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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Статистичні дані останніх десятиріч свідчать про
неухильне зростання захворюваності на рак молочної залози (РМЗ) (Sotiriou C. et
al., 2009; Смоланка І. І. та співавт., 2013; Бюлетень національного канцер-реєстру
України, 2016). Незважаючи на нові підходи до хірургічного лікування та
хіміотерапії хворих на РМЗ, віддалені результати лікування варіюють у широких
межах і часто залишаються незадовільними (Чехун В. Ф., 2012, 2013, 2015;
Смоланка І. І. та співавт., 2013; Сивак Л. А. та співавт., 2014; Фецич Т. Г. та
співавт., 2013). Причиною такого клінічного поліморфізму може бути
міжпухлинна та внутрішньопухлинна гетерогенність РМЗ, яка залежить від
комплексу морфологічних, генетичних, протеомних, метаболічних змін, що
визначають фенотип злоякісних клітин (Boyle D. P. et al., 2013; Чехун С. В., 2015;
Лук’янова Н. Ю., 2015). Варіабельність РМЗ за молекулярними підтипами, а
також перебігом захворювання та відповіддю на проведену терапію
опосередкована багатьма чинниками. Сьогодні розглянуто більше як 80 факторів
ризику РМЗ, які не завжди стають причиною захворювання, проте можуть бути
залучені до його ініціації та прогресії (Narod S. А., 2011; Москалец А. И. и соавт.,
2011; Tandon A. et al, 2011).
У сучасній літературі активно опрацьовується концепція, згідно з якою
провідна роль у патогенезі РМЗ належить порушенням гормонального балансу,
зокрема продукції та метаболізму естрогенів і прогестерону, а також тиреоїдних
гормонів (Angelousi A. G. et al., 2012; Eslick G. et al., 2012; Hanaa Ahmed H., 2013).
На думку деяких дослідників, порушення функціональної активності
щитоподібної залози є одним із факторів ризику розвитку РМЗ (Ditsch N. et al.,
2010; Бондаренко І. М. та співавт., 2011), а основним метаболічним фактором
взаємодії та медіатором між щитоподібною і молочною залозами є периферичний
обмін йоду та тиреоїдних гормонів (Hashimoto K. et al., 2012).
Епідеміологічні дослідження свідчать про здатність йоду та збагачених
йодом дієт захищати від розвитку РМЗ, що грунтується на низьких показниках
захворюваності на цю патологію жінок Японії, раціон яких багатий на йодовмісні
морепродукти (Esslimani-Sahla M. et al., 2005; Kandi S. et al., 2014). Клінічні
спостереження свідчать, що захворюваність на РМЗ є найнижчою в районах, де
ендемічний зоб трапляється рідко. Існують повідомлення про здатність
екзогенного йоду до пригнічення росту клітин РМЗ у системі in vitro шляхом
індукції апоптозу (Aceves C. et al., 2009). В експериментах in vivo доведено
зниження ризику виникнення канцероген-індукованих пухлин молочної залози у
тварин, що отримували збагачену йодом дієту (Ahad F. et al., 2010). Питання щодо
можливого зв’язку між порушенням обміну йоду та виникненням РМЗ
неодноразово обговорювалось протягом багатьох років, проте і досі залишається
суперечливим (Ditsch N. et al., 2010; Маменко М. Є., 2013).
Основна маса йоду в організмі людини концентрується в тканині
щитоподібної та молочної залоз, а також у шлунку (Fuge R., 2007). Його
накопичення в молочній залозі відбувається в епітелії протоків, тому існує
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припущення, що порушення гомеостазу йоду, а саме його дефіцит, може сприяти
канцерогенезу (Patrick L., 2008).
Відомо, що єдиним білком, який здійснює процеси надходження йоду до
клітин, є Na+/I- симпортер (NIS) – компонент біосинтезу тиреоїдних гормонів
(Micali S. et al., 2014). Останніми роками з’явились дані про те, що розвиток
гормонозалежних злоякісних пухлин, у тому числі РМЗ, може бути асоційований
із порушеннями функціональної активності NIS. Згідно з даними наукової
літератури, в нормі за умов фізіологічної рівноваги у клітинах молочної залози
експресія NIS відсутня, але спостерігається більш ніж у 50% РМЗ (Hansen R. K. et
al., 2014). Існують поодинокі дослідження експресії NIS залежно від таких
характеристик РМЗ, як рецепторний статус і ступінь диференціювання пухлини
(Renier C. et al., 2009). Однак у сучасній літературі відсутні дані щодо асоціації
експресії NIS із клінічними особливостями РМЗ, також остаточно не відома його
участь у формуванні молекулярного профілю пухлини.
Наведені дані переконливо демонструють необхідність подальшого
вивчення зв’язку між експресією NIS у пухлинних клітинах із рядом клінікопатологічних, молекулярно-біологічних характеристик РМЗ, у тому числі його
молекулярних підтипів, та чутливістю пухлин до цитостатиків. Такий
комплексний підхід дозволить з’ясувати інформативність експресії NIS як
додаткового критерію агресивності РМЗ, а також його прогностичне та
предиктивне значення у клінічному перебігу пухлинного процесу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертація
виконана на базі кафедри онкології ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» та в Інституті експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України відповідно до плану науководослідних робіт за темами: «Вивчення ефективності неоад’ювантної
поліхіміотерапії та променевої терапії в комплексному лікуванні раку органів
травлення, дихання, репродуктивної системи» (2012-2014 рр., номер державної
реєстрації 0112U005125), «Значення клінічних, морфологічних та молекулярнобіологічних маркерів в діагностиці, прогнозуванні особливостей перебігу та
результатів лікування раку органів репродуктивної системи та шлунковокишкового тракту» (2015-2017 рр., номер державної реєстрації 0114U005548),
«Молекулярна епідеміологія металовмісних білків у взаємовідносинах пухлини та
організму» (2012-2016 рр.; номер державної реєстрації 0112U002197) і
«Молекулярно-біологічні фактори гетерогенності злоякісних клітин та
варіабельність клінічного перебігу гормонозалежних пухлин» (2017-2021 рр.,
номер державної реєстрації 0117U002034).
Мета дослідження. Обґрунтувати значення Na+/I- симпортеру для оцінки
прогнозу перебігу пухлинного процесу та чутливості до антрациклін-вмісної
терапії хворих на РМЗ різних молекулярних підтипів шляхом дослідження
особливостей його експресії у пухлинних клітинах у системі in vitro та ex vivo на
клінічному матеріалі.
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Завдання дослідження:
1.
Провести порівняльний аналіз показників захворюваності на РМЗ за
2004-2013 рр. у різних за екологічним станом районах Івано-Франківської області,
у тому числі ендемічних за йододефіцитом, та дослідити клініко-патологічні
особливості пухлин.
2.
В експериментальній системі in vitro визначити особливості експресії
NIS у клітинах ліній РМЗ людини з урахуванням їх молекулярного підтипу та
рівня чутливості до доксорубіцину.
3.
З’ясувати особливості експресії NIS у пухлинних клітинах різних
молекулярних підтипів РМЗ та оцінити його клінічне значення в якості маркера
прогнозу перебігу пухлинного процесу.
4.
Вивчити клінічний ефект неоад’ювантної поліхіміотерапії у хворих на
РМЗ з урахуванням молекулярного підтипу пухлин та його зв’язок з експресією
NIS у пухлинних клітинах.
5.
Обґрунтувати значення показників експресії NIS у пухлинних
клітинах для оцінки прогнозу агресивності клінічного перебігу РМЗ різних
молекулярних підтипів та з’ясувати можливість його використання як
предиктивного маркера ефективності неоад’ювантного лікування.
Об’єкт дослідження: РМЗ-клінічний матеріал хворих та клітинні лінії
(T47D, MCF-7, MDA-MB-231, MDA-MB-468 та MCF-7/Dox).
Предмет дослідження: експресія NIS у пухлинних клітинах РМЗ та його
зв’язок із морфологічними, молекулярно-біологічними характеристиками пухлин
різного молекулярного підтипу; можливість використання показників експресії
NIS в якості прогностичного та предиктивного маркера у хворих на РМЗ.
Методи дослідження. Чутливість клітин досліджуваних ліній до
доксорубіцину вивчали з використанням МТТ-тесту. Експресію NIS у пухлинних
клітинах у системі in vitro визначали за допомогою імуноцитохімічного методу.
Дослідження експресії NIS, рецепторів естрогенів (РЕ), прогестерону (РП), E- та
N-кадгеринів, CD44 і маркера проліферативної активності пухлин Ki-67
проводили на парафінових зрізах біопсійного та операційного матеріалів
імуногістохімічним методом. Ефективність неоад’ювантної поліхіміотерапії
(НПХТ) оцінювали за критеріями RECIST 1.1 (2012). Для оцінки достовірності
відмінностей показників експресії досліджених маркерів та інших клінікопатологічних параметрів використовували t-критерій Стьюдента. Кореляційний
аналіз проводили за допомогою розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона.
Виживаність хворих аналізували за методом Каплана-Мейєра, достовірність між
кривими – за log-rank тестом.
Наукова новизна одержаних результатів. У результаті комплексного
дослідження РМЗ у системі in vitro та ex vivo на клінічному матеріалі вперше
з’ясовано прогностичне та предиктивне значення NIS у хворих на РМЗ різних
молекулярних підтипів.
Доповнено дані щодо частоти захворювання на РМЗ та ряду його клінічних
особливостей у різних за екологічним станом районах Івано-Франківської області.
Найбільшу кількість хворих на РМЗ та більшу частоту виникнення рецидивів
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захворювання протягом 3 років після встановлення діагнозу зареєстровано в
хімічно забрудненому та ендемічному за йододефіцитом районах.
Експериментальними дослідженнями в системі in vitro вперше визначено
гетерогенність експресії NIS та її залежність від таких особливостей пухлинних
клітин, як молекулярний фенотип і чутливість клітин РМЗ людини різного
молекулярного підтипу до доксорубіцину. Достовірно вищий рівень експресії NIS
встановлено у цитоплазмі клітин базального молекулярного підтипу РМЗ ліній
MDA-MB-231, MDA-MB-468 та MCF-7/Dox (248±1,9, 272±3,2 та 289±2,8 балів
відповідно, p<0,05), які характеризувалися низькою чутливістю до доксорубіцину,
порівняно з клітинами люмінального А та Б підтипів ліній T47D та MCF-7 (73±2,0
та 115±1,9 балів відповідно), яким притаманна висока чутливість до цього
