32].

 CILON-T (Cilostazol-based triple anti-platelet therapy on ischemic 
complication after drug-eluting stent implantation) и ACCELAMI2C19 (Ad-
junctive Cilostazol Versus High Maintenance-dose ClopidogrEL in Acute 
Myocardial Infarction (AMI) Patients According to CYP2C19 Polymorphism) 
студије указале су на повољан ефекат додавања цилостазола двојној 
антитромбоцитној терапији посебно код болесника са CYP2C19*2  
мутацијом [32].

 Међутим, за разлику од студија које утврђују место CYP2C19*2 
као корелата редукованог антитромбоцитног ефекта клопидогрела 
и повећаног ризика од нежељених кардиоваскуларних догађаја, 
друге студије негирају такав ефекат и у хетерозигота и у хомозигота 
за наведену мутацију [23].  

 Данас постоје брзи генетски тестови којима се са сигурношћу 
може утврдити присуство CYP2C19 генотипа (Spartan RX CYP2C19 
и Verigene тест) [32]. Spartan системом резултати се добијају за 1 час 
анализом букалне мукозе, док се Verigene системом који за анализу 
користи ћелије крви резултати добијају за 3 часа.

 Неке студије наводе и значајну улогу CYP2C9*3 алела у на-
станку ризика од тромбозе стента [55]. Иако већи број студија са CY-
P2C19*2 и CYP2C9*3 полиморфизмом потврђује патогенетску улогу 
ових мутација у редукцији одговора на клопидогрел, велике про-
спективне слепе рандомизоване студије за сада нису изнеле јасне до-
казе о клиничком значају ових налаза [32].

 Мутација CYP2C19*17 одговорна је за повећање ензимске 
активности и повећане транскрипције гена, односно повећање 
биоактивације клопидогрела и настанак јачег антитромбоцитног 
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ефекта клопидогрела и повећаног ризика од крварења [23]. 
Резултати различитих студија које се односе на ову мутацију такође 
су контрадикторни [23].   

 Често се помиње улога ABCB1 гена (ТТ или ЦТ генотипа) 
укљученог у поремећену интестиналну апсорпцију клопидогрела 
у повећању ризика од настанка нежељених кардиоваскуларних до-
гађаја, али у већем броју студија ови ефекти нису потврђени [55]. 
Mega и сарадници [56]  су показали да особе са ABCB1 3435 ТТ геноти-
пом имају редуковану инхибицију тромбоцита клопидогрелом, као и 
повишен ризик исхемијских догађаја током терапије клопидогрелом 
и да у особа после перкутане коронарне интервенције треба водити 
рачуна о утицају ABCB1 као CYP2C19 полиморфизама. 

 Такође су и друга генетска испитивања као што су: PON-1, 
ITGB2 ген и P2Y12 ген за активно место везивања на  рецептору пока-
зала неконзистентне резултате [23].    

 Иако већина студија показује да наведене генетске мутације 
не утичу на метаболизам прасугрела и клопидогрела, неке студије 
указују да CYP2C19*2 и CYP2C19*17 имају значајан утицај на одговор 
у дуготрајној терапији прасугрелом и појаву хеморагијских компли-
кација, при чему носиоци CYP2C19*2 мутације имају значајно вишу 
VASP PRI вредност, а носиоци CYP2C19*17 мутације нижу VASP PRI 
вредност и већи степен хеморагијских догађаја [52].    

Закључак

 Персонализована антитромбоцитна терапија може побољ-
шати исход лечења нарочито високоризичних болесника са акутним 
коронарним синдромом и комплексним перкутаним коронарним 
интервенцијама, али и допринети адекватном избору лека у примарној 
профилакси кардиоваскуларних болести. Већ се на нивоу примарне 
профилаксе кардиоваскуларних болести антитромбоцитним леко-
вима уочава неопходност имплементације резултата студија које 
истичу инсуфицијентност профилаксе аспирином код особа женског 
пола и оних без високог кардиоваскуларног ризика и релативно 
висок ризик за настанак хеморагијских компликација, нарочито 
гастроинтестиналног порекла. 

 Персонализовани приступ антитромбоцитној терапији и 
секундарној профилакси подразумева третман прилагођен спе-
цифичним клиничким карактеристикама и лабораторијским пара-
метрима са премисом да се адекватан лек примени у минималној 
ефикасној дози, а да се са максималном вероватноћом, с једне стране, 
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предупреди настанак могућих компликација, посебно тромботично-
исхемијских, а с друге, редукује проценат хеморагијских догађаја и 
нежељених реакција на лек. 

 При избору антитромбоцитног лека налаже се пажљиво 
разматрање ризика за тромбозне догађаје и идентификовање особа 
са високом резидуалном тромбоцитном активности, нарочито у 
терапији клопидогрелом. Такође је неопходно детерминисање  
ризика од крварења, сагледавајући коморбидитете болесника и 
потенцијалне интерреакције лекова, процедуралне факторе, резул-
тате рутинских биохемијских маркера, али и агрегометријских 
тестова код високоризичних болесника, не губећи из вида чињеницу 
да време фармакогенетике тек долази. 

 Персонализовани приступ aнтитромбоцитној терапији, 
заснованој на избору из широке палете стандардних и нових ле-
кова у примереним дозама и оптимализованој према индивиду-
алним карактеристикама болесника, преузима примат над 
симплификованим приступом лечењу лимитираним бројем 
лекова у универзалној дози (one-size-fits-all). Будуће клиничке, 
лабораторијске и фамакогенетске студије треба да разјасне постојеће 
контрадикторности и омогуће даље унапређење персонализоване 
антитромбоцитне терапије.
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In contemporary medicine, а personalized approach to the antiplatelet therapy 
encompassing the use of some of a wide range of standard and new drugs adminis-
tered in adequate doses, optimized to the individual characteristics of the patient is 
taking precedence over a simplified approach to the standardised treatment with a 
limited number of drugs prescribed as one-size-fits-all.

A personalized approach to antiplatelet therapy implies treatment tailored to 
the patient’s specific clinical characteristics and laboratory parameters with the pos-
tulate requiring the administration of a drug in its minimum effective dose and with 
the maximum probability, on the one hand, of preventing the occurrence of possible 
complications, especially those thrombotic -ischemic ones, but, on the other hand, of 
reducing the percentage of hemorrhagic events and adverse reactions to the drug. 

Even at the level of primary prevention of cardiovascular diseases with anti-
platelet drugs there is the perceived necessity for implementing the results of studies, 
they emphasising  the insufficiency of aspirin prophylaxis in females and those with-
out a high cardiovascular risk as well as a relatively high degree of aspirin-induced 
hemorrhagic complications, especially those of gastrointestinal origin.

