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SANTRUMPOS 

AC – doksorubicinas, ciklofosfamidas 
AC-T – doksorubicinas, ciklofosfamidas, paklitakselis 
ASCO – Amerikos chemoterapeutų draugija (angl. American 

Society for Clinical Oncology) 
ANS – absoliutus neutrofilų skaičius 
AT – docetakselis ir doksorubicinas 
CMF – ciklofosfamidas, metotreksatas, fluorouracilas 
DNR – dezoksiribonukleinė rūgštis 
DSI – dozės santykinis intensyvumas 
EC – epirubicinas, ciklofosfamidas 
ESMO – Europos chemoterapeutų draugija (angl. European Society 

for Medical Oncology) 
EORTC – Europos vėžio tyrimų ir gydymo organizacija (angl. 

European Organization for Research and Treatment) 
ER – estrogeno receptoriai 
ET – epirubicinas, docetakselis 
FAC – fluorouracilas, doksorubicinas, ciklofosfamidas 
FEC – fluorouracilas, epirubicinas, ciklofosfamidas 
FN – febrili neutropenija 
GKSF – granuliocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius 
GS – galimybių santykis 
HER2 – žmogaus epidermio receptorius (angl. Human epidermal 

receptor) 
INC-EU – angl. Impact of Neutropenia in Chemotherapy – European 

Study Group 
KMUK – Kauno medicinos universiteto klinikos 
KOL – Kauno Onkologijos ligoninė 
N – tiriamųjų skaičius 
NCCN – angl. National Comprehensive Cancer Network 
NR – nepageidaujami reiškiniai 
PGR – polimerazės grandininė reakcija 
PI – pasikliautinasis intervalas 
PR – progesterono receptoriai 
rGKSF – rekombinacinis granuliocitų kolonijas stimuliuojantis 

faktorius 
RECIST – angl. Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 
SN – standartinis nuokrypis 
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SNR – sunkus nepageidaujamas reiškinys 
SP – standartinė paklaida 
SR – santykinė rizika 
T – docetakselis 
TAC – docetakselis, doksorubicinas, ciklofosfamidas 
TC – docetakselis, ciklofosfamidas 
DCR – dažnesnės chemoterapijos režimai 
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ĮVADAS 

Krūties vėžys – pati dažniausia moterų onkologinė liga Lietuvoje. Kasmet 
čia užregistruojama virš 1300 naujų krūties vėžio atvejų, o miršta apie 600 
moterų [89]. Paskutiniais Europos vėžio registro EUROCARE 4 duomenimis, 
sergančiųjų krūties vėžiu išgyvenamumas per 5 metus yra 79 proc., Rytų 
Europos šalyse jis mažesnis už vidurkį, bet per pastarąjį dešimtmetį padidėjo 
nuo 60 proc. iki 73,9 proc. Didėjanti pacienčių 5 metų išgyvenamumo tikimy-
bė siejama su įdiegta atrankine patikros programa ir ankstyva vėžio diagnos-
tika [165]. Tačiau nustačius ankstyvą ligos stadiją, ligos eiga ir prognozė gali 
būti nenuspėjama. Genetiniai ligonių skirtumai, įvairios genų mutacijų kom-
binacijos, naviko vystymosi eigoje atsirandantys ląstelių klonai su skirtingais 
pakitimais nulemia ligos eigą ir prognozę. Todėl atrandamos ir tiriamos nau-
jos DNR nukleotidų sekos, susijusios su tam tikrus požymius koduojančiais 
genais bei vadinamos molekuliniais žymenimis. Mokslininkai ieško naujų 
molekulinių žymenų ir tiria jau žinomų prognozinę ir predikcinę vertę, ka-
dangi šiuo metu gydymo individualizavimas atsižvelgiant į krūties vėžio 
prognozinius ir predikcinius veiksnius yra viena iš prioritetinių onkologijos 
krypčių. 

Prognoziniu veiksniu vadinama klinikinė ligos ar biologinė naviko cha-
rakteristika, susijusi su laikotarpiu iki ligos progresavimo arba pacienčių 
išgyvenamumu, nepriklausomai nuo gydymo. Predikcinis veiksnys – tai na-
viko ypatybės, nulemiančios atsaką į gydymą [59]. 

Itin svarbus naviką slopinantis genas yra p53 baltymą koduojantis TP53 
genas. Šis genas yra 17p chromosomoje, jis atsakingas už ląstelės branduo-
lio fosfoproteino (p53 baltymo) sintezę. Pagrindinė šio baltymo funkcija – 
ląstelės proliferacijos reguliavimas ir apoptozės indukavimas. TP53 geno 
mutacija sukelia p53 baltymo struktūros pasikeitimą (dėl to baltymas tampa 
stabilesniu) ir sąlygoja padidėjusį jo kiekį ląstelės branduolyje [56]. Taigi, 
TP53 geno mutacija siejama su padidėjusia p53 baltymo raiška ląstelės 
branduolyje. 

HER2 baltymas yra tirozino kinazės receptorius, priklausantis epidermio 
augimo veiksnių šeimai, kurį koduoja HER2 genas, esantis 17q21 chromo-
somoje. HER2 geno amplifikacija sąlygoja padidėjusią HER2 receptoriaus, 
kitaip vadinamo HER2 baltymo, aptinkamo ant piktybinio naviko ląstelės 
paviršiaus, raišką. HER2 receptoriai sukelia reakcijų kaskadą, skatinančią 
nekontroliuojamą ląstelių dauginimąsi. Padidėjusi HER2 baltymo raiška 
nustatoma 20–30 proc. krūties vėžio atvejų ir yra neabejotinai susijusi su 
naviko agresyvumu bei bloga krūties vėžio prognoze [114]. 1987 metais 
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pirmą kartą buvo aprašyta HER2 baltymo padidėjusios raiškos prognozinė 
vertė [145]. Šis mokslinis atradimas sudarė prielaidas vėlesniems kliniki-
niams tyrimams ir biologinės taikinių terapijos atsiradimui klinikinėje prak-
tikoje. Krūties vėžio gydymui šiuo metu jau skiriamas monokloninis anti-
kūnis trastuzumabas, blokuojantis ląstelės HER2 receptorius. Taigi, HER2 
receptorių raiška šiandien yra ne tik prognozinis, bet ir predikcinis veiksnys. 
Naujausiais duomenimis, bloga prognoze pasižymi ir toks krūties vėžys, kai 
HER2 baltymo raiška nenustatoma, bet ji yra derinyje su neišreikštais estro-
geno receptoriais (ER) ir progesterono receptoriais (PR). Trijų molekulinių 
žymenų kombinacija kitaip vadinama bazaliniu krūties vėžio tipu [152]. 

ER ir PR yra seniausiai žinomi krūties vėžio molekuliniai žymenys, kurių 
padidėjusi raiška siejama su palankia krūties vėžio prognoze ir predikcine 
verte gydant hormoniniais vaistais [61]. Šiuo metu pasaulio mokslininkus 
itin domina šių molekulinių žymenų sąsajos su kitais vėžio molekuliniais 
žymenimis ir vis naujų genotipinių krūties vėžio formų nustatymas. 

Šiame darbe analizuojama ankstyvu ir metastazavusiu krūties vėžiu sir-
gusių pacienčių klinikinės išeitys priklausomai nuo skirtos chemoterapijos 
dozės ir molekulinių žymenų, galinčių įtakoti prognozę ir atsaką į gydymą. 
Analizuojant ankstyvo krūties vėžio prognozę, buvo įvertinta sumažintos 
chemoterapijos dozės įtaka pacienčių išgyvenamumui. Chemoterapijos do-
zės mažinimas yra paplitęs reiškinys kasdieninėje praktikoje, o neutropenija 
yra dažniausia vaistų dozės mažinimo priežastis [94]. Tai paskatino ištirti 
molekulinių žymenų ir kitų veiksnių įtaką ligos prognozei bei atsakui į gy-
dymą, atliekant atvirą daugiacentrį tyrimą, kuriame febrilios neutropenijos 
profilaktikai buvo skirtas granuliocitų kolonijas stimuliuojantis faktorius 
(GKSF) ir užtikrintas gydymas adekvačia chemoterapijos doze. Šiame darbe 
siekėme sujungti klinikines ir laboratorines idėjas, atliekant paieškomojo 
pobūdžio klinikinį tyrimą. 
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1. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Darbo tikslas 
Įvertinti krūties vėžio chemoterapijos ypatumų, ją optimizuojant 

granuliocitų kolonijas stimuliuojančiais faktoriais, bei p53 baltymo ir kitų 
molekulinių žymenų raiškos įtaką krūties vėžio prognozei. 