цитостатика. Вперше встановлено, що формування фенотипу медикаментозної
резистентності до доксорубіцину у клітинах РМЗ людини лінії MCF-7/Dox
супроводжується збільшенням рівня експресії NIS у 2,5 рази та його
релокалізацією з плазматичної мембрани у цитоплазму більшості (94%) клітин.
На клінічному матеріалі доведено та підтверджено власні експериментальні
дані відносно зв’язку експресії NIS із молекулярним підтипом РМЗ. Найбільшу
кількість пухлин із високим рівнем експресії NIS, переважно у цитоплазмі
пухлинних клітин, зафіксовано при люмінальному Б та базальному молекулярних
підтипах РМЗ (78,6 та 86,7 % хворих відповідно), тоді як люмінальний А підтип
характеризується низьким рівнем експресії NIS на плазматичній мембрані та в
цитоплазмі пухлинних клітин у 64,0% хворих (p < 0,05).
Вперше встановлено, що експресія NIS у пухлинних клітинах хворих на
РМЗ прямо корелює зі стадією пухлинного процесу, регіонарним
метастазуванням і молекулярно-біологічними особливостями пухлин. Доведено,
що характерною ознакою більшості пухлин РМЗ люмінального А підтипу є
низький рівень експресії NIS у пухлинних клітинах на тлі їх низької
проліферативної
активності,
наявності
експресії
Е-кадгерину
та
відсутності/низької експресії N-кадгерину і CD44. Високий рівень експресії NIS у
клітинах люмінального Б та базального підтипів РМЗ асоціюється із високою
проліферативною активністю пухлинних клітин, низькою експресією Е-кадгерину
та високим рівнем експресії N-кадгерину і CD44.
Вперше визначено зв’язок експресії NIS із чутливістю пухлин до НПХТ:
найвищі показники експресії NIS у цитоплазмі клітин зареєстровано при
стабілізації або прогресуванні пухлинного процесу у хворих із резистентними до
НПХТ пухлинами люмінального Б (220+ 8,6 балів) та базального підтипів (290+
11,3 балів).
Установлено кореляцію показників експресії NIS з іншими молекулярними
показниками та доведено можливість використання показників експресії NIS у
пухлинних клітинах у якості прогностичного фактора виживаності хворих:
загальна 5-річна виживаність хворих на РМЗ люмінального Б та базального
молекулярного підтипу достовірно менше за наявності експресії NIS, Nкадгерину, CD44, відсутності експресії Е-кадгерину та при високій
проліферативній активності пухлинних клітин. Стабілізація або прогресування
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пухлинного процесу в молочній залозі асоціюються з високими показниками
експресії NIS – 220,0+ 20,1 балів (p<0,05), а у хворих із резистентними до НПХТ
пухлинами цей показник більший і складає у середньому 290,0+9,2 балів
(p<0,05).
Практичне значення роботи. На підставі комплексних експериментальних
та клінічних досліджень обґрунтовано можливість використання показників
експресії NIS у пухлинних клітинах для більш детальної характеристики
пухлинного процесу в молочній залозі, що особливо важливо для оцінки
біологічної характеристики пухлин у жінок, які мешкають у йододефіцитних
регіонах.
Із метою оптимізації персоніфікованого лікування хворих на РМЗ
люмінального Б та базального підтипів доведено раціональність комплексного
аналізу експресії NIS, маркерів адгезії (Е-кадгерин, N-кадгерин і CD44) і
проліферативної активності клітин (Кі-67) у пухлинній тканині.
Розроблено спосіб прогнозування ефективності НПХТ у хворих на РМЗ
шляхом імуногістохімічного дослідження рівня експресії NIS у пухлинних
клітинах біопсійного матеріалу, що дає можливість визначити чутливість
пухлинних клітин до антрациклін-вмісної НПХТ до початку її проведення. Це
забезпечує доцільність призначення НПХТ із можливістю вчасної корекції схем
терапії протягом лікування, що загалом сприятиме покращенню результатів
лікування хворих на РМЗ.
Теоретично-експериментальні результати дисертаційної роботи впроваджені
в клінічну практику згідно з інформаційними листами «Спосіб визначення
агресивності перебігу люмінального Б та базального молекулярних підтипів раку
молочної залози» (Інформац. лист / В. Р. Романчук, А. Є. Крижанівська,
А. В. Андріїв, Н. Ю. Лук’янова, В. Ф. Чехун // Київ. – МОЗ України. – 2017.– №
177) та «Спосіб прогнозування ефективності неоад’ювантної хіміотерапії у хворих
на рак молочної залози люмінального Б та базального підтипів» (Інформац. лист /
В. Р. Романчук, А. Є. Крижанівська, А. В. Андріїв, Н. Ю. Лук’янова, В. Ф. Чехун //
Київ. – МОЗ України. – 2017.– № 178).
Результати проведеного дослідження можуть бути впроваджені у практичну
роботу онкомамологічних відділень та патоморфологічних лабораторій
онкологічних закладів України, у лекціях лікарям на курсах підвищення
кваліфікації з онкомамології, студентам біологічних факультетів та медичних
університетів.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є закінченим дослідженням,
основна частина якого виконана безпосередньо автором. Мета, дизайн та план
дослідження узгоджені з науковим керівником. Здобувачем особисто здійснено
інформаційний пошук та аналіз сучасної наукової літератури з питань, які були
об’єктом і предметом дослідження. Здобувач брав участь у виконанні
експериментальної частини роботи, аналізі одержаних результатів і підготовці
наукових публікацій до друку, самостійно проводив підбір і аналіз клінічного
матеріалу, брав участь у проведенні досліджень, особисто проводив зіставлення
клінічних даних із результатами імуногістохімічних досліджень. Автором
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проведено аналіз, теоретичне узагальнення і статистичну обробку одержаних
результатів. Спільно з науковим керівником сформульовані основні положення та
висновки дисертації.
Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи представлені
та обговорені на: науково-практичній конференції “Персоніфікація лікування
гормонозалежних пухлин” (Яремче, 2015); науково-практичній конференції
молодих вчених “Перспективи діагностики та лікування онкологічної патології”
(Київ, 2016); ХIII з’їзді онкологів та радіологів України (Київ, 2016); конференцї з
міжнародною участю «Integrated clinical and pathogenetic approaches in diagnosis
and therapy of cancer: international scientific conference» (Київ, 2016); міжнародному
науково-практичному медичному форумі «Медицина України –европейський
вибір» (Івано-Франківськ, 2017).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт, у
тому числі 5 статей у виданнях, рекомендованих МОН України, з них 2 статті у
журналах, що входять до наукометричних баз даних, 1 патент України на корисну
модель, 2 інформаційні листи МОЗ України, 3 тез у матеріалах конгресу, наукових
конференцій, семінару.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація обсягом 178 сторінок
складається з анотації вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи
дослідження», 4 розділів власних досліджень, розділу «Узагальнення та
обговорення результатів дослідження», висновків, практичних рекомендацій,
списку використаних джерел літератури, який налічує 228 посилань (у тому числі
53 кирилицею та 175 латиницею) і додатків. Дисертація містить 26 рисунків і 11
таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. В основу дисертації покладено
результати комплексних експериментальних і клінічних (ретроспективних і
проспективних) досліджень.
Експериментальні дослідження проведені на лініях клітин РМЗ людини,
одержаних із колекції банку тканин людини і тварин Інституту експериментальної
патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України – T47D,
MCF-7, MDA-MB-231 і MDA-MB-468. Резистентна лінія клітин РМЗ MCF-7/Dox
була отримана співробітниками відділу моніторингу пухлинного процесу та
дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є.Кавецького з вихідної лінії МСF-7 (Lukianova N. et al., 2009). Рівень
чутливості до доксорубіцину досліджуваних клітинних ліній вимірювали за
допомогою МТТ-тесту (Berridge M. V. et al., 1993) шляхом визначення показників
IC50. Найбільш чутливими до цитотоксичної дії доксорубіцину були клітинні лінії
люмінального підтипу T47D і MCF-7, у яких IC50 становив 1,5 та 2,5 мкг/мл
відповідно. Менший рівень чутливості до доксорубіцину відзначено у клітинах
лінії MDA-MB-231 базального підтипу (IC50 – 3 мкг/мл). Найнижчу чутливість до
доксорубіцину за показниками IC50 встановлено у клітинах базального підтипу
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ліній MDA-MB-468 та MCF-7/Dox (10 та 25 мкг/мл відповідно). Для вивчення
ефектів впливу доксорубіцину на показники експресії NIS використовували дозу,
яка відповідала IC30 (0,9; 1,5; 1,8; 6 та 15мкг/мл для ліній клітин T47D, MCF-7,
MDA-MB-231, MDA-MB-468 та MCF-7/Dox відповідно). Всі дослідження
проводили з урахуванням контрольних показників клітин досліджуваних ліній, які
протягом 24 годин культивували лише в поживному середовищі.
Клінічні дослідження. З’ясування особливостей епідеміології та клінікоморфологічних характеристик РМЗ у хворих із різних екологічних зон ІваноФранківської області проведено шляхом ретроспективного аналізу історій хвороб
631 пацієнтки, що проходили лікування з 2004 по 2013 рр. Оцінку значення
експресії NIS для прогнозування чутливості до НПХТ здійснено на матеріалі
первинних пухлин 148 хворих на РМЗ II-III стадії (проспективна група), які
лікувались протягом 2012-2017 рр. Дослідження експресії NIS для прогнозування
агресивності перебігу РМЗ проведено на первинних пухлинах 126 хворих на РМЗ
І-ІІ стадій (ретроспективна група), що отримали лікування протягом 2005-2015 рр.
Усі хворі лікувалися у Прикарпатському клінічному онкологічному центрі.
Загальна клініко-патологічна характеристика хворих представлена у табл. 1.
Таблиця 1
Клініко-патологічна характеристика хворих на РМЗ
Показники
Загальна кількість хворих
Середній вік, роки
Коливання віку
Менструальна функція збережена
Менопауза
Стадія І
Стадія ІІ
Стадія ІІI
N0
N1-N3
Інфільтративний протоковий рак
Інфільтративний дольковий рак
Ступінь диференціювання G1 (високий)
Ступінь диференціювання G2 (помірний)
Ступінь диференціювання G3 (низький)
Люмінальний А
Люмінальний Б
Her2/neu - позитивний
Базальний