The appearance of new potent antiplatelet agents, particularly those in the class 
of adenosine diphosphate blocators, such as ticagrelor and prasugrel, that, together 
with aspirin, more effectively reduce the rate of undesirable ischemic events in the 
secondary prophylaxis, but also increase the risk of haemorrhagic events, poses extra 
challenges to clinicians. When selecting an antiplatelet drug it is extremely important 
to carefully consider a risk for thrombotic events, identify individuals with high re-
sidual platelet reactivity, especially in the treatment with clopidogrel, and determine 
the risk of bleeding, considering the co-morbidities and potential drug interactions.

Unlike the group of patients with standard risk, aggregometry assays in a group 
of high- risk patients allow the optimal selection of an antiplatelet drug and more 
precisely individualize the exact time to withhold the drug therapy prior to surgery in 
patients who had previously been taking antiplatelet drugs. Neither in the literature 
nor in practice has a clear attitude been adopted towards the contribution of pharma-
cogenetics tests to optimizing antiplatelet therapy, despite the fact that some tests are 
already an accepted practice, such as rapid automated assays, with results available 
1-3 hours after sampling.

Key words: personalized antiplatelet therapy 
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Сажетак

У одсуству профилактичке вакцине или високо специфичних антиви-
русних лекова, терапијске опције за хроничну хепатитис Ц вирусну (HCV) 
инфекцију своде се, за сада, на два лека: интерферон алфа-2 (IFN-α) и риба-
вирин. Стандардна IFN-α терапија, као монотерапија, резултира стабилним 
вирусолошким одговором само код 10% лечених, док комбинована терапија 
пегилованим интерфероном (PEG-IFN) и рибавирином постиже жељену 
терапијску ефикасност код 54-56% болесника инфицираних HCV, генотип 1. 
Стратегија за побољшање терапијског одговора укључује и развој нових IFN, 
као и нових аналога нуклозида са редукованим хемолитичким потенцијалом. 
Тренутно су у претклиничком или клиничком испитивању мале молекуле које 
инхибирају вирус-специфичне ензиме, као што су протеазе, РНК полимеразе 
или хеликазе. Два лека из групе инхибитора протеазе, боцепревир и телапревир, 
су током 2011. године регистровани у САД  и Европи.  

Због индивидуалног, у суштини, различитог тока и исхода хроничне HCV 
инфекције, данас се сматра да је то хетерогена болест код хетерогених болесника. 
Ова чињеница, између осталог, налаже  и персонализован (упоједињен) приступ 
у лечењу хроничне HCV инфекције. Поред тога, персонализована терапија се 
заснива и на чињеници да различити болесници, са истом дијагнозом (нпр. 
хронични хепатитис Ц), могу одговорити на исту терапију на различите начине. 
Индивидуалне карактеристике болесника, пре и током лечења, као и биолошке 
карактеристике хепатитис Ц вируса, утичу на ефикасност лечења. Не треба 
занемарити ни спољашње факторе (алкохол, суперинфекција другим вирусима) 
који могу утицати на природни ток хроничне HCV инфекције, али и на исход 
лечења. Због свега тога, пре одлуке о лечењу, треба уочити групе болесника 
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које најбоље реагују на одређену терапију, односно потребна је правовремена 
примена одговарајуће терапије за одговарајућег болесника. Од круцијалног 
значаја је да се током лечења прати терапијски одговор, исказан кроз виремију, 
како би донели стручно утемељену одлуку о дужини лечења или, евентуалном 
прекиду лечења.

Кључне речи: хронична HCV инфекција, интерферон, рибавирин, 
инхибитори протеазе, персонализована терапија  

Увод

 Хронична хепатитис Ц вируснa (HCV) инфекција заузима 
значајно место у морбидитету и морталитету у хуманој медицини 
широм света. Глобално, процењује се да 130-210 милиона људи (3% 
светске популације) има хроничну HCV инфекцију, са 2,3 до 4,7 
милиона новоинфицираних сваке године [1].

 Оштећење јетре хроничнoм HCV инфекцијом је екстремно 
хетерогено, али најмање 20-30% болесника има прогресивну болест 
са озбиљним клиничким секвелама као што су цироза јетре и 
хепатоцелуларни карцином (HCC) [2]. Кофактори који утичу на 
прогресију болести су злоупотреба алкохолних пића, старији узраст у 
време инфекције (>40 година), мушки пол, коинфекција са хепатитис 
Б вирусом (HBV) или вирусом хумане имунодефицијенције (HIV), 
метаболички поремећаји, стеатоза јетре и дијабетес [3].

 Еволуција хроничне инфекције је веома спора, траје годинама 
- деценијама и код 70% оболелих протиче без икаквих симптома. 
Уколико су симптоми присутни, они су још оскуднији и мање карак-
теристични него код акутног хепатитиса Ц. Неспецифични симпто-
ми, као што су малаксалост, лако замарање, слабији апетит, свраб и 
туп бол испод десног ребараног лука присутни су код једне трећине 
болесника. У већини случајева болест је асимптоматска по току, те се 
открива случајно код добровољних давалаца крви или при рутин-
ском узимању биохемијских анализа крви. У нашој клиничкој прак-
си, врло често се докаже хронична HCV инфекција у терминалном 
стадијуму болести (цироза јетре) са бројним компликацијама.

 Међу клиничким знацима хроничног хепатитиса Ц (ХХЦ) 
предњачи хепатомегалија, а виђа се и спленомегалија, док је икте-
рус редак. Присуство екстрахепатичких манифестација, као што су 
васкулитис, Sjögrenov синдром, артритис, гломерулонефритис, тире-
оидитис, и др. искусном лекару морају побудути сумњу на хроничну 
HCV инфекцију.
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 Дијагноза ХХЦ се поставља на основу клиничких, биохемијских 
и вирусолошких налаза, а егзактно потврђује хистопатолошким 
налазом у прегледаном биоптату јетре. 

 Иницијални хистопатолошки налаз, при првој биопсији јетре, 
има  највећи значај за дугорочну прогнозу болести. Наиме, у случају 
налаза благог хроничног хепатитиса, хистопатолошка слика остаје 
непромењена код 50% болесника након просечног периода праћења 
од 11±9 година. Код налаза умерено активног хроничног хепатитиса 
у првој биопсији јетре, код 44% болесника развије се тежак хронични 
хепатитис, а код 19% слика цирозе јетре у периоду праћења од 9±6 
година. Ако при првој биопсији постоји слика тешког активног 
хепатитиса, након периода праћења од само 7±4 године, развија се 
комплетна слика цирозе јетре код 71% болесника [4].

