Тројно-негативен
карцином на дојка
Иако e најретка форма,
претставува

15-20%

1

од повеќе од 2 милиони
нови случаи на
карцином на дојка во
2018 година2

Во медицинската литература, тројнонегативниот карцином на дојка за прв пат се
споменува во октомври 2005 година3

Која популација е најпогодена?
Тројно-негативниот карцином на дојка е најчесто
дијагностициран кај жени кои :

се млади на
возраст под 40
или 50 години4

имаат мутација
на BRCA1 генот6

имаат фамилијарна
историја на карцином
на дојка6

имаат афроамериканско или
4,5
шпанско потекло

Високо незадоволени
медицински потреби
Во споредба со други форми на карцином на
дојка, тројно-негативниот карцином на дојка:
е многу агресивен7
и предизвикува побрза прогресија
и пократко време на преживување

Може да биде потежок
за откривање, затоа што
младите жени имаат
погусто ткиво на дојката
и стандардните
мамографии сеуште не
8
се препорачуваат

Ја намалува можноста за
преживување во првите 5 години
9
после поставување на дијагноза

Има поголема шанса за
појавување во други
10
делови од телото,
белите дробови и
мозокот се најчестите
места за далечни
метастази3

Биологија на
тројно-негативниот
карцином на дојка
Се нарекува „тројно-негативен“ бидејќи трите
најчести типови на рецептори кои го промовираат
10,11
растот на туморските клетки не се присутни:
Хормон рецептор
позитивен

естроген
позитивен

HER2
рецептор позитивен

HER2
преголема
експресија

прогестерон
позитивен

PD-L1
T клетка

Туморска клетка

Тројно
негативен

Некои клетки кај
тројно-негативниот
карцином на дојка
имаат таканаречен
PD-L1 протеин, кој
им овозможува на
туморските клетки
да го заобиколат
имуниот систем11

Предизвици во третман на
тројно-негативен карцином
на дојка
Пациентите со метастатски
тројно-негативен карцином на
дојка имаат неповолна
клиничка прогноза
Цитотоксичната
хемотерапија
останува
основен
третман6

Нема доследен стандард на
грижа и клиничките
протоколи многу се
разликуваат на светско ниво
Не реагира на
хормонска
терапија ниту на
HER2таргетирани
лекови6

Потребни се
нови
третмански
опции за
лицата со
оваа болест

Имуните checkpoint инхибитори,
кои ги таргетираат PD-L1 и PD-1
протеините, можат да претставуваат
нова потенцијална третманска oпција
за лицата со тројно-негативен
карцином на дојка.11
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