Ретроспективна група
Кількість хворих
N
%
126
100,0
53,2±4,1
27 – 75
52
41,3
74
58,7
37
29,4
89
70,6
48
38,1
78
61,9
94
74,6
32
25,4
29
23,0
57
45,2
40
31,8
50
39,7
28
22,2
18
14,3
30
23,8

Проспективна група
Кількість хворих
n
%
148
100,0
51,2±6,4
28 – 72
65
44,0
83
56,0
67
45,3
81
54,7
35
23,7
113
76,3
111
75,0
37
25,0
37
25,0
72
48,6
39
26,4
68
45,9
32
21,6
14
9,5
34
23,0

Як видно з наведених даних, хворі обох груп були одного віку. У більшості
хворих була менопауза. За гістологічною будовою переважав інфільтративний
протоковий РМЗ помірного ступеня диференціювання. У хворих обох
досліджених груп діагностовано РМЗ різних молекулярних підтипів із перевагою
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люмінального А підтипу.
Стадію пухлинного процесу визначали згідно з міжнародними
класифікаціями пухлин (TNM, 6 видання (2002 р.) та 7 видання (2009 р.)). Всі
хворі були проінформовані і дали згоду на використання операційного матеріалу у
наукових цілях. Згідно з даними історій хвороб, усім хворим проведено загальні
клінічні, біохімічні, лабораторні обстеження, УЗД органів черевної порожнини,
мамографію, рентгеноскопію органів грудної порожнини, пункційну біопсію
пухлин молочної залози за стандартами діагностики і лікування онкологічних
хворих, затверджених наказами МОЗ України № 140 від 27.07.1998 р., № 554 від
17.09.2007 р., № 645 від 30.07.2010 р. та № 396 від 30.06.2015 р.
Залежно від клінічних показань усім хворим на РМЗ I-IIІ стадії проводили
органозберігаючі операції або радикальні мастектомії за Мадденом і ад’ювантну
поліхіміотерапію згідно зі стандартами лікування, затвердженими в Україні, за
схемами CMF (циклофосфамід + метотрексат + флуороурацил) або CАF
(циклофосфамід + доксорубіцин + флуороурацил), 4-6 курсів. Променеву терапію
на післяопераційний рубець та зони реґіонарного метастазування застосовували у
сумарній дозі 42-44 Гр. Хворим із позитивною експресією РЕ та РП у видаленій
пухлині молочної залози призначали гормональну терапію за прийнятими
схемами (тамоксифен, інгібітори ароматази).
НПХТ проводили хворим на РМЗ ІІ-ІІІ стадії. Курс НПХТ включав 2-6
циклів за схемою FAC (флуороурацил + доксорубіцин + циклофосфамід) або АС
(доксорубіцин + циклофосфамід) з інтервалом у 21 день. Ефективність НПХТ
оцінювали через кожні 2 цикли за даними мамографії згідно з критеріями RECIST
1.1 (P. Mukherjee et al., 2014).
Морфологічні методи. Для вивчення гістологічної структури пухлин
використовували парафінові блоки операційного матеріалу, з яких готували
гістологічні зрізи товщиною 4-5 мікронів. Клінічний діагноз за Міжнародною
класифікацією пухлин молочної залози (2008) та ступінь диференціювання РМЗ
встановлювали після перегляду зрізів, забарвлених гематоксиліном та еозином.
Імуноцито- та імуногістохімічні методи. У системі in vitro у клітинах РМЗ
різного молекулярного підтипу експресію NIS досліджували за допомогою
імуноцитохімічного методу. Імуногістохімічне дослідження NIS, РЕ, РП, E- та
N-кадгеринів, CD44 і маркера проліферативної активності пухлин Ki-67 у
клітинах РМЗ проводили на парафінових зрізах (4-5 мікронів) біопсійного та
операційного матеріалів. У якості первинних антитіл використовували МкАТ, які є
специфічними до NIS (клон MA5-12308), E-кадгерину (клон NCH-38) (Thermo
Scientific, USA), Her2/neu (клон c-erbB-2), РЕ (клон 1D5), РП (клон PgR636) та Кі67 (клон МІВ-1) (Dako Cytomation, Данія), CD44/HCAM (клон 156–3C11) та
N-кадгерину (клон CD235) (Diagnostic BioSystems, USA). Для візуалізації
результатів реакції застосовували набір реактивів EnVision System (Dako LSAB2
system, Данія) відповідно до рекомендацій виробника, зрізи забарвлювали
гематоксиліном Майера. Оцінку експресії досліджуваних білків у клітинах
культур і пухлин проводили шляхом підрахунку імунопозитивних клітин за
методом H-Score (R. A. McClelland et al., 1991). Низьким вважали рівень експресії
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маркерів із сумою балів від 0 до 100, середнім – 101-200 та високим – більше 200
балів.
Статистичні методи. Статистичну обробку одержаних результатів
проводили за допомогою математичної програми медико-біологічної статистики
STATISTIСA 6.0. Були використані наступні статистичні методи: стандартний
описовий, параметричний і непараметричний. Для оцінки достовірності
відмінностей показників експресії досліджених маркерів та інших клінікопатологічних параметрів використовували t-критерій Стьюдента. Кореляційний
аналіз проводили за допомогою розрахунку коефіцієнта кореляції Пірсона.
Виживаність хворих аналізували за методом Каплана-Мейєра, достовірність між
кривими – за log-rank тестом. Достовірними вважали розбіжності при р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Особливості епідеміології та клініко-морфологічних характеристик
РМЗ у хворих із різних екологічних зон Івано-Франківської області.
Проведено порівняльний аналіз показників захворюваності на РМЗ та його деяких
клінічних характеристик у жінок, що мешкають у 4 районах Івано-Франківської
області, які мають суттєві відмінності за екологічним станом: ендемічному за
йододефіцитом (Косівському та Верховинському районах); хімічно забрудненому
(Калуському районі) та екологічно чистому (Тлумацькому районі). Аналіз
клінічних даних 631 хворої встановив, що найбільша кількість хворих на РМЗ
була серед мешканок хімічно забрудненої зони – 307 (48,6%); хворих із
ендемічної зони було значно менше – 225 (35,6%), як і з екологічно чистої зони –
99 (15,7%) (табл. 2). Захворюваність (грубий показник) на РМЗ у 2008 та 2011 рр.
у перерахунку на 100 тис. населення становила: в ендемічній зоні – 53,9 та 44,2, у
хімічно забрудненій – 48,7 і 41,4, в екологічно чистій – 25,9 та 34,2 випадків
відповідно.
При аналізі клінічних показників статистично достовірних відмінностей у
вікових та репродуктивних характеристиках хворих залежно від регіону
проживання не виявлено (табл. 2). Встановлено, що у хворих на РМЗ, які
мешкають у хімічно забрудненій зоні та в екологічно чистому районі, пухлина
дещо частіше локалізувалась у лівій молочній залозі (54,7% та 56,5% відповідно),
у той час як у жінок із ендемічної зони – у правій грудній залозі (54,6%).
Найбільшу кількість випадків РМЗ серед усіх досліджених пацієнток
діагностовано на II стадії пухлинного процесу (60,9% хворих, що мешкають в
ендемічній зоні; 59,8% хворих – у хімічно забрудненій зоні та 60,5% хворих – в
екологічно чистому районі). Дещо більша частота випадків РМЗ стадії IV
визначена у хворих, що мешкають у хімічно забрудненій зоні (15,0% проти 10,0%
і 11,0% у мешканок ендемічної та екологічно чистої зони відповідно, p>0,05).
За морфологічною будовою більшість пухлин верифікована як
інфільтративна протокова карцинома. Аналіз віддалених результатів лікування
показав тенденцію щодо більш частого виникнення рецидивів захворювання
протягом 3 років після встановлення діагнозу у хворих, що мешкають в
ендемічній та хімічно забрудненій зонах (10,0% та 11,5% пацієнток відповідно), у
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той час як у хворих, що мешкають в екологічно чистому районі, виникнення
рецидиву РМЗ визначено у 6,5% випадків (p>0,05).
Таблиця 2
Клініко-патологічна характеристика хворих на РМЗ з урахуванням
місця проживання в Івано-Франківській області

Показник

Середній вік
Збережена
Менопауза
І
ІІ
ІІІ
IV
Ліва молочна залоза
Права молочна залоза

Райони Івано-Франківської області
Ендемічна зона за
дефіцитом йоду
Хімічно забруднена
Екологічно чиста
(Косівський та
зона
зона
Верховинський
(Калуський район)
(Тлумацький район)
райони)
Кількість випадків РМЗ в 2004-2013 рр.,
n=631 / 100%
225 / 35,6
307/ 48,6
99 /15,7*
Вік хворих (роки)
61,09+11,35
63,88+11,54
66,77+15,26
Менструальна функція (%)
49,1
50,4
51,3
50,9
49,6
48,7
Стадія РМЗ за TNM (%)
15,5
15,01
15,8
60,9#
59,8#
60,5#
11,8
10,1
13,1
10,0
15,0
10,5
Локалізація пухлини (%)
45,4
54,7
56,5
54,6
45,3
43,5
Морфологія РМЗ (%)

Інфільтративний
66,3
59,0
протоковий рак
Інфільтративний
10,0
6,5
дольковий рак
23,7
34,5
Інші гістологічні типи
Кількість хворих з рецидивами протягом 3 років (%)
10,0
11,5

Примітки:

56,1
5,2
38,7
6,5

* - p<0,05 порівняно з двома першими групами,
# - p<0,05 порівняно з іншими стадіями.

Таким чином, порівняльний аналіз дозволив установити певні тенденції у
відмінностях частоти захворювання на РМЗ та особливостей пухлин залежно від
місця проживання хворих. Зокрема, хімічне забруднення навколишнього
середовища та дефіцит йоду асоційовані зі збільшенням частоти РМЗ у деяких
районах Івано-Франківської області та частоти рецидивів захворювання у
пацієнток із цих районів. Найвищий відсоток РМЗ стадії IV спостерігався у
хворих, що мешкають у хімічно забрудненій зоні. Виявлені факти щодо високих
показників захворюваності та клініко-морфологічних особливостей (які за даними
літератури асоційовані з гіршим прогнозом) пухлин у хворих, що мешкають в
ендемічній зоні, стали підґрунтям для вивчення особливостей експресії NIS у
пухлинних клітинах та його зв’язку з клінічним перебігом захворювання.
Експресія NIS у клітинах ліній РМЗ людини із різним молекулярним
підтипом та чутливістю до доксорубіцину. Імуноцитохімічне дослідження
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експресії NIS у клітинах ліній РМЗ показало, що у клітинах базального
молекулярного підтипу ліній MDA-MB-231, MDA-MB-468 та MCF-7/Dox
показники експресії NIS достовірно вищі за такі в клітинах люмінального А та
люмінального Б підтипів (табл. 3). Доведено, що формування фенотипу
медикаментозної резистентності до доксорубіцину в клітинах лінії MCF-7/Dox
супроводжується зростанням рівня експресії NIS у 2,5 рази (табл. 3).
Таблиця 3
Особливості експресії NIS у клітинах ліній РМЗ різного молекулярного
підтипу та чутливості до доксорубіцину
Рівень експресії NIS
Клітинна лінія
Молекулярний підтип
(H-score, бали)
T47D
Люмінальний A
73±2,0
MCF-7
Люмінальний Б
115±1,9
MDA-MB 231
Базальний
248±2,6*
MDA-MB 468
Базальний
272±2,5*
MCF-7/Dox
Базальний
289±2,8*,#
Примітки: * - p<0,05 порівняно з клітинами люмінальних підтипів,
# - p<0,05 порівняно з клітинами вихідної лінії