Darbo uždaviniai 
1. Nustatyti antraciklinų dozės įtaką sergančiųjų ankstyvu krūties vė-

žiu išgyvenamumui. 
2. Ištirti p53 baltymo raiškos, kitų molekulinių žymenų ir gydymo 

ypatumų įtaką ankstyvo krūties vėžio prognozei. 
3. Įvertinti febrilios neutropenijos profilaktikai skiriamo naujo rGKSF 

saugumą, gydant metastazavusį krūties vėžį. 
4. Įvertinti febrilios neutropenijos profilaktikai skiriamo naujo rGKSF 

veiksmingumą, gydant metastazavusį krūties vėžį. 
5. Nustatyti metastazavusiu krūties vėžiu sergančių pacienčių išgy-

venamumo priklausomybę nuo atsako į skiriamą gydymą. 
6. Įvertinti krūties vėžio prognozę įtakojančių molekulinių žymenų 

tarpusavio sąsajas. 
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2. DARBO AKTUALUMAS 

Literatūros duomenimis p53 baltymo raiška nustatoma apie 20–30 proc. 
krūties vėžio atvejų [20], tačiau Lietuvoje tai nėra tiriama, todėl paplitimas 
nežinomas. Pasaulyje atliekami tyrimai, analizuojantys šio geno prognozinę 
ir predikcinę vertę, tačiau 2007 metais Amerikos klinikinės onkologijos 
draugija ASCO (angl. American Society for Clinical Oncology), pateikdama 
krūties vėžio žymenų taikymo klinikinėje praktikoje rekomendacijas, 
pažymėjo, kad atliktų klinikinių tyrimų duomenys yra nepakankami. ASCO 
požiūris į šio geno klinikinę vertę nepasikeitė nuo 2000 metų [61]. Vienas iš 
argumentų – daugelyje tyrimų analizuojant TP53 geno prognozinę ir predik-
cinę vertę neįvertinta taikyto gydymo įtaka. Todėl mes atlikome paieško-
mąjį klinikinį tyrimą, kuriame tyrėme ankstyvu ir metastazavusiu krūties 
vėžiu sergančiųjų p53 baltymo raiškos prognozinę vertę bei įvertinome 
chemoterapijos dozės įtaką krūties vėžio prognozei. 

Viena iš svarbiausių, bet nepakankamai nagrinėjamų problemų yra che-
moterapijos dozės ryšys su pacientų prognoze. Cheminių preparatų dozės 
mažinimas gydant vėžiu sergantį pacientą ir siekiant išvengti su gydymu 
susijusių komplikacijų, yra visuotinai paplitęs reiškinys ir neabejotinai ma-
žina gydymo veiksmingumą [96]. Dažna cheminių preparatų dozės maži-
nimo priežastis yra tų pačių vaistų sukelta neutropenija [94]. Neutropenija ir 
febrili neutropenija (FN) bei jų sąlygotos infekcinės komplikacijos siejamos 
su gydymo veiksmingumo sumažėjimu (chemoterapijos kurso atidėjimas ar 
dozės sumažinimas), padidėjusiomis gydymo išlaidomis (gydymas staciona-
re, būtinybė skirti antibiotikus), gyvenimo kokybės sumažėjimu ir padidėju-
siu mirtingumu [1, 3, 84]. 

Anksčiau Lietuvoje nebuvo GKSF, todėl buvo įprasta mažinti cheminio 
preparato dozę. Įdiegiant į klinikinę praktiką naują rekombinacinį GKSF, 
buvo atliktas daugiacentris prospektyvusis klinikinis tyrimas, kuriame tirtas 
jo saugumas ir veiksmingumas: įvertinti naujo vaisto nepageidaujami 
reiškiniai bei įtaka FN dažniui ir trukmei, cheminio preparato dozės 
mažinimui ir gydymo kursų atidėjimui bei antibiotikų skyrimo dažniui. 
Siekiant įvertinti tyrime dalyvavusių metastazavusiu krūties vėžiu sirgusių 
pacienčių prognozę įtakojančius veiksnius, buvo įvertintos pacienčių 
klinikinės charakteristikos ir ištirta naviko morfologinė medžiaga, tyrime 
akcentuojant dėmesį į rutiniškai klinikinėje praktikoje netaikomos p53 
baltymo raiškos analizę. Pasaulyje atliktų TP53 geno prognozinės vertės 
tyrimų rezultatai yra prieštaringi, todėl nagrinėjamos problemos yra 
savalaikės ir naudingos klinikinei praktikai. 
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3. DARBO NAUJUMAS IR PRAKTINĖ REIKŠMĖ 

Pirmą kartą Lietuvoje įrodyta neigiama chemoterapijos dozės mažinimo 
įtaka krūties vėžiu sergančių pacienčių išgyvenamumui, nustatytas naujo 
rekombinacinio GKSF saugumas ir veiksmingumas, o paieškomojo pobū-
džio tyrimu įvertinta molekulinių žymenų įtaka ligos išeitims. Darbų, kurie 
įvertintų vaistų dozės svarbą ir molekulinių žymenų ryšį, nėra. Todėl mūsų 
paieškomojo tyrimo idėja buvo atlikti molekulinių žymenų prognozinės 
vertės analizę retrospektyviojo ankstyvo krūties vėžio tyrimo metu, kartu 
įvertinant sumažintos chemoterapijos dozės įtaką išgyvenamumui, bei atlikti 
molekulinių žymenų prognozinės vertės analizę, eliminavus chemoterapijos 
dozės įtaką klinikinėms ligos išeitims, gydymą optimalia cheminio 
preparato doze užtikrinus prospekyviajame daugiacentriame naujo rGKSF 
saugumo ir veiksmingumo tyrime. Į klinikinę praktiką įdiegus GKSF, 
galima optimizuoti chemoterapijos dozę, tačiau nauji vaistai turi būti 
veiksmingi ir saugūs. Todėl buvo papildomai ištirtas FN profilaktikai ski-
riamo naujo rGKSF filgrastimo saugumas, taikymo nauda ir įtaka gydymo 
rezultatams. 

Šiame darbe siekta užpildyti ankstesnių tyrimų spragas, analizuojant gy-
dymo ir molekulinių žymenų prognozinę vertę. Paieškomasis krūties vėžio 
molekulinių žymenų ir chemoterapijos tyrimas parodė neigiamą vaistų dozės 
mažinimo įtaką krūties vėžio prognozei bei pašalinio chemoterapijos poveikio 
profilaktikos svarbą, siekiant užtikrinti optimalų sisteminį gydymą. 

Paieškomojo pobūdžio tyrimu susiejome fundamentaliuosius tyrimus su 
klinikine praktika. Tyrimo išvados neabejotinai yra naudingos klinikinei 
praktikai, o gauti rezultatai suteikia papildomos informacijos planuojant kli-
nikinius tyrimus ateityje. 
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4. LITERATŪROS APŽVALGA 

4.1. Krūties vėžio molekulinių žymenų reikšmė  
klinikinėje praktikoje 

4.1.1. TP53 geno tyrimų istorijos apžvalga 
Apie 1970 metus mokslininkai suprato, kad ląstelių piktybinė transforma-

cija vyksta susidarius ir kaupiantis mutacijoms, kurios pakeičia genų funkci-
jas, svarbias užtikrinant normalią ląstelės veiklą. Piktybinės transformacijos 
metu ląstelės netenka natūralių apsauginių funkcijų, palaikomų naviko 
supresorių genų, ir kaupia pasikeitusią genetinę informaciją, kuri leidžia 
susidaryti ir veikti ypatingai onkogeninei sistemai. Naviko supresorių genų 
sistemą sudaro genai, besiskiriantys savo struktūra. Fosfoproteinas p53 buvo 
atrastas 1979 metais imunoprecipitacijos metodu iš embrioninės vėžinių 
ląstelių linijų panaudojant pelių serumą su naviko susidarymą skatinančiu 
40-ojo beždžionių viruso antigenu (angl. Simian virus 40, SV-40) [86, 91]. 