 На спонтани ток хроничне HCV инфекције утичу бројни, 
мање или више знани егзогени или ендогени чиниоци. О њиховом 
значају постоји углавном неподељена сагласност. Средње време од 
инфекције до настанка цирозе јетре износи око 30 година са бројним 
индивидуалним варијацијама. Многи фактори су у позитивној 
корелацији са развојем фиброзе јетре, као што је трајање инфекције, 
узраст, мушки пол, узимање алкохола, HIV коинфекција, мали број 
CD4 лимфоцита, метаболичке болести, итд (Табела 1).

Табела 1. Фактори повезани са прогресијом фиброзе код болесника са 
хроничном HCV инфекцијом

Дефинитивна повезаност
Стадијум фиброзе
Узраст на почетку инфекције
Трајање инфекције
Узраст у тренутку биопсије јетре
Узимање алкохола > 50 g/дневно
HIV коинфекција
CD4 лимфоцити <200/mL 
Мушки пол
Некроза хепатоцита
Индекс телесне масе (BMI), дијабетес, стеатоза

Могућа повезаност
Запаљење
Хемохроматоза
Пушење
Умерено узимање алкохола
Генотип 3
Шистозомијаза

Нема повезаности
Степен виремије
Генотип не-3
Начин инфекције
Концентрација вируса у јетри
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 Због индивидуалног, у суштини, различитог тока и исхода 
хроничне HCV инфекције, данас се сматра да је то хетерогена болест 
код хетерогених болесника. Ова чињеница, између осталог, налаже 
и индивудуалан (упоједињен) приступ у лечењу хроничне HCV ин-
фекције.

 Поред тога, персонализована терапија се заснива и на чиње-
ници да различити болесници, са истом дијагнозом (нпр. хронични 
хепатитис Ц), могу одговорити на исту терапију на различите начи-
не. Индивидуалне карактеристике болесника, пре и током лечења, 
као и биолошке карактеристике хепатитис Ц вируса, утичу на ефи-
касност лечења (Табела 2). Због тога је концепт „једна терапија одго-
вара свима“ напуштен и замењен концептом „циљанa терапија“.   

Табела 2. Неки од фактора ризика који доприносе неуспешном лечењу хронич-
ног хепатитиса Ц

Фактори вируса Фактори домаћина Социјални фактори

Генотип 1 Цироза јетре Несарадња болесника

Висока виремија
(> 400.000 IU/mL) Гојазност Узимање алкохола

Инсулинска резистенција

Узраст болесника (> 40 год.)

Генетички полиморфизам
(нпр. IL28B генотип)

Терапија хроничне HCV инфекције

 Примарни циљеви комбиноване терапије (пегиловани 
интерферон алфа-2 + рибавирин) су номализација активности се-
румских аминотрансфераза, заустављање репликације вируса (HCV 
РНК негативизација) и смањење некроинфламаторног процеса 
и напредовања фиброзе. Дугорочни циљ примењене терапије 
је спречавање развоја цирозе јетре и HCC. Суштински гледано, 
једини циљ је ерадикација HCV инфекције чиме се превенирају 
компликације везанe за ову болест, као што су некроинфламација, 
фиброза, цироза јетре и HCC.
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 Одлука о лечењу хроничне HCV инфекције је веома ком-
плексна и пре започињања треба размотрити бројне факторе. За 
сада, најпознатије опште преопруке за лечење ХХЦ, дате су од стране 
EASL (Europena Associtation fot the Study of the Liver) [5]. И поред тога, 
остају и даље нерешена битна питања: када започети терапију, код 
којих болесника, и која дужина лечења је неопходна. При доношењу 
одлуке треба имати у виду степен хистолошких промена у јетри, ста-
рост болесника, ниво виремије, присуство коинфекције са другим 
вирусима (HBV, HIV), опште здравствено стање болесника и преег-
зистентне болести, постојање есктрахепатичких манифестација хро-
ничне HCV инфекције итд. Такође, од значаја за лечење је спознаја 
да се животни циклус HCV може, уопштено, поделити у осам фаза: 
(1) везивање и пролазак вируса кроз ћелијску мембрану; (2) улазак 
вируса у цитоплазму и ослобађање вирусног генома; (3) транслација; 
(4) сечење полипетида са ћелијским и виралним протеазама; (5) 
репликација РНК генома; (6) паковање и интеракција структурних 
протеина вируса и виралног генома; (7) матурација вириона; и (8) 
ослобађање вириона из ћелије. У суштини, сваки од ових корака 
представља мету за антивирусну терапију (Слика 1).

Слика 1.  Хепатис Ц вирус (HCV) - вирусни циклус. Потенцијално, сваки корак 
вирусног циклуса је мета за антивирусни лек (Asselah T, Marcellin P. Liver Int 
2012;32 Suppl 1:88-102).

 

Слика 1.  Хепатис Ц вирус (HCV) - вирусни циклус. Потенцијално, сваки корак вирусног 
циклуса је мета за антивирусни лек (Asselah T, Marcellin P. Liver Int 2012;32 Suppl 1:88-
102). 
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 Низ специфичних инхибитора постоји за биохемијски и 
структурно потпуно дефинисане NS3 протеазе, РНК хеликазе и РНК 
полимеразе. Ови инхибитори су кандидати за антивирусну терапију 
и већ се налазе у различитим фазама клиничког истраживања [6-8]. 
Поред наведених класичних фармаколошких испитивања, резул-
тати у области молекуларне биологије HCV отварају могућности за 
нове правце у домену генске терапије.

 Главна разматрања у вези са лечењем ХХЦ укључују дозирање 
и дужину примене антивирусне терапије (заједно са ценом лечења), 
квантификацију основног HCV РНК нивоа, дефиницију одговора у 
току раних стадијума и на крају лечења као и трајање праћења па-
цијента после лечења (Табела 3). У додатку, остаје још низ нејасних 
области истраживања које су такође узете у обзир, као што су варија-
ција у базичној виремији, одређивање времена праћења и времен-
ског оквира у коме праћење треба бити обављено. 