Оскільки відомо, що транспортування йоду відбувається лише за умов
експресії NIS на плазматичній мембрані клітин, наступний етап роботи полягав в
аналізі особливостей локалізації цього протеїну в клітинах досліджуваних ліній.
Виявилось, що у клітинах обох люмінальних підтипів РМЗ (T47D та MCF-7)
експресія NIS виявлена переважно на плазматичній мембрані і в цитоплазмі
клітин, тоді як у клітинах ліній базального молекулярного підтипу – у цитоплазмі
(рис. 1). Формування фенотипу медикаментозної резистентності до доксорубіцину
в клітинах лінії MCF-7 супроводжувалось збільшенням на 76% кількості клітин з
експресією NIS у цитоплазмі (рис. 1). Отже, виявлені особливості локалізації NIS
можуть обумовлювати різницю у функціонуванні цього білка в клітинах
базального і люмінальних молекулярних підтипів та клітинах, резистентних до
доксорубіцину.
Аналіз зв’язку між експресією NIS з окремими молекулярно-біологічними
характеристиками клітин ліній РМЗ дозволив визначити деякі залежності.
Встановлено, що збільшення рівня експресії NIS у клітинах різних молекулярних
підтипів РМЗ асоціюється з відсутністю рецепторів стероїдних гормонів у
клітинах базального молекулярного підтипу та клітинах із фенотипом
медикаментозної резистентності до доксорубіцину.
На наступному етапі нами досліджено вплив доксорубіцину на показники
експресії NIS у клітинах ліній РМЗ людини (рис. 2). Додавання доксорубіцину
призводило до достовірного зниження рівня експресії NIS тільки у клітинах ліній
обох люмінальних підтипів (T47D – на 30% та MCF-7 – на 42%), для яких
властива висока чутливість до дії цього цитостатика. Визначено тенденцію до
зниження рівня експресії NIS (на 19,4%) у клітинах лінії MDA-MB-231 після
культивування з доксорубіцином. Показано, що доксорубіцин не впливає на рівень
експресії NIS у клітинах MDA-MB-468 та MCF-7/Dox, які характеризуються
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низькою чутливістю до цього цитостатика, що може бути пов’язано з експресією
NIS переважно в цитоплазмі клітин.

Рис. 1. Топологія експресії NIS у клітинах
РМЗ різного молекулярного підтипу

Рис. 2 . Зміна рівня експресії NIS у клітинах
РМЗ під впливом доксорубіцину

Отже, в дослідженнях in vitro нами встановлено зв’язок експресії NIS із
молекулярним фенотипом та чутливістю клітин РМЗ людини до доксорубіцину.
Отримані дані свідчать, що в клітинах РМЗ базального молекулярного підтипу
низька експресія NIS на плазматичній мембрані може обумовлювати зниження
поглинання йоду клітинами, на відміну від клітин люмінального А та Б підтипів.
Встановлений зв’язок між рівнем експресії NIS із чутливістю клітин РМЗ до
доксорубіцину свідчить про можливу участь NIS у механізмах реалізації ефектів
дії цього цитостатику. Виявлені суттєві зміни в експресії NIS у клітинах із
фенотипом медикаментозної резистентності до доксорубіцину збігаються з
даними наукової літератури і, вірогідно, обумовлені активацією гена mdr1
(Ahn S. J. et al, 2010; Micali S. et al, 2014).
Результати ретроспективного клінічного дослідження.
Даний фрагмент роботи присвячений дослідженню особливостей експресії
NIS у пухлинних клітинах 126 хворих та оцінці його клінічного значення для
прогнозування перебігу РМЗ різних молекулярних підтипів.
Аналіз результатів імуногістохімічного дослідження експресії NIS показав,
що частота пухлин із позитивною реакцією (NIS+) у загальній групі хворих на
РМЗ становила 71,3%. Найбільшу кількість NIS+ пухлин установлено у хворих із
люмінальним Б та базальним підтипом РМЗ (78,6% та 86,7% відповідно),
порівняно з такою у пацієнтів із люмінальним А та Her2/neu+ підтипами (64,0% та
55,6% відповідно). Низький рівень експресії NIS (<100 балів), детектований
одночасно на мембрані пухлинних клітин та в цитоплазмі, зафіксовано у 90%
хворих на люмінальний А підтип РМЗ (табл. 4). Люмінальний Б та базальний
підтипи РМЗ характеризувались високим рівнем експресії NIS (>200 балів), який
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виявляли лише у цитоплазмі пухлинних клітин 76,0% та 87,0% хворих відповідно.
При Her2/neu+ РМЗ установлено середній рівень експресії NIS, який візуалізували
як на плазматичній мембрані, так і у цитоплазмі пухлинних клітин (табл. 4).
Таблиця 4
Рівень експресії та локалізація NIS у клітинах РМЗ різного молекулярного
підтипу (n=126)
Кількість
Рівень експресії NIS
Локалізація
Молекулярний
випадків із
(медіана, min-max,
експресії NIS
підтип РМЗ
NIS+ пухлинами
H-Score бали)
(% випадків)
(n/%)
Плазматична
мембрана та 90*
85
32 / 64,0
Люмінальний А
цитоплазма
(25-135)
Цитоплазма
10
Плазматична
мембрана та
24
230*
22 / 78,6
Люмінальний Б
цитоплазма
(190-260)
Цитоплазма 76*
Плазматична
мембрана та
45
110
Her2/neu10 / 55,6
цитоплазма
(35-150)
позитивний
Цитоплазма
55
Плазматична
мембрана та
13
260*
26 / 86,7
Базальний
цитоплазма
(210-295)
Цитоплазма 87*
Примітка. * - p < 0,05 порівняно з іншими молекулярними підтипами РМЗ

Установлено, що, незалежно від молекулярного підтипу, кількість NIS+
пухлин виявилася більшою у хворих на РМЗ ІІ стадії та за наявності метастазів у
лімфатичних вузлах (p<0,05) (табл. 5). Подальший аналіз дозволив установити
достовірну залежність експресії NIS від ступеня диференціювання пухлин
люмінального Б та базального підтипів. Кількість NIS+ пухлин у групі хворих із
люмінальним Б та базальним підтипом високого (71,4 і 66,6% відповідно) і
помірного (71,4 і 77,7% відповідно) ступеня диференціювання РМЗ була меншою,
ніж у пацієнток із низьким ступенем диференціювання (100,0 та 100,0%, p<0,05).
Не визначено залежності між кількістю пухлин позитивних за експресією NIS та
ступенем диференціювання РМЗ люмінального А та Her2/neu+ підтипів РМЗ.
На наступному етапі ми проаналізували зв’язок експресії NIS із маркерами
клітинної адгезії та проліферативної активності у хворих на РМЗ різних
молекулярних підтипів (табл. 5). Всі NIS+ пухлини люмінального А підтипу РМЗ
мали низький проліферативний потенціал (рівень експресії Кі-67 < 100 балів), у
той час як у всіх досліджених NIS+ випадках люмінального Б підтипу РМЗ
визначали середній та високий рівень експресії Кі-67 (p<0,05).
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Таблиця 5
Розподіл NIS-позитивних пухлин залежно від клініко-морфологічних, молекулярно-біологічних особливостей РМЗ
різного молекулярного підтипу
Люмінальний А
(n=50)

Характеристи
ки

Стадія
Метастази у
РЛВ
Ступінь
диференціювання

I
II
N0
N1-3
G1
G2
G3

Кі-67

Е-кадгерин

N-кадгерин

CD44

˂100
у.о.
>100
у.о.
˂100
у.о.
>100
у.о.
˂100
у.о.
>100
у.о.
˂100
у.о.
>100
у.о.

Число
хворих
(n)
13
37
17

Люмінальний Б
(n=28)

7/53,8
25/67,6
8/47,1

Число
хворих
(n)
10
18
10

33

24/72,7

10

Her2/neu позитивний
(n=18)

6/60
16/88,9
6/60

Число
хворих
(n)
5
13
9

18

16/88,9

6/60,0

7

26

17/65,4

14

Базальний
(n=30)

2/40,0
8/61,5
4/44,4

Число
хворих
(n)
9
21
12

9

6/66,7

5/71,4

6

14

10/71,4

9/64,3

7

50

32/64,0

0

+

NIS пухлини
(n /%)

+

NIS пухлини
(n /%)

+

NIS пухлини
(n /%)

+

NIS пухлини
(n /%)

Всього
(n)