Šie pradiniai tyrimai neteisingai įvardino p53 baltymo funkcijas. Pirma, 
šis baltymas buvo apibūdintas kaip ląstelių transformaciją sąlygojantis 
antigenas, kadangi didelės jo koncentracijos aptiktos neoplastiškai pakitusių 
ląstelių branduoliuose. Antra, buvo teigiama, kad baltymas skatina prolifera-
ciją, nors normaliose ląstelėse jis nebuvo aptinkamas. [37, 38, 42, 133]. Po 
kelerių metų paaiškėjo, kad TP53 naviko supresoriaus geno funkcija yra 
reikšmingesnė nei onkogeno. Toks pagrindinis naviko supresoriaus geno 
funkcijos vaidmuo paaiškėjo atlikus keletą svarbių tyrimų. Vienas iš jų atra-
do, kad pelių TP53 geno raiška sąlygoja selektyvią 40-ojo beždžionių viruso 
DNR replikaciją ir kad p53 baltymas konkuruoja su DNR alfa polimeraze 
dėl 40-ojo beždžionių viruso T antigeno pernešimo [29, 52, 156]. Kitame 
tyrime buvo nustatyta, kad TP53 geno srities kodavimas gali būti paveikia-
mas viruso, kuris sukelia TP53 geno deleciją. Taip atsitinka kai kurių žmo-
gaus onkologinių ligų metu [14, 105, 137, 169, 170, 171]. Galų gale TP53 
geno klonavimas 1983 metais [116] įgalino mokslininkus nustatyti mutaci-
jas koduojančioje TP53 geno srityje daugelyje pasikeitusių ląstelių linijų 
[11, 72, 110, 157]. 

Apie 1989 metus TP53 genas buvo pavadintas naviko supresijos genu, 
kai mokslinių technologijų dėka p53 baltymo DNR klonai tapo pajėgūs 
slopinti E1A ir Ras genų arba mutuoto TP53 geno ir Ras aktyvuoto onkoge-
no galimybes transformuoti žiurkių gemalo fibroblastus. Transformuotų 
židinių klonų ląstelės, susidariusios dėl trigubos E1A, Ras ir TP53 genų 
sąveikos, turėjo mutaciją p53 sekoje, panašią į žmogaus navike randamų 



14 

 

p53 mutacijų [47, 88]. Šie atradimai leido suprasti, kad naviką sukeliantys 
virusų genai turi išvystytus mechanizmus, įgalinančius sąveikauti su ląste-
lių, negaminančių p53 baltymo, augimo reguliatoriumi, to pasekoje sustip-
rėja jų pačių replikacija augančiose ląstelėse. 

TP53 geno vaidmuo vėžio profilaktikai (prevencijai) imtas nagrinėti 
įrodžius, kad TP53 mutavęs genas gali būti paveldimas – buvo nustatytas jo 
perdavimas per gemalines ląsteles šeimoje, sergančioje Li-Fraumeni sind-
romu. Vėliau buvo įrodyta, kad šios paveldimos mutacijos predisponuoja 
polinkį sirgti vėžiu [98, 139, 155]. Dėl to vėliau buvo bandoma nustatyti šio 
geno vaidmenį užkertant onkologines ligas. Pirmieji tai bandė išsiaiškinti 
Remvikos ir jo kolegos, kurie tyrė TP53 geno vaidmenį palaikant genomo 
vientisumą. Jie nustatė, kad storosios žarnos adenokarcinomos navikuose, 
sudarytuose iš aneuploidinių ląstelių subpopuliacijų, TP53 mutacijos yra 
dažnesnės (65 proc.) negu navikuose, sudarytuose iš diploidinių ląstelių (20 
proc.) [131]. Šie duomenys parodė svarbų TP53 geno vaidmenį palaikant 
normalų genomo diploidiškumą. 

Kitas TP53 geno poveikio būdas slopinant ląstelės augimą buvo nusta-
tytas tyrime, kuriame buvo nagrinėjama temperatūros pokyčiams jautraus 
mutavusio p53V135 elgsena. Šis mutavęs genas sukėlė ląstelės transforma-
ciją esant 37,5 ºC temperatūrai, bet ją sumažinus iki 32,5 ºC, mutavęs genas 
sąlygojo transformuotų ląstelių proliferacijos supresiją, taip pakartodamas 
TP53 geno elgseną [102]. Šie duomenys parodė TP53 geno galimybę slo-
pinti transformaciją stabdant ląstelės augimą. Įvertinus šio tyrimo duomenis 
aiškėja, kodėl žmogaus storojo žarnyno vėžio ląstelės, veikiamos normaliai 
funkcionuojančio TP53 geno, sudaro 5–10 kartų mažiau kolonijų nei ląste-
lės, veikiamos mutavusio TP53 geno. Imunohistocheminis tyrimas parodė, 
kad vėžinės ląstelės, gaminančios p53 baltymą, nesivysto ląstelės ciklo metu 
dėl to, kad negali įjungti timidino į DNR [12]. Taigi, visi šie tyrimai parodo 
geno specifines galimybes slopinant naviko augimą. 

Nuo to laiko daug tyrimų nagrinėjo TP53 geno vaidmenį įvairiuose 
procesuose – diferenciacijos, vystymosi, metabolizmo, senėjimo ir DNR at-
sistatymo (kaip pagrindinio, „vadovaujančio“ geno funkciją) [78, 144]. 
Mokslinė visuomenė pripažino TP53 geno svarbą ir 1992 metais suteikė 
„genomo sargo“ vardą. Vėliau, 1993 metais jis buvo pripažintas „metų mo-
lekule“ (angl. Molecule of the year) [87, 13]. Supratimas, kad TP53 genas 
yra vienas svarbiausių vėžio prevencijai ir žinojimas apie jo svarbą inakty-
vuojant daugelio žmogaus piktybinių navikų augimą skatina mokslininkus 
kurti vėžio terapiją priklausomai nuo p53 baltymo raiškos. 
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4.1.2. TP53 geno mutacijos prognozinės vertės tyrimai 
TP53 geno mutacija nustatoma 20–40 proc. moterų, sergančių krūties vėžiu; 

mutacijos dažnis priklauso nuo naviko dydžio ir ligos stadijos [32, 46, 74]. Ši 
mutacija paprastai yra spontaninė, tačiau nustatyta, kad pacientės, kurioms 
diagnozuotas įgimtas Li-Fraumeni sindromas, dažniau serga krūties vėžiu [56, 
80]. Yra tyrimų, įrodančių sąsają tarp BRCA1 ir TP53 genų sergant paveldimu 
krūties vėžiu, todėl galima manyti, kad p53 yra ne tik prognozę, bet ir vėžio 
išsivystymą lemiantis veiksnys [58, 149]. Klinikiniai tyrimai, nagrinėję BRCA1 
ir BRCA2 mutacijas, nustatė, kad TP53 geno mutacija yra dažnesnė sergant 
paveldimu krūties vėžiu nei sporadiniais atvejais (GS = 2,8; p = 0,0003) [27]. 

Yra sudėtinga apibendrinant įvertinti visų klinikinių tyrimų duomenis apie 
TP53 geno prognozinę vertę, kadangi klinikiniuose tyrimuose buvo naudota 
skirtinga geno nustatymo metodologija: daugelis pradinių tyrimų naudojo imu-
nohistocheminį metodą p53 baltymui nustatyti, tuo tarpu dabar TP53 geno mu-
tacijos analizei naudojami tikslesni, bet žymiai brangesni genetiniai metodai – 
tiesioginė sekoskaita [111], funkciniai testai [49], transkriptominė analizė [103]. 