Табела 3. Типови одговора и њихова дефиниција код болесника са хроничним 
хепатитисом Ц лечених интерфероном

Тип одговора Дефиниција

Рапидни вирусолошки одговор  
(RVR)

Недетектибилна HCV РНК после 4 недеље 
лечења

Комплетни рани вирусолошки 
одговор  (cEVR)

Недетектибилна HCV РНК после 12 недеља 
лечења, али детектибилна HCV РНК у 4 недељи 
лечења

Парцијални рани вирусолошки 
одговор (pRVR)

Пад нивоа HCV РНК ≥ 2 log после 12 недеља 
лечења, са нивоима HCV РНК ≥ 50 UI/mL у 4 
недељи лечења

Без терапијског одговора Пад нивоа HCV  РНК < 2 log после 12 недеља 
лечења

Спори (одложени) вирусолошки 
одговор

Пад нивоа HCV РНК > 2 log после 12 недеље 
лечења, недетектабилна у 24 недељи и до краја 
лечења 

Вирусолошки пробој Поновна појава HCV РНК у било које време 
током лечења, након вирусолошког одговора

Релапсер HCV РНК недетектабилна на крају лечења, али 
позитивна по прекиду лечења

Одговор на крају лечења (EOT) Недетектибилна HCV РНК на крају лечења

Стабилни вирусолошки 
одговор (SVR)

Недетектибилна HCV РНК после 24 недеље од 
завршетка лечења

RVR: енг. rapid virological response; EOT енг. end of treatment; SVR: енг. sustained virological response
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 Одлука о томе да ли наставити или прекинути лечење треба 
да буде примарно заснована на нивоу HCV РНК током лечења. Због 
тога је важно прецизно одредити ниво виремије у крви (viral load). 
Важни аспекти који се морају узети у обзир су природна флуктуација 
виремије у току инфекције као и интра/интер варијабилност тесто-
ва за одређивање нивоа HCV РНК у крви. Мониторинг ефикасности 
лечења базира се на поновљеном тестирању HCV РНК у серуму:

 а) током терапије треба одредити нивое виремије (HCV РНК) 
у 4., 12. и 24. недељи у  циљу доношења одлуке о даљем лечењу (тера-
пијским одговором вођено лечење),

 б) на крају лечења треба одредити вирусолошки одговор (ква-
литативни HCV РНК) као и 24 недеље по окончању терапије.    

 Лечење ХХЦ са интерфероном (IFN) садржи и асполутне 
контраиндикације због пратећих клиничких ентитета и стања које 
болесник има: неконтролисана депресија, психоза, епилепсија, 
неконтролисана ауитоимуна болест, трудноћа или парови који 
не примењују адекватну контрацепцију, озбиљне интернистичке 
болести, као што су лоше контролисана хипертензија, срчана слабост, 
лоше контролисан дијабетес или хронична опструктивна болест 
плућа. 

 Релативне контраиндикације су абнормални хематолошки 
параметри (хемоглобин <13 g/dL за мушкарце, односно <12 g/dL за 
жене, број неутрофила <1.500/mm3 ,број тромбоцита <90.000/mm3), 
серумски ниво креатинина >1,5 mg/dL, сигнификантна коронарна 
болест или нелечена болест тиреоидее. У принципу, не треба лечити 
декомпензоване болести; лечење болесника са узнапредовалом 
болешћу јетре (CHILD Б цироза), може се спроводити у медицинским 
центрима са великим искуством уз пажљиво надгледање [9].

Наши резултати у лечењу хроничне HCV инфекције

 Наши резултати лечења потврђују ефикасност комбиноване 
терапије у постизању  SVR. Негативан HCV РНК на крају терапије 
забележен је код 79,7% пацијената.

 Шест месеци након завршетка терапије (период праћења), 
HCV РНК негативност задржало је 70,5% болесника, што значи да је 
релапс болести имало око 9% лечених [10].

 Болесници са вирусолошким релапсом уочени су и у другим 
студијама, највише до 19%. Могући приступ смањењу инциденције 
релапса је интезивирање лечења. Болесници лечени са 270 μg PEG-
IFN-α2а/недељно и 1600 mg рибавирина дневно, имају виши SVR 
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и нижу инциденцију релапса у поређењу са стандардно дозном 
групом [11]. Међутим, употреба виших доза је била повезана са 
повећаном стопом нежељених хематолошких ефеката. Могуће је 
да постоје подгрупе болесника инфицираних генотипом 2 или 
3, који би могли имати користи и од продужене терапије да би се 
смањиле стопе релапса. Резултати из Hadziyannis-ове студије показују 
да код болесника инфицираних генотипом 2 или 3, а који имају 
узнапредовалу фиброзу или цирозу јетре, као и код оних са високом 
базалном виремијом, четрдесетосмонедељни третман има нижу 
стопу релапса у поређењу са двадесетчетворонедељним лечењем 
[12].

 Болесници инфицирани генотипом 1 постигли су SVR у 
значајном проценту (60,7%), а у значајно вишем проценту инфици-
рани генотипом 2 (83,3%) и генотипом 3 (87,8%). Овако добре резултате 
објашњавамо нашим селективним приступом у одабиру болесника 
за лечење: млађе особе, релативно кратко трајање хроничне HCV 
инфекције, претходно нелечени болесници, кооперативност и 
мотивисаност наших болесника (добра комплијанса). Укључивању у 
терапију увек су претходили  озбиљни разговори са болесницима, 
са отвореним изношењем свих релевантних података о предложеној 
терапији. Едукација болесника и чланова породице о потенцијалним 
нежељеним ефектима лечења представља интегрални део лечења. 
Честе контроле болесника да би се проценило њихово неуро-
психијатријско стање и социјано фукционисање, као и клинички 
ефекти терапије, су важан аспект лечења. Адхерентност у току по-
четног периода лечења је посебно важна, с обзиром да је рана супре-
сија вируса позитиван предиктор SVR. Због тога, адхерентност у ра-
ним стадијумима лечење може бити од круцијалног значаја у односу 
на укупну адхерентност.  

 Прилагођавање дозе PEG-IFN α2а и  рибавирина показало се 
неопходним у свакодневној клиничкој пракси, поготово у случају 
поремећаја лабораторијских, пре свега хематолошких параме-
тара. Пуну дозу интерферона (180 μg/недељно) добило је 43,9%, а 
редуковане дозе (90 или 135 μg/недељно) 56,1% болесника. Утврдили 
смо да су болесници који су добијали пуну дозу постизали статистички 
значајно виши SVR него болесници са редукованим дозама (78,3% 
насупрот 63,3%, p=0,002). 

 Од многобројних фактора који могу утрицати на SVR, 
разматран је и базални ниво виремије. Дефинисање и деферен-
цијација између ниске и високе виремије (тзв. viral load), када су 
стандардизовани HCV тестови конверзије копија/mL у IU/mL према 
WHO стандардима, резултирало је препоруком да је почетни праг 
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за високу виремију 800.000 UI/mL [13]. Међутим, скорашњи подаци 
претпостављају да базални ниво од 400.000 UI/mL је најефикаснији 
cut-off за високу или нису виремију, а који би имао предиктивни 
значај за постизање SVR. 

 Код наших болесника доказан је виши проценат SVR код 
болесника са виремијом ≤600.000 UI/mL (74,6% насупрот 65,6%), 
али није постигнута статистичка значајност. Наши резултати јасно 
говоре да је ефекат комбиноване терапије далеко бољи код особа ≤40 
година (SVR: 84,3% насупрот 59,1%, p<0,0005) и код болесника који 
нису имали цирозу јетре (SVR: 75,6% насупрот 58,3%, p=0,003) (Табела 
4). Ово јасно указује на одговорност лекара на благовремено препо-
знавање и лечење хроничне HCV инфекције.