7/77,8
19 /90,5
9/75,0

37
89
48

18

17/94,4

78

4/66,7

6

4/66,6

29

8

4/50,0

9

7/77,7

57

7/100,0

4

2/50,0

15

15/100,0

40

6

0

10

4/40,0

10

6/60,0

76

0/0

22

22/100,0

8

6/75,0

20

20/100,0

50

18

4/22,2

23

21/91,3

10

6/60,0

23

23/100,0

74

32

28/87,5

5

1/20,0

8

4/50,0

7

3/42,8

52

25

23/92,0

8

3/37,5

8

6/75,0

11

7/63,6

52

25

9/36,0

20

19/95,0

10

4/40,0

19

19/100,0

74

28

23/82,1

3

0

6

3/50,0

8

4/50,0

45

22

9/40,9

25

22/88,0

12

7/58,3

22

22/100,0

81
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Експресія NIS також була більш характерна для хворих на РМЗ Her2/neu+ та
базального підтипів із середньою та високою проліферативною активністю (75,0
та 100,0% випадків відповідно), порівняно з групою пацієнтів із низьким рівнем
експресії Кі-67 (40,0 та 60,0 % відповідно) (p<0,05).
Певні відмінності також установлено при аналізі розподілу NIS+ пухлин у
хворих на РМЗ різних молекулярних підтипів залежно від наявності маркерів, що
визначають адгезивні властивості клітин (табл. 5). У пацієнток із люмінальним А
РМЗ найбільша кількість NIS+ пухлин була з середнім та високим рівнями
експресії Е-кадгерину (87,5%) та відсутністю або з низьким рівнем експресії
N-кадгерину (92,0%) і CD44 (82,1%) (p < 0,05). Визначено, що експресія NIS
більш характерна для пухлин люмінального Б та базального підтипів РМЗ із
відсутністю або низьким рівнем експресії Е-кадгерину та середнім або високим
рівнем експресії N-кадгерину і CD44 (p < 0,05). Найбільша частота випадків NIS+
пухлин серед Her2/neu + підтипу РМЗ була за відсутності або низької експресії
N-кадгерину.
Подальший аналіз залежності між рівнем експресії NIS із клінічними,
морфологічними і деякими молекулярно-біологічними характеристиками пухлин
різних молекулярних підтипів виявив ряд достовірних кореляційних зв’язків,
наведених у табл. 6.
Таблиця 6
Коефіцієнти кореляції між експресією NIS та клінічними, морфологічними і
молекулярно-біологічними характеристиками РМЗ різних молекулярних
підтипів
Молекулярний підтип РМЗ
Показники

Люмінальний А

Люмінальний Б

Her2/neu+

Базальний

Коефіцієнт кореляції, r
Стадія
захворювання

0, 43*

0,46*

0,47*

0,46*

Метастази у РЛВ

0,43*

0,49*

0,35

0,53*

Ступінь
диференціювання
РМЗ

-0,19

-0,57*

-0,18

-0,62*

Проліферативна
активність
(експресія Кі-67)

-0,85*

0,88*

0,39*

0,54*

Експресія Екадгерину

0,46*

-0,49*

0,28

-0,51*

Експресія Nкадгерину

-0,39*

0,41*

0,31

0,43*

Експресія CD44
Примітка. * –р < 0,05

-0,46*

0,38*

0,18

0,61*
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Підвищений рівень експресії NIS у пухлинах більшості обстежених
пацієнток, а також встановлені кореляційні зв’язки між експресією NIS та стадією
розповсюдження хвороби і розвитком метастазів у РЛВ дають можливість
розглядати NIS як допоміжний критерій для визначення ступеня злоякісності
пухлинного процесу та збігаються з нечисленними даними наукової літератури
(Tandon A. et al., 2011; Bourgeois P. et al., 2015).
Ми встановили, що характерною ознакою РМЗ люмінального А підтипу
виявився низький рівень експресії NIS на плазматичній мембрані та в цитоплазмі
пухлинних клітин на тлі низької проліферативної активності, експресії
Е-кадгерину та відсутності N-кадгерину і CD44. Високий рівень експресії NIS у
цитоплазмі пухлинних клітин люмінального Б та базального РМЗ асоціюється з їх
високим проліферативним потенціалом та порушеннями адгезивних властивостей
за рахунок зниження експресії Е-кадгерину та підвищення експресії N-кадгерину і
CD44. Зазначені особливості експресії NIS при РМЗ люмінального Б та
базального молекулярних підтипів, вірогідно, обумовлені зниженням поглинання
йоду пухлинними клітинами, що сприяє підвищенню їх метастатичної активності
та формуванню агресивного фенотипу.
Це підтверджується отриманими даними щодо зниження показників
загальної 5-річної виживаності хворих на люмінальний Б та базальний
молекулярні підтипи із NIS+ пухлинами, в яких експресія NIS виявляється
переважно у цитоплазмі за відсутності Е-кадгерину, наявності N-кадгерину і CD44
та високому проліферативному потенціалі пухлинних клітин (рис. 3).

Рис. 3. Загальна виживаність хворих на РМЗ люмінального Б (А) та базального (Б)
підтипів залежно від експресії NIS у пухлинній тканині (оцінка за КапланомМейєром, log-rank тест - р < 0,05)
Примітки:

-NIS "-",Е-кадгерин"+", N- кадгерин "-", CD44 "-", Кі-67 "-";
-NIS"+", Е-кадгерин"-", N- кадгерин "+", CD44 "+", Кі-67 "+"

Таким чином, високий рівень експресії NIS у цитоплазмі пухлинних клітин
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асоціюється з несприятливим перебігом РМЗ, який характерний для люмінального
Б та базального молекулярного підтипів.
Результати проспективного дослідження.
Завдання цього фрагмента роботи полягало у вивченні зв’язку експресії NIS
у пухлинних клітинах із чутливістю РМЗ різних молекулярних підтипів до НПХТ
для з’ясування можливості його використання в якості предиктивного маркера
ефективності лікування.
При аналізі ефективності лікування хворих із різними молекулярними
підтипами РМЗ установлено гетерогенність клінічного ефекту щодо відповіді на
НПХТ. У групі хворих на люмінальний А РМЗ найчастіше визначався позитивний
ефект від проведеного лікування. Про це свідчить найбільша кількість хворих
(79,4%) з повною (16,2%) та частковою (63,2%) регресією пухлини. У групі
хворих на люмінальний Б РМЗ найчастіше спостерігалась стабілізація росту
пухлини (71,9%) (р<0,05), а часткова регресія пухлини після проведення НПХТ
відзначалась у 25,0% хворих. Найменш чутливим до НПХТ виявився РМЗ
Her2/neu–позитивного та базального підтипів (р<0,05). Часткова регресія пухлини
спостерігалась лише у 14,2% хворих на РМЗ Her2/neu–позитивного та у 20,5%
хворих на РМЗ базального підтипів, у той час як у інших пацієнтів зазначених
молекулярних підтипів відзначено стабілізацію або прогресування пухлинного
процесу, що свідчить про відсутність ефекту від проведеної НПХТ.
Як видно з даних, наведених на рис. 4, у хворих як із чутливими, так і з
резистентними до НПХТ пухлинами встановлено низькі показники експресії NIS
для люмінального А (75,0 + 10,0 та 85,0 + 9,5 балів відповідно) і Her2/neu–
позитивного (110,0 + 14,5 та 95,0 +16,0 балів відповідно) підтипів. У більшості
пухлин хворих на РМЗ люмінального Б підтипу, які продемонстрували відповідь
на лікування, визначено середній рівень експресії NIS (160,0+ 15,4 балів), тоді як
стабілізація або прогресування пухлинного процесу відрізнялися підвищеним
рівнем експресії NIS (220,0 + 20,1 балів) (p<0,05) (рис. 4). Найвищі показники
експресії NIS у пухлинах зареєстровано в групі хворих із базальним РМЗ (p<0,05).
При цьому у хворих на РМЗ базального підтипу з позитивним ефектом після
проведеного лікування рівень експресії NIS становив у середньому 240,0+25,4
балів, у той час як у хворих із резистентними до НПХТ пухлинами цей показник
був більшим і складав у середньому 290,0+9,2 балів (p<0,05).
Певні залежності також виявлено при дослідженні особливостей локалізації
цього протеїну в клітинах РМЗ різних молекулярних підтипів хворих, що
отримували НПХТ. Як видно з даних, наведених на рис. 5, у пухлинах усіх
молекулярних підтипів РМЗ NIS експресувався як у цитоплазмі, так і на
плазматичній мембрані клітин. Проте у клітинах люмінального Б та базального
підтипів значно переважає локалізація NIS лише у цитоплазмі, ніж одночасно на
плазматичній мембрані і в цитоплазмі, тоді як різниця в розподілі такої експресії
NIS при люмінальному А та Her2/neu–позитивному підтипі РМЗ менш виражена
(p<0,05). Слід зазначити, що в усіх резистентних пухлинах люмінального Б та
базального підтипів NIS детектували лише в цитоплазмі клітин РМЗ.
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Рис.4 Рівень експресії NIS у пухлинних
Рис.5. Топологія експресії NIS у клітинах
клітинах хворих на РМЗ різних молекулярних різних молекулярних підтипів РМЗ
підтипів залежно від клінічного ефекту НПХТ.
Примітка.*p<0,05 порівняно з чутливими
пухлинами

Враховуючи отримані дані щодо зв’язку експресії NIS із чутливістю
люмінального Б та базального РМЗ до НПХТ, ми проаналізували виживаність
хворих з урахуванням статусу експресії NIS у пухлинних клітинах. Як свідчать
представлені на рис. 6 дані, 3-річна безрецидивна виживаність пацієнтів на РМЗ
люмінального Б та базального підтипів була вищою за відсутності експресії NIS у
пухлинних клітинах. Рецидиви захворювання у групі пацієнтів із NIS+ пухлинами
люмінального Б РМЗ визначалися у 12% хворих, у той час як у хворих на РМЗ
базального підтипу цей показник був вищим і складав 31%.