Daug klinikinių tyrimų atlikta analizuojant TP53 geno mutacijų sąsajas 
su kitomis klinikinėmis ir molekulinėmis naviko charakteristikomis. Buvo 
nustatyta p53 baltymo raiškos sąsaja su neišreikštais estrogenų ir progeste-
ronų receptoriais, su blogesniu naviko diferenciacijos laipsniu, proliferacijos 
indeksu (Ki-67) krūties naviko audinyje ir trumpesniu pacienčių išgyvena-
mumu [24, 62, 97]. 

1999 metais atlikta metaanalizė klinikinių tyrimų, nagrinėjusių somatinių 
TP53 geno mutacijų įtaką krūties vėžio klinikinėms išeitims. Tai buvo 11 kli-
nikinių tyrimų su 2319 pacienčių, neatsižvelgiant į klinikines-patologines krū-
ties vėžio ypatybes. Čia nustatyta neigiama padidėjusios p53 baltymo raiškos 
įtaka išgyvenamumui – SR = 2,0 (95 proc. PI 1,7–2,5). Trijuose klinikiniuose 
tyrimuose buvo nustatyta neigiama TP53 geno prognozinė vertė išgyvenamu-
mui sergant neišplitusiu į limfmazgius ankstyvu krūties vėžiu – SR = 1,7 (95 
proc. PI 1,2–2,4), ir trijuose tyrimuose – išgyvenamumui sergant išplitusiu į 
limfmazgius ankstyvu krūties vėžiu – SR = 2,6 (95 proc. PI 1,7–3,9) [127]. 

Klinikinius tyrimus, nagrinėjančius TP53 geno mutacijos klinikinę reikš-
mę sergant krūties vėžiu, galima suskirstyti į šias pagrindines kryptis: 

• Tiriama mutacijos prognozinė vertė, kai krūties vėžys neišplitęs į 
limfmazgius; 

• Tiriama mutacijos predikcinė vertė gydant chemoterapija didelėmis 
dozėmis; 

• Tiriama mutacijos predikcinė vertė tam tikroms chemoterapijos 
rūšims, gydymo atsakui į chemoterapiją antraciklinais ir taksanais. 
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TP53 geno mutacijos prognozinė vertė krūties vėžiui neišplitus 
į limfmazgius 
TP53 prognozinė vertė dažniausiai nagrinėta tarp pacienčių, sergančių 

ankstyvu krūties vėžiu be metastazių sritiniuose limfmzgiuose. Reed ir jo 
kolegų atliktame retrospektyviame tyrime pacientės, sirgusios į limfmazgius 
neišplitusiu krūties vėžiu, stebėtos 14–30 metų. Tyrime nustatyta, kad TP53 
geno mutacija kaip ir kiti žymenys – HER2, ER ir PR – neįtakoja ilgalaikio 
išgyvenamumo (angl. long-term survival). Ilgalaikį išgyvenamumą sąlygoję 
veiksniai buvo naviko diferenciacijos laipsnis ir naviko dydis. Tačiau į šį 
tyrimą įtrauktos skirtingai gydytos pacientės, o gydymas ir jo įtaka šiame 
tyrime nenagrinėta [130]. Kitame klinikiniame tyrime 297 pacientės buvo 
stebėtos 10 metų, vienmatės Kokso analizės metodu nustatyta neigiama 
naviko dydžio (p = 0,021), ER būklės (p = 0,015) ir TP53 geno įtaka (p = 
0,024) išgyvenamumui. Nustatyti du nepriklausomi veiksniai, įtakoję 
išgyvenamumą – naviko dydis (p = 0,031, SR = 1,58) ir neigiami ER (p = 
0,015, SR = 2,14) [46]. 

4.1.2.1 lentelė. Pacienčių, sirgusių neišplitusiu į sritinius limfmazgius 
krūties vėžiu, TP53 geno prognozinės vertės klinikiniai tyrimai. 

Literatūros 
šaltinis 

Stebėjimas, 
mėn. Metodas Išgyvena-

mumas* LLA* Išgyvena-
mumas† LLA† 

Joensuu ir kt.[74] ~100 IHC D07 – T (2) N N 

Reed ir kt. [130] 307 IHC CM1 N N N N 

Gion ir kt. [55] 60 IHC N T N N 

Liu ir kt. [92] 190 IHC N T N N 

Ferrero ir kt. [46] 132 IHC T T N N 

Mandard ir kt. [99] 82 IHC N N N N 

Rudolph ir kt. [138] 96 IHC D01 T T N N 

Kato ir kt. [79] 240 IHC CM1 3,9 3,7 N T (3,7) 

Goffin ir kt. [58] 96 IHC D07 T(3,0) – N N 

Overgaard ir kt. 
[117] 

< 60 Mutacijos T T T (4,5) T 

Cuny ir kt. [40] 66 Mutacijos T T T (2,7) T (5,3) 

Olivier ir kt.[115] 120 Mutacijos T NP T (2,5) NP 

LLA – laikas iki ligos atkryčio, IHC – imunohistocheminis, T – statistiškai reikšmingas pa-
kitimas, N – statistiškai nereikšmingas pakitimas, NP – nepasiektas, * – vienmatė analizė, 
skaičius nurodo santykinę riziką, † – daugiamatė analizė, skaičius nurodo santykinę riziką. 
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Daugumoje atliktų tyrimų neigiama TP53 geno prognozinė vertė buvo 
nustatyta taikant Kokso vienmatės analizės metodą (4.1.2.1 lentelė). Pen-
kiuose tyrimuose gauta statistiškai reikšminga TP53 geno ir pacienčių 
išgyvenamumo priklausomybė, tačiau keturiuose tyrimuose to įrodyti 
nepavyko, todėl problema liko neišspręsta. Viename iš paskutinių klinikinių 
tyrimų, atliktame Norvegijoje (dalyvavo 1794 moterys sergančios ankstyvu 
krūties vėžiu), TP53 geno mutacijos buvo tiriamos sekoskaitos būdu. 
Atlikus pogrupių analizę nustatyta, kad šio geno mutacijos ypatingai 
svarbios ir susijusios su neigiamomis klinikinėmis išeitimis, kai 
histologinėje naviko medžiagoje yra išreikšti ER ir nenustatytas vėžio 
išplitimas į sritinius limfmazgius. Remiantis šiuo ir kitais tyrimais, ateityje 
TP53 geno mutacijų nustatymas gali padėti identifikuoti pacientes, kurioms 
gydymas vien hormonine terapija yra nepakankamas ir reikalinga 
papildomai skirti chemoterapiją [115]. 

4.1.3. TP53 geno mutacijos predikcinės vertės tyrimai 

TP53 geno mutacijos predikcinė vertė skiriant chemoterapiją 
didelėmis dozėmis 
Klinikiniai atsitiktinių imčių tyrimai įrodė sisteminės adjuvantinės che-

moterapijos ir hormoninės terapijos klinikinę naudą gydant ankstyvą krūties 
vėžį. Deja, ankstyvu krūties vėžiu sergančių moterų tyrimai šiuo metu ne-
tenkina dėl nepakankamos pacientų atrankos: pacientės įtrauktos į kliniki-
nius tyrimus neatsižvelgiant į platų klinikinių ir biologinių rizikos veiksnių 
spektrą [4]. 

Amerikos klinikinės onkologijos draugijos molekulinių žymenų naudo-
jimo klinikinėje praktikoje atnaujinimo komisija (angl. Update Committee) 
įžvelgė potencialų šališkumą tyrimuose, nagrinėjančiuose TP53 geno 
mutacijos įtaką išgyvenamumui ir laikui iki ligos progresavimo dėl 
nežinomo gydymo poveikio. Dauguma klinikinių tyrimų nenagrinėjo taikyto 
gydymo adekvatumo ir įtakos, todėl jų rezultatai gali būti šališki ir 
neteisingi įvairiais atžvilgiais [61]. 