Табела 4. Категорије обележја посмарања повезане са стабилним 
вирусолошким одговором и њихова статистичка значајност

Прогностички фактори / категорије SVR (%) Без - SVR (%) p vrednost

Пол
Мушки 161 (71,2%) 65 (28,8%)

p=0,722
Женски 112 (69,6%) 49 (30,4%)

Старост 
(године)

> 40 150 (84,3%) 28 (15,7%)
p<0,0005*

≤ 40 123 (59,1%) 85 (40,9%)

Виремија
≤600 000 UI/mL 138 (74,6%) 47 (25,4%)

p=0,059
>600 000 UI/mL 120 (65,6%) 63 (34,4%)

Фактори 
ризика

Интравенска злоупотреба 
наркотика 69 (88,5%) 9 (11,5%) p<0,0005*

Трансфузије 76 (67,3%) 37 (32,7%) p=0,362
Инокулација 25 (61%) 16 (39%) p=0,155
Здравственио радници 6 (60%) 4 (40%) p=0,489
Непознато 104 (65,5%) 50 (32,5%) p=0,291

HCV 
генотип

1 142 (60,7%) 92 (39,3%)
p<0,0005*

3 86 (87,8%) 12 (12,2%)

АЛТ
Нормалан 42 (73,7%) 15 (26,3%)

p=0,263Повишен до 2 пута 93 (65,5%) 49 (34,5%)
Повишен >2 пута 137 (73,3%) 50 (26,7%)

Степен 
фиброзе

Цироза (F4 или клинички) 42 (58,3%) 30 (41,7%)
p=0,003*

Остало (F0, F1, F2 и F3) 220 (75,6%) 71 (24,4%)

Степен 
активности

Умерена и тешка 
(A2 и A3) 85 (70,2%) 36 (29,8%)

p=0,552
Без активности и лака 
(A0 и A1) 175 (73,2%) 64 (26,8%)

Доза PEG-IFN 180 μg 130 (78,3%) 36 (21,7%) p=0,002*

*p<0.05
SVR – стабилни вирусолошки одговор; HCV – хепатитис Ц вирус; UI/mL – интернационалне јединице по 
милилитру; АЛТ– аланин аминотрасфераза; PEG-IFN – пегиловани интерферон
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 У једној међународној, мултицентричној студију, у којој су 
и лекари из Србије учествовали, испитиване су базалне карактери-
стике (узраст, индекс телесне масе - BMI, виремија, активност АСТ/
АЛТ, број тромбоцита) код болесника са ХХЦ, генотип 1, као могући 
предиктивни фактори ефикасности комбиноване терапије. На тај 
начин створен је следећи скоринг систем: узраст (године) (≤35: 2 
поена; >35 али ≤45: 1 поен); BMI (kg/m2) (≤ 20: 2 поена; >20 али ≤22: 
1 поен); HCV РНК  (UI/mL) ( ≤100.000: 3 поена; 100.000 до 400.000: 2 
поена; 400.000 до 800.000: 1 поен); број тромбоцита ( >150 x 109/L: 1 
поен); АЛТ (>3 пута од референтних вредности: 1 поен); количник 
АСТ/АЛТ (≤ 1: 1 поен). Код болесника са укупним скором од 0 до 
2 поена, SVR је постигнут само код 35% лечених, код болесника са 
скором 3-4, код 54,9% лечених, док је највиши проценат SVR (76,7%) 
постигнуит код болесника са скором ≥5 поена [14]. И ови резултати 
су јасно показали који су болесници „захвални”, а који „мање захвал-
ни” за лечење. 

Завршно разматрање

 Рано откривање хроничне HCV инфекције, постављање 
егзактне дијагнозе ХХЦ, уз правовремено и адекватно лечење, 
дају реалну шансу за излечење. Циљеви модерне терапије 
(имуномодулаторне/антивирусне) су многоструки и вишезначни: 
ерадикације HCV, превенција цирозе јетре и HCC, редукција 
екстрахепатичких манифестација, побољшање квалитета живота и 
превенција преноса инфекције на друге особе. Терапија се прила-
гођава сваком болеснику (индивидулазација или упоједињавање те-
рапије) у зависности од одмаклости (озбиљности) болести, генотипа 
вируса, нивоа виремије, општег стања болесника, узраста, присуства 
преегзистентних хроничних болести, мотивисаности болесника итд.

 Општеприхваћени (доктринарни) став је да се болесни-
ци са ХХЦ лече пегилованим интерфероном у комбинацији са ри-
бавирином. Два PEG-IFN добила су лиценцу. Први, PEG-IFN α-2b 
који се дозира према телесној маси (0,5 – 1,5 μg, једанпут недељно) 
и комбинује са антивирусним леком рибавирином (11 mg/kg/ 24h). 
Други, PEG-IFN α-2a који се користи у фиксној дози (90, 135 или 
180 μg, једанпут недељно) у комбинацији са рибавирином 800-1200 
mg/24h. Трајање терапије одређено је генотипом HCV: болесници 
инфицирани генотипом 1, 4, 5 и 6 лече се 48 недеља, а болесници 
инфицирани генотипом 2 или 3 лече се 24 недеље.
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 Стабилан вирусолошки одговор (болесник је HCV РНК 
негативан и шест месеци по окончању лечења) се постиже код 46-
52% болесника инфицираних генотипом 1, 4, 5 или 6, односно код 76-
84% болесника инфицираних генотипом 2 или 3. Редукција степена 
фиброзе постиже се код 50% лечених болесника. Међутим, и поред 
несумњивог напретка у лечењу ХХЦ, остају значајни проблеми: код 
болесника инфицираних генотипом 1 SVR се постиже, у просеку, код 
50% лечених, због нежељених ефеката терапије модификација дозе је 
неопходна код 35-42% лечених болесника, релапс болести се виђа код 
30-40% лечених, а 10-20% болесника припадају групи нон-респонде-
ра [15]. 

 Први могући излаз из постојеће ситуације види се у оптими-
зацији алгоритма лечења (дозирање и дужина примене лека, тера-
пијским одговором вођено лечење) или у увођењу у терапију трећег 
лека из групе инхибитора протеазе (боцепревир  или телапревир) 
[16,17]. Пошто се ради о скупој терапији са могућим нежељеним 
ефектима, заговара се адекватна селекција (одабир) болесника. У 
принципу, трострука терапија се предлаже код болесника инфици-
раних генотипом 1 који, из различитих разлога, имају мале шансе 
да постигну SVR са стандардним терапијским приступом (PEG-IFN 
+ рибавирин), као и код претходно неуспешно лечених болесника 
(релапсери, парцијални респондери и нон-респондери). 