Рис. 6. Безрецидивна виживаність хворих на РМЗ люмінального Б та базального
підтипу залежно від експресії NIS у пухлинній тканині (оцінка за КапланомМейєром)
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Таким чином, ми встановили зв’язок експресії NIS із чутливістю до НПХТ у
хворих на РМЗ певних молекулярних підтипів. Найбільш високі показники
експресії NIS зареєстровано у цитоплазмі пухлинних клітин при люмінальному Б
та базальному підтипах РМЗ резистентних до НПХТ. Установлено, що 3-річна
безрецидивна виживаність хворих на люмінальний Б та базальний підтипи РМЗ є
значно гіршою за наявності експресії NIS у пухлинних клітинах. Отримані
результати вказують, що NIS може бути використаний в якості об’єктивного
критерію визначення чутливості люмінального Б та базального підтипів РМЗ до
НПХТ, що дозволить забезпечити поліпшення результатів лікування цього
контингенту хворих.
ВИСНОВКИ
Незважаючи на значну кількість публікацій про діагностику, лікування і
профілактику РМЗ, ця форма онкологічної патології продовжує залишатись
актуальною і пріоритетною проблемою онкології. Водночас сьогодні залишаються
відкритими питання оцінки агресивності пухлинного процесу та чутливості
неоплазій до протипухлинної терапії. Актуальним також є вивчення порушень
функціональної активності білка NIS, який забезпечує процеси надходження йоду
до клітин. Поглиблене дослідження ролі NIS у розвитку та прогресії РМЗ
дозволить розширити уявлення про біологію пухлинної клітини та стане
підґрунтям для розробки підходів до прогнозування перебігу злоякісного процесу
і планування індивідуалізованого лікування.
1. Встановлено деякі характеристики
РМЗ залежно від місцевості
проживання хворих в Івано-Франківській області. Найбільшу кількість випадків
РМЗ у 2004-2013 рр. зареєстровано в хімічно забрудненій та ендемічній за
йододефіцитом зонах. Виявлено тенденцію до зростання частоти виявлення
рецидивів захворювання протягом 3 років після встановлення діагнозу у хворих,
що мешкають в ендемічній та хімічно забрудненій зонах.
2. В експериментальній системі in vitro визначено, що клітинні лінії РМЗ
T47D, MCF-7, MDA-MB-231, MDA-MB-468 та MCF-7/Dox характеризуються
значною гетерогенністю за експресією та локалізацією NIS. Найбільші показники
експресії симпортера йоду виявлено у клітинах базального молекулярного підтипу
ліній MDA-MB-231, MDA-MB-468 та MCF-7/Dox (248±1,9, 272±3,2 та 289±2,8
балів відповідно), порівняно з такими у клітинах люмінального А та Б підтипу
ліній T47D та MCF-7 (73±2,0 та 115±1,9 бали відповідно). У більше 80% клітин
ліній люмінального А та Б підтипів NIS локалізований на плазматичній мембрані
та в цитоплазмі, тоді як у понад 70% клітин базального підтипу NIS локалізований
переважно у цитоплазмі.
3. Доведено, що формування фенотипу медикаментозної резистентності до
доксорубіцину в клітинах лінії MCF-7/Dox супроводжується зростанням рівня
експресії NIS у 2,5 рази та релокалізацією його з мембрани у цитоплазму
більшості (94%) клітин. Виявлено, що зниження рівня чутливості до
доксорубіцину асоціюється зі збільшенням загального рівня експресії NIS у
клітинах усіх досліджених молекулярних підтипів РМЗ.
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4. Установлено гетерогенність експресії NIS у пухлинних клітинах хворих на
РМЗ. Найбільшу кількість NIS+ пухлин зафіксовано при люмінальному Б та
базальному молекулярних підтипах РМЗ (78,6% та 86,7 % відповідно), порівняно
із такою у хворих на люмінальний А та Her2/neu-позитивний підтипи (64,0% та
55,6 % відповідно) (p < 0,05). Слабкий рівень експресії NIS (<100 балів) з
локалізацією переважно на плазматичній мембрані пухлинних клітин виявлено
при люмінальному А підтипі РМЗ, тоді як при люмінальному Б та базальному
підтипах РМЗ рівень експресії NIS високий (˃200 балів) і виявляється лише у
цитоплазмі пухлинних клітин 76% та 87% хворих відповідно (p < 0,05).
5. Установлено, що експресія NIS у пухлинних клітинах достовірно корелює
зі стадією захворювання та розвитком метастазів у регіонарних лімфатичних
вузлах хворих на РМЗ люмінального А (r=0,43 та r=0,43 відповідно),
люмінального Б (r=0,46 та 0,49 відповідно) та базального (r=0,46 та 0,53
відповідно) підтипів РМЗ. Доведено наявність оберненої кореляції між експресією
NIS та ступенем диференціювання РМЗ люмінального Б та базального підтипів
(r= -0,57 та -0,62 відповідно, p < 0,05). Визначено достовірний прямий
кореляційний зв’язок між експресією NIS та експресією Ki-67, N-кадгерину та
CD44 для люмінального Б (r=0,88, 0,41 та 0,38 відповідно) та базального (r=0,54,
0,43 та 0,61 відповідно) молекулярних підтипів та обернений кореляційний
зв’язок між цими показниками для люмінального А підтипу РМЗ (r= -0,85, -0,39
та -0,46, відповідно).
6. Загальна 5-річна виживаність хворих на РМЗ люмінального Б та
базального молекулярного підтипу є достовірно меншою у пацієнтів за наявності
експресії NIS, N-кадгерину, CD44, відсутності експресії Е-кадгерину та при
високій проліферативній активності пухлинних клітин.
7. Доведено зв’язок високих показників експресії NIS із чутливістю
люмінального Б та базального молекулярних підтипів РМЗ до НПХТ. Найвищі
показники експресії NIS у цитоплазмі пухлинних клітин зареєстровано у хворих із
резистентними до НПХТ пухлинами люмінального Б (220,0+ 8,6 балів) та
базального підтипів (290,0+ 11,3 бали) (p<0,05), для яких характерна стабілізація
або прогресування пухлинного процесу. Доведено, що 3-річна безрецидивна
виживаність хворих на РМЗ люмінального Б та базального підтипів була вищою
за відсутності у пухлинах експресії NIS.
8. Обґрунтовано можливість використання показників експресії NIS у
пухлинних клітинах для прогнозування агресивності перебігу РМЗ різних
молекулярних підтипів та в якості предиктивного маркера ефективності
неоад’ювантного лікування.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Для оцінки агресивності перебігу РМЗ люмінального Б та базального
молекулярних підтипів необхідним етапом комплексного обстеження хворих
поряд із з’ясуванням гістологічного типу і молекулярного підтипу пухлин є
визначення експресії NIS у пухлинних клітинах.
2. Визначення показників експресії NIS може бути включено в алгоритм
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дослідження біопсійного матеріалу хворих на РМЗ для планування