Šiandien didžiausios klinikinės vertės tikimasi iš tyrimų, kurių tikslas – 
nustatyti biologinius žymenis ir veiksnius, leidžiančius individualizuoti che-
moterapiją (tai yra nustatyti predikcinę molekulinių žymenų vertę chemote-
rapijos rūšiai). Vienas iš prospektyvių tyrimų, nagrinėjusių molekulinių 
žymenų sąsają su gydymu, publikuotas 2006 metais. Malamou-Mitsi ir kole-
gos tyrė prognozinę ir predikcinę p53 baltymo raiškos reikšmę ankstyvą 
krūties vėžį gydant intensyvia chemoterapija. 595 pacientės buvo suskirsty-
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tos į dvi grupes: vienoje grupėje buvo skirtas adjuvantinis gydymas epirubi-
cinu (E) 110 mg/m2 trys ciklai, po to – paklitakseliu (P) 250 mg/m2 trys 
ciklai ir CMF (cyklofosfamidas 840 mg/m2, metotreksatas 47 mg/m2 ir fluo-
rouracilas 840 mg/m2) trys ciklai kas 3 savaites; kitoje grupėje skirti keturi 
ciklai epirubicinu, po to – keturi ciklai CMF chemoterapija. Kokso daugia-
matės analizės metodu sąsajos tarp p53 baltymo raiškos (teigiamą lyginant 
su neigiama) ir gydymo grupės (E-P-CMF lyginant su E-CMF) išgyvena-
mumui (p = 0,89) ir laikui iki ligos progresavimo (p = 0,82) tyrimas nenu-
statė. Taigi, nebuvo nustatyta p53 baltymo predikcinė vertė ir gydymui pak-
litakseliu [97]. 

Bertheau ir kolegos atliko klinikinį tyrimą, kuriame chemoterapija dide-
lėmis dozėmis – epirubicino 75 mg/m2 ir ciklofosfamido 1.200 mg/m2 deri-
niu kas 2 savaites – buvo gydytos moterys, sergančios vietiškai išplitusiu 
neuždegiminės formos krūties vėžiu. Tyrime nebuvo nė vieno visiško atsako 
į gydymą 52 navikuose be TP53 geno mutacijos, o 8 iš 14 navikų buvo 
stebėtas visiškas patologinis atsakas esant TP53 geno mutacijai [16]. Šie 
klinikiniai tyrimai parodė galimą šio geno mutacijos predikcinę vertę gydant 
chemoterapija didelėmis dozėmis. Be to, nepaisant to, kad nustačius šio 
geno mutaciją ligos prognozė yra blogesnė, tyrime pacientėms su šia mu-
tacija buvo nustatytas ilgesnis išgyvenamumas. 

Kitame klinikiniame atsitiktinių imčių tyrime, kuriame buvo lygintas 
chemoterapijos didelėmis dozėmis ir standartinės chemoterapijos veiksmin-
gumas, buvo nagrinėta imunohistochemiškai tirtų veiksnių prognozinė ir 
predikcinė vertė gydant didelės rizikos krūties vėžį (nustačius > 10 pažeistų 
sritinių limfmazgių). 188 navikuose buvo ištirta p53 baltymo raiška; didesnė 
nauda gydant chemoterapija didelėmis dozėmis nei standartine chemotera-
pija buvo stebėta pacienčių grupėje, kurioms nustatyta padidėjusi p53 balty-
mo raiška (SR = 0,46; 99 proc. PI 0,2–1,07). Be to, standartinės chemotera-
pijos grupėje pacienčių, kurioms nustatyta padidėjusi p53 baltymo raiška, 
prognozė buvo blogesnė nei pacienčių, kurioms minėto baltymo raiška ne-
nustatyta (SR = 2,10; 95 proc. PI 1,00–4,41; p = 0,05). Tuo tarpu didelių 
dozių chemoterapijos grupėje skirtumas tarp pacienčių priklausomai nuo 
p53 baltymo raiškos buvo statistiškai nepatikimas, o tendencija priešinga nei 
standartinės terapijos atveju (SR = 0,71; 95 proc. PI 0,29–1,76; p = 0,46) [82]. 

Viename iš klinikinių tyrimų, nagrinėjusių šio geno predikcinę vertę, 
nustatyta, kad pacientų, kurių navikinėje medžiagoje buvo išreikšta HER2 
baltymo ir p53 baltymo raiška, išgyvenamumas pagerėjo skiriant adjuvan-
tinę chemoterapiją didelėmis dozėmis pagal FAC (fluorouracilu, doksorubi-
cinu, ciklofosfamidu) schemą [160]. 
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Taigi, klinikinių tyrimų, nagrinėjusių predikcinę TP53 geno vertę chemo-
terapijai didelėmis dozėmis, rezultatai yra prieštaringi: vienų duomenys yra 
negalutiniai, kitų – TP53 geno mutacija neįtakojo atsako į gydymą, trečių 
rezultatai buvo didelių dozių ir intensyvių chemoterapinių režimų naudai. 
Todėl reikalingi prospektyvūs atsitiktinių imčių tyrimai, parenkant homoge-
niškas pacienčių grupes. 

TP53 geno mutacijos predikcinė vertė parenkant chemoterapijos 
rūšį 
Klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo 63 pacientės, sergančios vietiškai 

išplitusiu krūties vėžiu, kurioms buvo skirta neoadjuvatinė chemoterapija 
doksorubicinu, specifinės TP53 geno mutacijos, suardančios cinką nešančią-
ją dalį, sąlygojo pirminį ligos atsparumą gydymui doksorubicinu ir ankstyvą 
ligos atsinaujinimą [5]. Šie rezultatai pasitvirtino išplėstiniame tos pačios 
pacientų grupės klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo 90 pacienčių [53]. 

Berns ir kolegos atliko klinikinį tyrimą, kur vietiškai išplitusiu krūties 
vėžiu sergančios pacientės gydytos tamoksifenu arba neoadjuvantine ar pa-
liatyvia chemoterapija. Jie nustatė, kad TP53 geno mutacijos sąlygoja blogą 
ligos atsaką į gydymą antraciklinų chemoterapija, nors ir statistiškai nereikš-
mingą (36 proc. esant mutacijai ir 63 proc. nesant mutacijos; GS = 0,34; 95 
proc. PI 0,09–1,24) [15]. Nors anksčiau nebuvo tirta gydymo paklitakseliu 
sąsaja su šiuo genu adjuvantinio gydymo metu, tačiau skiriant tokį gydymą 
buvo iškelta prielaida apie stipresnį paklitakselio citotoksinį poveikį, susi-
jusį su pakitusiu TP53 genu [77]. Tačiau kitame klinikiniame tyrime, kuria-
me dalyvavo 73 pacientės, gauti priešingi rezultatai – neišreikštas p53 balty-
mas buvo susijęs su didesniu atsaku į gydymą paklitakseliu ir doksorubicinu 
[8]. Prieštaringi rezultatai gauti ir tiriant šio geno sąsajas su paklitakseliu 
gydant metastazavusį krūties vėžį [60, 141, 143, 164]. Daugumoje jų TP53 
geno mutacija neįtakojo gydymo paklitakseliu rezultatų. 

Rahko ir kolegos tyrė TP53 geno mutacijos įtaką atsakui į gydymą, antra-
ciklinais gydant metastazavusį krūties vėžį. Tyrime analizuota 254 moterų 
histologinė medžiaga. Rezultatai parodė blogą atsaką į gydymą antracikli-
nais esant mutavusiam genui [129]. Vėlesni daugelio genų raiškos tyrimai 
parodė, kad labiausiai chemoterapijai jautrūs yra bazalinio tipo navikai, ir 
tai patvirtino Rouzier ir kolegų atliktas tyrimas, kuriame bazalinio tipo navi-
kai buvo labiausiai jautrūs paklitakselio ir doksorubicino deriniui [136]. 

Dar viename 2006 metais publikuotame straipsnyje teigiama, kad TP53 
genas reguliuoja atsaką į gydymą antimikrotubuliniais vaistais (taksanais ir 
vinca alkaloidais) [168]. 
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Klinikinių tyrimų, nagrinėjusių predikcinę TP53 geno vertę, rezultatai ir 
išvados išlieka kontraversiški. Pagrindinė priežastis yra tai, kad klinikiniuo-
se tyrimuose taikytos skirtingos TP53 geno mutacijos tyrimo metodikos, ty-
rimai buvo retrospektyvūs, juose nepakankamai atsižvelgta į kitų prognozi-
nių veiksnių įtaką klinikinėms išeitims. Todėl reikalingi išsamesni prospek-
tyvūs tokio pobūdžio tyrimai, užtikrinant palyginamųjų grupių homogeniš-
kumą. 