 Због могућег развоја резистенције вируса хепатитиса Ц 
на боцепревир, поготово код болесника са високом виремијом, 
саветује се почетак лечења у трајању од 4 недеље (тзв. Lead-In фаза) са 
уобичајеним лековима: PEG-IFN + рибавирин [17]. После те фазе, на 
основу рапидног вирусолошког одговора, доноси се одлука о даљем 
лечењу. Наравно, и код ових болесника се у 12. и 24. недељи лечења 
одређује рани, односно одложени вирусолошки одговор. Вредност 
и значај Lead-In фазе огледа се у следећим чињеницама: помаже у 
доношењу терапијских одлука, пружа мониторинг терапијске ефи-
касности, редукују могућност развоја резистенције HCV на боцепре-
вир, омогућује благовремени прекид терапије, избегавају се додатни 
нежељени ефекти лечења (нпр. анемија) и смањују се трошкови ле-
чења.

 У последње време, значајан интерес истраживача усмерен је 
на претерапијско одређивање полиморфизма домаћина лоцираног 
у близини IL28B гена на хромозому 19, као и на његову повезаност 
са клиничким током ХХЦ и одговором на терапију [18]. Наши први 
резутати, у одређивању IL28B статуса, указују да су већина наших бо-
лесника CT хетерозиготи (67,74%), док су 17,74% CC и 14,52% TT хо-
мозиготи. Болесници са CC генотипом имали су најбољи терапијски 



Персонализовани приступ у лечењу хроничног хепатитиса Ц

110

одговор на стандардни приступ лечењу (SVR 81,8%), затим CT 
хетерозиготи (SVR 45,2%), док су најслабији одговор имали ТТ 
хомозиготи (SVR 22,2%). Разлике у постизању SVR, међу различитим 
генотиповима, су статистички значајне (p=0,0224). Ови резултати 
указују да је постизање SVR више од три пута чешће код болесника 
са CC него ТТ генотипом [19,20].

 Саветује се праћење болесника и после постигнутог SVR. 
Болеснике без цирозе јетре, који су постигли SVR, треба ретестирати 
на HCV РНК 48 недеља по завршетку лечење, као и једну годину 
касније (96 недеља од завршетка лечења). Уколико болесник нема 
детектибилну HCV РНК треба прекинути вирусолошки и клинички 
надзор [21].

 Код болесника са цирозом јетре, и поред оствареног SVR, 
ендоскопском методом треба пратити езофагијалне вариксе сваке 
1-2 године, а евентуални развој HCC ехосонографијом и алфа 
фетопротеином сваких 6 месеци.  

 Хипотиреоидизам се може јавити након завршетка лечења, 
тако да TSH и нивое тироксина треба проверити и годину дана након 
завршетка лечења.

Закључци

1. Одлука о лечењу хроничног хепатитиса Ц је врло комплексна 
јер зависи од многобројних фактора, како домаћина (болесника), 
тако и од биолошких особина вируса. Одлуку отежавају и чињенице 
да постоје бројне контраиндикације за постојећу антивирусну/ 
имуномодулаторну терапију, да се током лечења јављају бројне 
нежељене реакције, као и висока цена лечења.

2. Пре започињања лечења и одлуке о планираном терапијском 
протоколу, треба размотрити многобројне предиктивне факторе 
који утичу на природни ток болести, али и на ефикасност лечења. 
Треба уочити групе болесника које најбоље реагују на одређену 
терапију, односно потребна је правовремена примена одговарајуће    
терапије за одговарајућег болесника.

3. Током лечења неопходно је пратити терапијски одговор, 
исказан кроз виремију, како би донели, стручно утемељену одлуку о 
дужини или прекиду лечења.

4. Већа ефикасност лечења, краће лечење, побољшање 
толеранције уз добру адхеренцију, су у основи нове стратегије у 
лечењу хроничног хепатитиса Ц. 
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In the absence of prophylactic vaccine or highly specific antiviral therapy, a 
therapeutic option for the chronic HCV infection comes to, at least for now, two medi-
cines: interferon alpha-2 (IFN-α) and ribavirin. Standardized IFN-α therapy as mono-
therapy results with the stable virological response in only 10% of the treated patients, 
while combined therapy with pegilated IFN (PEG-IFN) and ribavirin achieve desired 
therapeutic efficiency in 54-56% of patients infected with hepatitis C virus, genotype 
1. Strategy for improving therapeutic response includes the development of new IFN, 
but also new nucleoside analogs with decreased hemolytic potential. Right now pre-
clinical and clinical trials are being conducted concerning small molecules which in-
hibit virus-specific enzymes, such as proteases, RNA polymerases and helicases. Two 
medicines from the proteases inhibitors group boceprevir and telaprevir, have been 
registered in the year 2011 in the USA and Europe.  

Due to individually, basically different course and outcome of the chronic HCV 
infection, today is considered that it is heterogenic disease in heterogenic patients. 
Therefore, individualized approach in the treatment of chronic HCV infection is need-
ed. Beside that individualized therapy is based on the fact that different patients, with 
the same diagnosis (for example chronic hepatitis C), can respond to the same therapy 
in different way. Individual characteristics of the patients, before and during a treat-
ment, as well as biological characteristics of the hepatitis C virus, influence on the 
efficiency of the treatment. External factors (alcohol, coinfection with other viruses) 
cannot be ignored because of their influence on the nature course of the chronic HCV 
infection and on the outcome of the treatment. Given all the facts before making deci-
sion of the treatment, groups of the patients who respond well on the certain therapy 
must be observed, that is timely appliance of the appropriate therapy for the appropri-
ate patient is necessary. It is crucial that during treatment therapeutic answer should 
be followed, measured through viremia, in order to reach right decision of the dura-
tion of the treatment, or if necessary termination of the treatment.

Key words: Chronic HCV infection, interferon, ribavirin, proteases inhibitors, 
individualized therapy
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ПЕРСОНАЛИЗОВАНО ЛЕЧЕЊЕ ДЕЧЈЕ АСТМЕ 
– КОЛИКО СМО ДАЛЕКО?

Бранимир Несторовић, Катарина Милошевић

Дечја Универзитетска клиника у Београду

Сажетак

Астма спада међу најчешће хроничне болести у детињству. Генетска 
истраживања, као и открића на молекуларном нивоу, довела су до сазнања о 
неколико ентитета у оквиру синдрома ”астма”. Биомаркери се могу користити 
у дијагностици болести, предвиђању природног тока, али и утврђивању 
адекватне терапије. Ова испитивања су још у зачетку, јер још увек  није моогуће 
да се стратификује лечење на основу молекуларног фенотипа астме. Међутим, 
поједине методе (нпр. мерење издахнутог азот моноксида или одређивање 
специфичних ИгЕ антитела) могу се користити као предиктори запаљења 
дисајних путева, као и типа љечења. Излагање дувансом диму или ниво 
цистеинил леукотриена обећавају даљи напредак у персонализацији лечења 
дечје астме. Одређивање реакције на инхалиране стероиде је, такође, напредак 
на овом подручју.