персоналізованого лікування та прогнозування ефективності антрациклін-вмісної
НПХТ.
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АНОТАЦІЯ
Андріїв А. В. Прогностичне та предиктивне значення Na+/I– симпортеру
у хворих на рак молочної залози. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі
спеціальності 14.01.07 – онкологія. – Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ, 2018.
Дисертація присвячена актуальній проблемі онкології – дослідженню
особливостей експресії Na+/I- симпортеру у пухлинних клітинах у системі in vitro
та ex vivo на клінічному матеріалі та обґрунтуванню його значення для оцінки
прогнозу перебігу пухлинного процесу та чутливості до антрациклін-вмісної
терапії хворих на РМЗ різних молекулярних підтипів. В експериментальній
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системі in vitro найбільші показники експресії симпортера йоду детектовано у
цитоплазмі клітин базального молекулярного підтипу ліній MDA-MB-231, MDAMB-468 та MCF-7/Dox (248±1,9, 272±3,2 та 289±2,8 балів відповідно). У клітинах
РМЗ люмінального А та Б підтипу ліній T47D та MCF-7 виявлено низькі
показники експресії NIS (73±2,0 та 115±1,9 бали відповідно) переважно на
плазматичній мембрані клітин. Ex vivo на клінічному матеріалі встановлено, що
експресія NIS у пухлинних клітинах хворих на РМЗ люмінального Б та базального
підтипів корелює зі стадією захворювання (r=0,46 та 0,46 відповідно), наявністю
метастазів у регіонарних лімфатичних вузлах (r=0,49 та 0,53 відповідно) та
ступенем диференціювання пухлин (r= -0,57 та -0,62 відповідно, p < 0,05).
Загальна 5-річна виживаність хворих на РМЗ люмінального Б та базального
молекулярного підтипу є достовірно меншою у пацієнтів за наявності експресії
NIS, N-кадгерину, CD44, відсутності експресії Е-кадгерину при високій
проліферативній активності пухлинних клітин. Установлено зв’язок експресії NIS
із чутливістю хворих на РМЗ люмінального Б та базального підтипів до НПХТ
(p<0,05). Доведено, що 3-річна безрецидивна виживаність хворих на РМЗ
люмінального Б та базального підтипів вища за відсутності у пухлинах експресії
NIS. Обґрунтовано можливість використання показників експресії NIS у
пухлинних клітинах для прогнозування агресивності перебігу РМЗ різних
молекулярних підтипів та в якості предиктивного маркера ефективності НПХТ.
Ключові слова: рак молочної залози, молекулярний підтип, Na+/Iсимпортер, неоад’ювантна поліхіміотерапія, прогностичні та предиктивні
маркери.
АННОТАЦИЯ
Андриив А. В. Прогностическое и предиктивное значение Nа+/I–
симпортера у больных раком молочной железы. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.07 – онкология. – Институт экспериментальной патологии,
онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины, Киев, 2018.
Диссертация посвящается актуальной проблеме онкологии – исследованию
особенностей экспрессии Nа+/I– симпортера в опухолевых клетках в системе in
vitro и ex vivo на клиническом материале и обоснованию его значения для оценки
прогноза течения опухолевого процесса и чувствительности к антрациклинсодержащей терапии больных РМЖ различных молекулярных подтипов.
Установлены некоторые характеристики РМЖ в зависимости от местности
проживания больных в Ивано-Франковской области. Наибольшее количество
случаев РМЖ в 2004-2013 гг. зарегистрировано в химически загрязненной и
эндемичной по йододефициту зонах. Фиксируется тенденция к росту частоты
выявления рецидивов заболевания в течении 3 лет после установления диагноза у
больных, проживающих в эндемичной и химически загрязненной зонах.
В экспериментальной системе in vitro установлена гетерогенность
экспрессии и локализации NIS в клетках линий РМЖ человека. Наибольшие
показатели экспрессии симпортера йода детектировались в цитоплазме клеток
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базального молекулярного подтипа линий MDA-MB-231, MDA-MB-468 и MCF-7/
Dox (248 ± 1,9, 272 ± 3,2 и 289 ± 2,8 баллов соответственно). В линиях РМЖ
люминального А и Б подтипа линий T47D и MCF-7 выявлены низкие показатели
экспрессии NIS преимущественно на плазматической мембране клеток (73 ± 2,0 и
115 ± 1,9 баллов соответственно). Доказано, что формирование фенотипа
медикаментозной резистентности к доксорубицину в клетках линии MCF-7/Dox
сопровождается ростом уровня экспрессии NIS в 2,5 раза и снижением на 76%
количества клеток с экспрессией NIS на плазматической мембране. Ex vivo на
клиническом материале установлено, что экспрессия NIS в опухолевых клетках
больных РМЖ люминального Б и базального подтипов коррелирует со стадией
заболевания (r = 0,46 и 0,46 соответственно), развитием метастазов в регионарных
лимфатических узлах (r=0,49 и 0,53 соответственно) и степенью
дифференцировки опухолей (r = -0,57 и -0,62 соответственно, p <0,05). Доказано
связь между экспрессией в опухоли NIS и экспрессией Ki-67, N-кадгерина и CD44
для люминального Б (r = 0,88, 0,41 и 0,38 соответственно) и базального (r = 0,54,
0,43 и 0,61 соответственно) молекулярных подтипов РМЖ. Общая 5-летняя
выживаемость больных РМЖ люминального Б и базального молекулярного
подтипа значительно хуже у пациентов при наличии экспрессии NIS, N-кадгерина,
CD44, отсутствия экспрессии Е-кадгерина и при высокой пролиферативной
активности опухолевых клеток. Установлено связь экспрессии NIS с
чувствительностью больных РМЖ определенных молекулярных подтипов к
НПХТ. Наиболее высокие показатели экспрессии NIS зарегистрированы в
цитоплазме опухолевых клеток при люминальном Б и базальном подтипах РМЖ
(220,0+8,6 и 290,0+11,3 баллов соответственно, p <0,05), для которых характерна
стабилизация или прогрессирование опухолевого процесса. Доказано, что 3летняя безрецидивная выживаемость больных РМЖ люминального Б и базального
подтипов, которые получали НПХТ, была выше при отсутствии в опухолях
экспрессии NIS.
Обосновано возможность использования показателей экспрессии NIS в
опухолевых клетках для прогнозирования агрессивности течения РМЖ различных
молекулярных подтипов и в качестве предиктивного маркера эффективности
неоадъювантного лечения.
Ключевые слова: рак молочной железы, молекулярный подтип, Na+/Iсимпортер, неоадъювантная химиотерапия, прогностические и предиктивные
маркеры.