4.2. Klinikinė optimalios chemoterapijos dozės reikšmė 

4.2.1. Chemoterapijos dozės svarba klinikinėms krūties vėžio išeitims 

Dozės santykinio intensyvumo (DSI) svarba ankstyvo krūties vėžio 
klinikinėms išeitims 
Dozės santykinis intensyvumas (DSI) parodo planuotos ir realiai skirtos 

cheminių preparatų dozės santykį bei chemoterapijos kursų atidėjimą, tai 
yra išreiškiamas procentiniu skirtos ir planuotos chemoterapijos dydžiu per 
nustatytą laikotarpį. 1992 metais Pettengeli ir kitų autorių atliktas tyrimas 
parodė, kad pacientams, sergantiems ne Hodžkino limfoma ir gydytiems 
chemoterapija ir GKSF filgrastimu, pavyko skirti didesnes citostatikų dozes 
[122]. Kiti tyrimai pagrindė, kad gydant chemoterapijai jautrius navikus – 
ne Hodžkino tipo limfomą [45, 85] ir ankstyvą krūties vėžį [66] – vaisto 
dozės sumažinimas bei chemoterapijos kurso atidėjimas susiję su 
trumpesniu pacientų išgyvenamumu. Vėlesni klinikiniai tyrimai patvirtino 
neigiamą prognozinę sumažintos planuotos dozės reikšmę ankstyvu krūties 
vėži sergančių pacienčių išgyvenamumui [22, 23, 25, 31, 34, 44, 104]. 

1243 JAV gydymo centrus apimantis retrospektyvus tyrimas, įtraukęs 
20.797 pacientes ir analizavęs ankstyvo krūties vėžio adjuvantinės chemote-
rapijos sumažintos dozės priežastis, parodė, kad dažnai cheminių preparatų 
dozė mažinama dėl neutropenijos ar febrilios neutropenijos [94]. Tyrimo 
rezultatai parodė, kad dozė 15 ir daugiau proc. buvo sumažinta 36,5 proc. 
pacienčių, 7 ir daugiau dienų atidėta 24,9 proc. pacienčių, apskaičiuotas DSI 
mažesnis už 85 proc. buvo tarp 55,5 proc. pacienčių. Daugiamatė regresinė 
analizė parodė, kad pirminė neutropenijos profilaktika skiriant GKSF yra 
vienas iš nepriklausomų veiksnių, sąlygojęs cheminių preparatų dozės 
išlaikymą. Kitas visą šalį apimantis prospektyvus tyrimas, kuriame dalyvavo 
99 JAV centrai, įrodė, kad daugiau nei 90 proc. pacientų pavyksta skirti 
optimalų gydymą nemažinant dozės ir neatidedant kursų, jeigu skiriama 
pirminė profilaktika GKSF. Į šį klinikinį tyrimą buvo įtraukti pacientai, 
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sergantys įvairiais solidiniais navikais (apie 30 tipų solidinių navikų) ir 
gydyti įvairiais medikamentais (gydymas skirtas 39 chemoterapiniais 
vaistais skirtingose gydymo schemose įvairiomis dozėmis ir režimais). 
Šiame tyrime dėl neutropenijos ar infekcijų buvo atidėti chemoterapijos 
kursai ir (arba) skirta ne visa cheminių preparatų dozė 5,9 proc. atvejų, dėl 
kitų priežasčių – 11,5 proc. atvejų [43]. 2008 metais INC-EU (angl. Impact 
of Neutropenia in Chemotherapy – European Study Group) paskelbė 
prospektyvaus stebėjimo tyrimo, nagrinėjusio limfoma ir krūties vėžiu 
sergančių pacientų, gydytų 5 Vakarų Europos valstybėse 66 gydymo 
centruose, chemoterapijos dozės sumažinimo priežastis [123]. Daugiamatės 
regresinės analizės būdu nustatyta, kad pirmojo chemoterapijos kurso metu 
išsivysčiusi FN nulemia chemoterapijos dozės sumažinimą abiejų navikų 
atvejais. Pacientams, sergantiems limfoma, kuriems buvo skirta pirminė 
profilaktika GKSF, nereikėjo mažinti chemoterapijos dozės. 

Chirivella ir kitų mokslininkų atlikto retrospektyvaus klinikinio tyrimo, 
nagrinėjusio optimalios adjuvantinės antraciklinų dozės įtaką ankstyvu 
krūties vėžiu sergančių pacienčių klinikinėms išeitims, rezultatai publikuoti 
2009 metais [34]. Į klinikinį tyrimą įtrauktos 793 pacientės. Įrodyta, kad 
laikas iki ligos atkryčio trumpesnis pacientėms, kurioms daugiau nei 2 
kartus atidėti chemoterapijos kursai (p < 0,0001), 15 ir daugiau dienų atidėti 
chemoterapijos kursai per visą gydymo laikotarpį (p < 0,0001), o DSI ma-
žesnis už 85 proc. (p = 0,0029). Įrodyta, kad išgyvenamumas mažėja pri-
klausomai nuo atidėtų chemoterapijos kursų skaičiaus (p = 0,0008), dienų 
skaičiaus (p = 0,0115) ir DSI (p = 0,0055). Visi nagrinėti veiksniai statis-
tiškai patikimai įtakojo laiką iki ligos atkryčio, bet neturėjo statistiškai reikš-
mingos priklausomybės su bendruoju išgyvenamumu. 

Dozės santykinio intensyvumo svarba gydant metastazavusį  
krūties vėžį 
Chemoterapijos dozės mažinimas ir kursų atidėjimas įtakoja blogesnes 

klinikines išeitis taikant ir paliatyvią chemoterapiją gydant metastazavusį 
krūties vėžį [65], metastazavusį storosios žarnos vėžį [71, 140] ir metastaza-
vusį smulkių ląstelių plaučių vėžį [9]. Metastazavusio krūties vėžio gydymo 
tikslas yra ne pacientės išgydymas, bet gyvenimo trukmės pailginimas, 
simptomų sumažinimas, nors retai gali būti stebimos ilgos ligos remisijos. 
Gydytojas, parinkdamas chemoterapinį gydymą prieš metastazavusią ligą, 
balansuoja tarp gyvenimo trukmės pailginimo ir gyvenimo kokybės 
pagerinimo bei stengiasi išvengti pernelyg didelio chemoterapijos sukeliamo 
toksiškumo [18]. Dėl to cheminių preparatų dozių išlaikymas nevisada bū-
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tinas gydant metastazavusį krūties vėžį. EORTC (angl. European Organiza-
tion for Research and Treatment of Cancer) rekomenduoja apsvarstyti 
mažesnio toksiškumo chemoterapijos režimo pasirinkimą ar dozės režimą, 
jei dozės intensyvumas nelemia pacientės gyvenimo trukmės [1]. Taip pat 
FN rizika turi būti įvertinta individualiai kiekvienai pacientei prieš 
kiekvieną chemoterapijos kursą. 

Visos pacientės, sergančios metastazavusiu krūties vėžiu, priklauso di-
desnės FN rizikos grupei dėl išplitusios ligos, anksčiau taikyto chemoterapi-
nio ir spindulinio gydymo. Tas pats chemoterapinis režimas gali būti susijęs 
su skirtinga FN rizika, kai skiriamas skirtingo ligos išplitimo metu ar kitai 
metastazavusio vėžio gydymo eilei. Pavyzdžiui, chemoterapija pagal AC 
schemą susijusi su didesne FN rizika jei skiriama gydyti metastazavusį negu 
ankstyvą arba vietiškai išplitusį krūties vėžį [19, 51, 106]. Be to, FN rizika 
tarp metastazavusiu krūties vėžiu sergančių pacienčių gali didėti dėl papil-
domų veiksnių, pvz., metastazės kauluose ir (arba) kaulų čiulpuose, vyresnis 
pacienčių amžius. Nepaisant siekio vengti toksiškumo, kai kurie chemotera-
pijos režimai sukelia ryškią mielosupresiją ir susiję su didele FN rizika. Gy-
dymo schemos, kurių sudėtyje yra antraciklinų ir taksanų grupės medika-
mentas, susijusios su didesne nei 20 proc. FN rizika [106, 6, 19]. Vėlesnėse 
chemoterapijos eilėse 10–20 proc. FN (vidutinė rizika) sąlygoja chemote-
rapija docetakselio ar vinorelbino monoterapija arba docetakselio ir kapeci-
tabino derinys [26, 75, 113, 166]. 