Кључне речи: астма, биомаркери, деца, лечење

Увод

 Астма је међу најчешћим болестима дечјег узраста. Представља 
велики медицински и социјални проблем. Болест се често јавља унутар 
појединих породица, а уобичајено се дели на неколико фенотипова 
(Табела 1). Упркос израженој наследној компонентни, утицаји 
средине (дувански дим, начин исхране, имунолошка стимулација 
паразитима итд), битно утичу на настанак и ток болести. 

Монографије научних скупова АМН СЛД                                              Волумен 5, број 3, 2014.
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Табела 1. Најчешћи фенотипови дечје астме

Фенотип
Почетак 
болести

Природни 
ток

Покретач 
напада

Био-
маркери

Лечење

Атопијска 
астма

у добу 
одојчета

Хроничан Вируси, 
алергени

Повишени 
ИгЕ, FeNO

Хронична 
примена 

ИКС

Вирусни
wheezing

у добу 
одојчета

Пролази д
о поласка 
у школу

Вируси
Нормални 
ИгЕ, FeNO

Бронхо-
дилататори

Изазвана 
напором

у школском 
узрасту Хроничан Напор

Високи ИгЕ, 
еозинофилија, 

високи ЛТ, 
нормалан 

FeNO

Премедикација 
монтелукастом, 

бета-2 
агонистима, 

тренинг

Повезана са 
гојазношћу

сви узрасти, 
чешћа у 

адолесцената

Може проћи 
ако се смањи 

ТТ

Неспеци
фични

Нормални 
ИгЕ, FeNO

Редукција ТТ, 
смањена 

ефикасност 
УКС

FeNO – концентрација издахнутог азот моноксида,  УКС – инхалирани стероиди, ЛТ – леукотриени, 
ТТ  –  телесна тежина

 Концепт класификовања дечје астме у ендофенотипове 
(скраћено ендотипове) последњих је година доспео у центар пажње. 
Ендотипови покушавају да сврстају пацијенте на основу молекулар-
них механизама и одговора на лечење. Lötvall [1] у одраслих класифи-
кује астму у шест ендотипова: аспирин сензитивна, алергијска брон-
хопулмонална микоза, адултна алергијска, у предшколског детета 
са позитивним предиктивним факторима за астму, са касним почет-
ком и високом еозинофилијом и астму изазвану напором. Wenzel [2] 
описује пет ентотипова тешке астме: са раним почетком симптома и 
алергијом, са перзистентном еозинофилијом, алергијска бронхопул-
монална микоза, у гојазних жена и са неутрофилијом. 

 Утврђивање ендотипова је важно за циљану терапију астме, 
усмерену на доминантни патогенстки механизам. Типичан пример 
је примена анти-ИгЕ антитела (омализумаб) у тешкој алергијској аст-
ми са доминантним учешћем IL-4, IL-13 [3]. Анти IL-13 моноклонска 
антитела (лебрикизумаб) се користи у клиничким испитивањима за 
лечење неконтрилисане астме. Први резултати показују побољша-
вање плућних функција после примене препарата. Овај ефекат се 
јављао само у пацијената са високим нивоом IL-13 [4]. Анти IL-5 мо-
ноклонско антитело (меполизумаб) је показало добар ефекат на број 
егзацербација астме, уз смањење еозинофилије у крви и спутуму [5]. 
Бронхијална термопластика је редуковала мишићну масу у бронху 
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насталу као последица ремоделовања [6]. Сви ови примери показују 
да циљана терапија у астми има добар ефекат и боље резултате него 
насумично давање терапије без знања о патогенези болести. 

Генетски биомаркери
 
 Генетски биомаркери повећавају наша знања о астми, а 

теоретски би могли да укажу на особе са високим генетским опте-
рећењем за настанак тежих облика болести. Идентификован је 
велики број гена кандидата, како за настанак болести, тако и за појаву 
тешких и компликованих облика астме. Сви ови гени су укључени у 
регулацију или диференцијације Тх2 лимфоцита или у регулацију 
функције епитела дисајних путева или имунолошку регулацију 
на нивоу урођеног имунитета. Из ових студија се сазнало да чак и 
најчешће идентифиовани гени имају у најмању руку умерен утицај 
на настанак астме.  Вероватније је да појединачни гени ступају у 
интеракцију са другим генима (појава која се назива епистаза) и са 
факторима средине. Последњи пригледи леитературе указују на око 
100 потенцијалних гена који учествују у настанку астме. Скраћена 
листа је дата у табелама 2 и 3. 
Табела 2. Гени вероватно важни за настанак астме

Ген Локус Функција Техника идентификације

DENND1B 1q31.3 Експримиран на 
денритичним ћелијама Genome-wide screening (GWAS)

CHI3L1 1q32.1
Експримиран на 
макрофагима и глатким 
мишићима 

GWAS

IL1RL1/
IL18R1- 2q11.2

Кодира протеине toll-like 
рецептора, синтезу рецептора 
за IL-18

GWAS

DPP10 2q14 Кластер гена за синтезу IL-1 Позиционо клонирање

IL-4 5q31 Кодира IL-4 Асоцијација

PDE4D 5q12 Фосфодиестераза Асоцијација
PCDH1

5q31-q33

Протокадерин кодира 
синтезу адехезивних 
молекула на макрофагима и 
епителним ћелијама

Позиционо клонирање

IL33 9p24 IL-33, суперфамилија IL-1 GWAS

ORMDL3 17q21 Трансмембрански протеини 
непознате функције Асоцијација

ADAM33 20p13 Металопротеиназе Позиционо клонирање
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 Одредђивање прецизне улоге гена је тешко због постојања 
мешовитих фенотипа, односно ако фенотип није сасвим јасно дефи-
нисан, тешко је потвдити удруженост са конкретним геном. Други 
разлог је поменути феномен епистатике, а трећи утицај модифика-
тора из спољне средине. Добар пример за ово је студија која је пока-
зала удруженост  гена на локусу 17q21 (ORMDL3, GSDMB) са астмом 
у деце која имају опструкцију у склопу риновирусне инфекције, али 
само ако су претходно била изложена дуванском диму (пасивном пу-
шењу) [7].