SUMMARY
Andriiv A.V Prognostic and predictive value of Na+/I- symporter in breast
cancer patients. – Manuscript.
Thesis for the degree of candidate degree of medical sciences in speciality
14.01.07 – Oncology. – R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology
and Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv – 2018.
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Thesis is devoted to the actual problem of oncology - the study of the features of
the expression of Na+/I- symporter in tumor cells in the in vitro system and ex vivoon
clinical material, and substantiation of its significance for estimating the cancer course
prognosis, the sensitivity to anthracycline-containing therapy in breast cancer (BC)
patients with various molecular subtypes. In the in vitro experimental system, the
highest expression rates of iodine symporter were detected in the cell cytoplasm MDAMB-231, MDA-MB-468 and MCF-7 / Dox cells (248 ± 1.9, 272 ± 3.2, and 289 ± 2,8
points, respectively) of the basal molecular subtype. In the luminal A and B BC cells
lines T47D and MCF-7, low expression of NIS (73 ± 2.0 and 115 ± 1.9 H-score points,
respectively) were established predominantly on the plasma membrane of cells. In the
clinical specimen, it was found that NIS expression in tumor cells from BC patients
with luminal B and basal subtypes correlated with the stage of the disease (r = 0.46 and
0.46, respectively), presence of metastases in regional lymph nodes (r = 0.49 and 0.53,
respectively) and degree of tumors differentiation (r = -0 , 57 and -0.62 respectively, p
<0.05). It was found that BC patients with luminal B and basal subtypes in the presence
of NIS, N-cadherin, CD44, and lack of expression of E-cadherin with the high
proliferative activity of tumor cell were characterized by lower 5-year relapse-free
survival. It was proved that 3-year relapse-free survival of BC patients with luminal B
and basal subtypes is higher in the absence of NIS expression in tumors.
The possibility of using NIS expression indicators in tumor cells was grounded for
predicting the aggressiveness of the BC course of various molecular subtypes and as a
predictive marker of neoadjuvant polychemotherapy efficiency.
Keywords: breast cancer, molecular subtype, Na+/I- symporter, neoadjuvant
polychemotherapy, prognostic and predictive markers.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
РМЗ - рак молочної залози,
NIS - Na+/I- симпортер ,
РЕ - рецептори естрогенів ,
РП - рецептори прогестерону,
НПХТ - неоад’ювантна поліхіміотерапія.