Viename III fazės klinikiniame tyrime nagrinėtas GKSF veiksmingumas 
mažinant FN dažnį [166]. Tyrime įrodyta, kad pirminė profilaktika filgrasti-
mu sumažino FN dažnį nuo 17 proc. iki 1 proc., kai metastazavusiu krūties 
vėžiu sergančios moterys gydomos chemoterapija docetakseliu 100 mg/m2. 
Šis tyrimas yra vienas iš tokių, kuriuo remiantis buvo pakeistos pirminės pro-
filaktikos GKSF skyrimo rekomendacijos: FN išsivystymo rizikos slenkstis 
sumažintas nuo 40 iki 20 proc. 

4.2.2. Neutropenijos svarba klinikinėje praktikoje 
Neutropenija yra pati svarbiausia chemoterapinio onkologinių ligų gydymo 

komplikacija dėl kelių priežasčių. Pirma, dėl neutropenijos vystosi gyvybei 
pavojinga infekcija. Tiesioginė priklausomybė tarp sumažėjusio neutrofilų 
skaičiaus ir infekcijos dažnio, taip pat tarp neutropenijos sunkumo bei trukmės 
ir infekcijos rizikos bei mirtingumo buvo įrodyta jau 1966 metais [21]. Antra, 
FN gydymo taktikos pagrindą sudaro hospitalizacija, mikrobiologinis kraujo 
bei šlapimo ištyrimas ir antibiotikų skyrimas į veną, todėl šios komplikacijos 
gydymas dar labiau didina tiesioginius ir netiesioginius onkologinių ligų 
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gydymo kaštus. Trečia, dėl neutropenijos neskiriamas optimalus onkologinės 
ligos chemoterapinis gydymas – yra mažinamos chemoterapinių medikamentų 
dozės, kursai atidedami ir dėl to mažėja gydymo veiksmingumas [84]. Todėl 
buvo ieškotos ir aptiktos medžiagos, skatinančios neutrofilų gamybą žmogaus 
organizme – granuliocitų kolonijas stimuliuojantys faktoriai (GKSF). 
Endogeninis GKSF stimuliuoja neutrofilų pirmtakų proliferaciją ir 
diferenciaciją, pritvirtindamas specialius receptorius prie jų paviršiaus [41]. 
Žmogaus GKSF pirmiausia buvo išgrynintas iš žmogaus ląstelių klonų ir 
placentos 1980 metais [109]. Molekulinės biologijos srityje jau buvo sukurta 
technologija, įgalinusi klonuoti GKSF bakterijose ir žinduolių ląstelėse [153]. 
Šiuolaikinių technologijų dėka GKSF filgrastimas gaminamas iš Escherichia 
coli bakterijų, į kurias įkeltas žmogaus genas, atsakingas už GKSF gamybą. 

Taigi, fundamentalūs endogeninio GKSF atradimai ir tyrimai, jo išskyri-
mas iš žmogaus ląstelių, galimybė jį išgauti iš bakterijų ir, žinoma, tiesio-
ginė priklausomybė bei sąsaja su FN, infekcija, sergamumu ir mirtingumu 
sąlygojo GKSF filgrastimo veiksmingumo tyrimus. I fazės klinikiniai tyri-
mai parodė, kad filgrastimas sukelia staigią trumpalaikę leukopeniją, po ko 
seka nuo dozės priklausantis cirkuliuojančių neutrofilų skaičiaus didėjimas 
[30]. Į registracinius filgrastimo tyrimus buvo įtraukti pacientai, sergantys 
smulkių ląstelių plaučių vėžiu, gydyti ciklofosfamido, doksorubicino ir eto-
pozido deriniu, kuris sąlygoja 60 proc. FN dažnį [36, 163]. Šiuose kliniki-
niuose tyrimuose FN dažnį pavyko sumažinti 50 proc. Filgrastimu gydytų 
pacientų grupėje sumažėjo ir mikrobiologiškai patvirtintos infekcijos dažnis, 
FN gydymui į veną skiriamų antibiotikų poreikis ir FN sąlygotos hospitali-
zacijos dažnis, taip pat chemoterapinių vaistų dozės mažinimo dažnis (pla-
cebo grupėje daugiau nei kartą mažinamos chemoterapinių vaistų dozės daž-
nis buvo 61 proc. lyginant su 29 proc., p < 0,001). 

JAV buvo pirmoji valstybė, kurioje 1991 metais buvo įregistruotas medi-
kamentas filgrastimas (Neupogen®). Pirmoji šio vaisto indikacija buvo FN 
profilaktika pacientams, sergantiems solidiniais navikais. 1996 metais fil-
grastimas jau buvo registruotas daugiau nei 70 šalių, prasiplėtė jo indikacijų 
spektras: mielosupresijos trukmės ir gylio mažinimas po kaulų čiulpų trans-
plantacijos, sunkios lėtinės neutropenijos, aplazinės anemijos, mielodispla-
zinio sindromo gydymas, hemopoezės pirmtakų mobilizacija iš kaulų čiulpų 
transplantacijai [132]. 

Taigi, kolonijas stimuliuojantys faktoriai yra vienintelės biologinės 
medžiagos, kurios gali apsaugoti nuo sunkios neutropenijos ir febrilios 
neutropenijos išsivystymo. 
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4.2.3. Klinikinė pirminės febrilios neutropenijos profilaktikos 
reikšmė 
Atlikus sistemines apžvalgas, aiškiai įrodyta kad FN didina infekcijų są-

ygotą mirtingumą [39, 81]. 2000 metais pateiktose ASCO (angl. American 
Society for Clinical Oncology) gairėse profilaktinis GKSF skyrimas buvo 
rekomenduojamas, jei FN rizika didesnė nei 40 proc. [118]. Šis FN rizikos 
slenkstis nustatytas atsižvelgiant tik į ekonominę analizę – tai yra ekono-
miškai naudinga skirti GKSF siekiant išvengti FN kai jos rizika didesnė už 
40 proc. 

2006 metais, atsiradus naujų duomenų, parengtos naujosios GKSF skyri-
mo rekomendacijos gydant solidinius navikus ir limfomas [1]. Nuo 2006 
metų visos pagrindinės onkologų organizacijos (EORTC, angl. European 
Organization for Research and Treatment of Cancer, ESMO, angl. Euro-
pean Society for Medical Oncology, NCCN, angl. National Comprehensive 
Cancer Nework, ASCO, angl. American Society for Clinical Oncology), 
įvertinusios paskutinių klinikinių atsitiktinių imčių tyrimų duomenis, reko-
menduoja skirti GKSF pirminei FN profilaktikai, jei šios gydymo kompli-
kacijos rizika siekia bent 20 proc., atsižvelgiant tik į klinikinę GKSF naudą 
ir neatsižvelgiant į gydymo kainą, tai yra neanalizuojant ekonominio nau-
dingumo [148]. Šios rekomendacijos pakeistos įvertinus dviejų klinikinių 
atsitiktinių imčių tyrimų rezultatus. Pirmajame buvo tiriama pegiliuoto 
filgrastimo klinikinė nauda skiriant jį profilaktiškai moterims, sergančioms 
metastazavusiu krūties vėžiu ir gydomoms docetakseliu. Rezultatai parodė, 
kad FN dažnis sumažėjo nuo 17 proc. kontrolinėje grupėje iki 1 proc. Povei-
kio grupėje (p < 0,001), su FN susijusios hospitalizacijos dažnis – nuo 14 
proc. iki 1 proc. (p < 0,001), į veną skiriamų antibiotikų poreikis – nuo 10  
proc. iki 2 proc. (p < 0,001) [166]. Kitame tyrime, skiriant profilaktiškai 
GKSF kartu su antibiotiku pacientams, sirgusiems smulkių ląstelių plaučių 
vėžiu ir gydytiems chemoterapija ciklofosfamidu, doksorubicinu ir etopozi-
du, gautas FN dažnio sumažėjimas nuo 24 proc. kontrolinėje grupėje iki 10 
proc. poveikio grupėje (p = 0,01) [162]. 