Табела 3. Гени који предиспонирају теже облике болести

Ген Локус Протеин Функција

SPATS2L 2q33 Непознат, везан за 
функцију рибозома

Непозната, везана 
за одговор на 
бронходилататоре

ADBR2 5q31 Бета рецептор
Облик са Arg16 има 
бољи одговор на 
бронходилататоре

IL4 5q31 Кодира IL-4 Удружен са редукцијом у 
плућним функцијама

GLCCI1 7p21.3 Ген који индукују 
глукокортикоиди

Модификујe одговор на 
инхалиране стероиде

ALOX5
10q11.2

5-липооксигеназа Побољшава одговор на 
антагонисте леукотриена

CRHR1 17q12-22 Ген за рецептор за АЦТХ Одговор на 
кортикостероиде

ORMDL3 17q21
Трансмембрански 
протеин непознате 
функције

Лоша контрола астме, 
честе егзацербације

ADAM33 20p13 Металопептидаза Удружен са тешком 
астмом

Биохемијски биомаркери

 Најчешће коришћени биомаркер у процени фенотипа астме 
је мерење издахнутог азот оксида  (FENO). Издахнути азот моноксид 
реагује са озоном и ствара азот диоксид и светлосну енергију (хеми-
луминисценцију). Мери се хемилуминисценција, а могу се мерити 
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изузетно ниске концентрације азот моноксида. Већина деце лако из-
води маневар експиријума током 6 секунди, колико је потребно за 
мерење (64%, односно 93% у узрасту од 6 до 8 година) [8]. 

 У педијатријској популацији FENO је удружен са алергијским 
и еозинофилним запаљењем, а нема добру корелацију са плућним 
функцијама, нити са симптомима астме [9]. 

 FENO је неивазиван и лако доступан биомаркер астме. У па-
цијената са астмом који имају високе вредности, оне се смањују током 
лечења инхалираним стероидима. Ипак, осим за одређивање фено-
типа астме, не може се користити у рутинском праћњу и лечењу па-
цијената. Упркос томе, може бити веома користан у одрђених пације-
ната (Табела 4).

Табела 4. Клиничка примена издахнутог азот моноксида

Када је од користи:

Идентификовање пацијената који ће реаговати на инхалиране стероиде

Идентификовање пацијената са алергијским или еозинофилним запаљењем

Постављање дијагнозе астме у пацијента са нејасним симптомима

Праћење ефеката лечења у деце са високим вредностима на почетку лечења

Праћење комплијансе у примени лекова

Када није од користи:

Процена да ли неко тренутно има или нема астму

Идентификација пацијената који су слабо контролисани

 
 Атопијски статус детета са астмом је веома важна детер-

минанта болести, како у смислу лечења, тако и прогнозе. Астма са 
алергијском сензибилизацијом је посебан фенотип болести. Укупни 
и специфични имуногулини ИгЕ су општеприхваћени биомарке-
ри атопијске астме. Phadiatop™ (Pharmacia Uppsala, Sweden) је недавно 
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означен као основни биомаркер атопијске астме [10]. Он је мешавина 
најважнијих нутритивних и инхалаторних алергена. Укупни ИгЕ су 
такође удружени са астмом. Њихов ниво зависи од узраста, а у деце 
са атопијом достиже максималне вредности раније и  вредности су 
више него у оних без атописјке конституције. Постоји  значајно пре-
клапање вредности између болесника са и без атописјке конститу-
ције, па сензитивност није висока уколико вредности нису високе 
[11]. Много већи предиктивни значај имају специфични ИгЕ, посеб-
но на алерген гриња из кућне прашине. Постоји директна корела-
ција између вероватноће да ће се јавити рекурентне опструкције и 
снижење плућних функција и нивоа специфичних ИгЕ на алергене  
гриња, епитела мачке и пса. 

 Биомаркер који се ређе рутински користи је ниво леукотриена 
у урину. Показано је двоструко повишење њиховог нивоа у 
пацијената са аспиринском астмом и назалном полипозом. Ниво је 
знатно виши него у деце са астмом без полипозе нос, па је могуће 
да овај тест дефинише специфичан фенотип астме [12]. Међутим, 
индивидуалне варијације су високе, а вредности у деце су више него 
у одраслих, па за сада одређивање метаболита леукотриена у урину 
није нашло примену. Ниво је повишен током ноћи код ноћне астме, 
као и у егзацербацијама астме. 

 Ниво уринарних леукотриена је могао да у деце са астмом 
предвиди клинички одговор на антагонист леукотриенских рецеп-
тора монтелукаст [14]. Деца са повишеним нивоима су боље реаго-
вала на монтелукаст од деце са нормалним нивоима. Деца са ниским 
нивоом су опет имала бољу реакцију на инхалиране стероиде, а сла-
бију на монтелукаст. National Institutes of Health Сommittee у САД пре-
поручује праћење уринарних леукотриена за дефинисање аспирин-
ске астме, адултне астме и еозинофилне астме [15]. 

 Доста су изучавани полиморфизми гена који учествују у син-
тези леукотриена и ефекат антагониста леукотриена, али резултати 
нису довели до конзистентног закључка. Једна од важних студија [16] 
је показала да је апсорпција монтелукаста посредована носачем у цре-
вима и да један од полиморфизама смањује ниво у серуму мењањем 
структуре протеина носача.

 Показано  је, такође, да је једна од варијанти гена GLCCI1 
удружена са слабом реакцијом на инхалиране стероиде у пацијената 
са астмом [17].  

 Може се закључити да је персонализовано лечење астме тек 
у зачетку, али да већ сада постоје могућности за идентификацију 
пацијената са тежим облицима болести, као и одговор на терапију. 
Блиска будућност би требало да донесе већи број биомаркера који 
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би помогли у дефинисању фенотипа болести и реакције на лекове у 
појединачних пацијената [18]. 
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PERSONALIZED TREATMENT OF CHILDHOOD ASTHMA – HOW 
FAR ARE WE? 

Branimir Nestorović, Katarina Milošević 

University Children’s Hospital, Belgrade

Asthma is one of the most common chronic diseases affecting children. Genetic 
investigation, as well as advances at molecular level, led to discoveries about several 
entities within the syndrome of “asthma”. Biomarkers can be used to diagnose the 
disease, to predict the natural course of disease, and on the other hand to administer 
the appropriate treatment. These investigations are still in its infancy due to the fact 
that we are not yet able to apply stratified treatment based on molecular phenotype 
of asthma. However, particular methods (for instance, the fraction of exhaled nitric 
oxide or specific IgE antibodies) can be used as predictors of airways inflammation, as 
well as type of treatment. Exposure to secondhand tobacco smoke and level of cyste-
inyl leukotriene are both promising areas of further investigation in personalization of 
childhood asthma treatment. Identification of reactions to inhaled steroids is a novelty 
in this field, as well. 

Key words: Asthma, biomarkers, children, treatment 
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