2007 metais publikuota sisteminė apžvalga apie pirminei FN profilaktikai 
skiriamų GKSF įtaką chemoterapija gydomų pacientų mirtingumui. Čia 
nagrinėti 17 klinikinių atsitiktinių imčių tyrimų, į kuriuos buvo įtraukti 3493 
pacientai, rezultatai. Skiriant GKSF pirminei FN profilaktikai, infekcijos są-
lygotas mirtingumas sumažėjo 45 proc. (SR = 0,55; 95 proc. PI 0,33–0,9; 
p = 0,018), ankstyvasis mirtingumas (jį sudaro visos mirtys chemoterapijos 
metu) 40 proc. (SR = 0,60; 95 proc. PI 0,43–0,83; p = 0,002), FN dažnis 46 
proc. (SR = 0,54; 95 proc. PI 0,43–0,67; p < 0,001), skirta didesnė vidutinė 
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optimali dozė (p < 0,001). 10 iš 17 apžvelgtų tyrimų buvo analizuota GKSF 
įtaka dozės santykiniam intensyvumui (DSI; angl. Relative dose intensity). 
Vidutinis DSI kontrolinėje grupėje buvo 86,7 proc. palyginus su 95,1 proc. 
pacientų grupėje, kuriems buvo skirta profilaktika GKSF. Skirtumas tarp 
DSI įvairiuose tyrimuose svyravo nuo 2,8 proc. iki 20,0 proc., vidutinis 
skirtumas 8,4 proc. (p = 0,001). Visų tyrimų poveikio grupėse (skirti GKSF) 
DSI buvo didesnis už 90 proc., bet 6 iš 10 tyrimų kontrolinėje pacientų gru-
pėje (be GKSF) DSI buvo mažesnis už 90 proc., likusiuose – mažesnis už 
85 proc. GKSF įtaka bendrajam išgyvenamumui ir laikui iki ligos progresa-
vimo šioje sisteminėje apžvalgoje nebuvo nagrinėta dėl duomenų trūkumo 
[83]. FN išsivystymo rizika priklauso nuo paciento amžiaus, taikyto gydy-
mo, ligos ypatybių ir toksinio chemoterapijos poveikio kaulų čiulpams. Nėra 
tikslaus FN išsivystymo rizikos apskaičiavimo modelio. Nesant papildomų 
aplinkybių, dauguma chemoterapinių režimų sąlygoja mažesnę nei 20 proc. 
FN išsivystymo tikimybę. 

Nuo paciento priklausomiems rizikos veiksniams priskiriamas vyresnis 
nei 65 m. amžius, išplitusi onkologinė liga, buvęs FN epizodas, nepakanka-
mas gydymas GKSF, nepakakama antibiotikų profilaktika [172]. Todėl 
prieš apsispręsdamas naudoti pirminę profilaktiką GKSF, onkologas turi bū-
ti tikras, kad chemoterapinis gydymas yra parinktas teisingai, taip pat įver-
tinti paciento individualias savybes, FN išsivystymo rizikos veiksnius ir gy-
dymo tikslą – ar tikslas yra paciento pasveikimas, ar jo gyvenimo trukmės 
prailginimas, ar ligos simptomų sumažinimas [148]. 

4.2.4. Onkologinių ligų gydymas sistemine chemoterapija ir 
granuliocitų kolonijas stimuliuojančiais faktoriais 

Krūties vėžio gydymas sistemine chemoterapija ir granuliocitų 
kolonijas stimuliuojančiais faktoriais 
Tarp visų onkologinių ligų GKSF skyrimo nauda labiausiai išnagrinėta ir 

indikacijos geriausiai pagrįstos gydant dažniausiai aptinkamus ir jautriausius 
chemoterapijai navikus – krūties vėžį, smulkių ląstelių plaučių vėžį ir limfo-
mą. 2008 metais publikuotos pirmosios EORTC GKSF skyrimo rekomenda-
cijos gydant krūties vėžį. Šios rekomendacijos sutampa su naujausiomis 
ASCO ir NCCN rekomendacijomis. 

GKSF veiksmingumo tyrimai dažniausiai buvo atliekami nagrinėjant che-
moterapijai jautrius navikus, kuriuos gydant buvo įrodyta optimalios che-
moterapijos dozės įtaka klinikinėms išeitims. Dėl to krūties vėžys tapo vienu 
iš onkologinių susirgimų, kurį gydant chemoterapija GKSF skyrimo re-
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komendacijos buvo tiksliausiai pagrįstos atliktų klinikinių tyrimų rezultatais 
[172]. 

Vieni iš svarbiausių GKSF klinikinio veiksmingumo rodiklių yra chemote-
rapijos kurso atidėjimo dažnis, cheminio preparato dozės sumažinimo dažnis 
ir kiekis, skirtos dozės santykinis intensyvumas, FN dažnis, hospitallizacijos 
dažnis ir trukmė dėl FN, į veną skiriamų antibiotikų dažnis. Įrodyta, kad 
klinikinės krūties vėžio gydymo išeitys stipriai koreliuoja su chemoterapijos 
dozės intensyvumu [67]. Mielosupresinio gydymo komplikacijos, tarp jų ir 
FN, gali įtakoti chemoterapinio gydymo kursų atidėjimą ar dozės mažinimą 
[142]. Pirminė profilaktika GKSF leidžia skirti savalaikę chemoterapiją 
nemažinant dozių. EORTC rekomenduoja skirti profilaktinį gydymą GKSF, 
jeigu numatytos chemoterapijos dozės mažinimas ar gydymo pertraukimas 
susijęs su blogesne prognoze. EORTC konstatuoja, kad profilaktika GKSF 
turi būti taikoma kartu su chemoterapija didelėmis dozėmis ir dažniau skiria-
mais chemoterapijos kursais, jei įrodyta tokių kursų nauda išgyvenamumui, 
taip pat įvertinus ir nuo paciento priklausančius FN atsiradimo rizikos veiks-
nius. Kadangi adjuvantinės chemoterapijos tikslas yra padidinti pasveikimo 
tikimybę, GKSF yra griežtai rekomenduojami kartu su intensyviais chemote-
rapijos režimais [1]. Dažnesni ir intensyvesni chemoterapijos režimai 
Europoje skiriami tikintis geresnių klinikinių išeičių. Tačiau tokio pobūdžio 
chemoterapija dažniausia skiriama tik klinikinių tyrimų ribose [172]. Klini-
kinėje praktikoje pagrįstai adjuvantiniam gydymui skiriama chemoterapija 
TAC (docetakselis, doksorubicinas, ciklofosfamidas), sąlygojanti 25 proc. FN 
riziką. BCIRG 001 tyrime šios chemoterapijos veiksmingumas buvo lygintas 
su FAC (fluorouracilas, doksorubicinas, ciklofosfamidas) chemoterapijos 
schema gydant išplitusį į sritinius limfmazgius krūties vėžį. TAC schema pa-
gerino 5 metų laiką iki ligos progresavimo (75 proc. lyginant su 68 proc.) ir 
išgyvenamumą (85 proc. ir 81 proc.) [100]. Remiantis klinikinių tyrimų duo-
menimis, taksanų grupės cheminio preparato pridėjimas turėtų būti standar-
tinė adjuvantinio į limfmazgius išplitusio krūties vėžio gydymo taktika. Re-
žimo pobūdis – sutampantis ar nuoseklus, skiriamas dažniau ar ne, turi būti 
pagrįstas vykstančių klinikinių tyrimų [68]. 

Brain ir kolegos atliko klinikinį tyrimą, kuriame nagrinėjo adjuvantinės 
chemoterapijos doksorubicinu ir docetakseliu veiksmingumą krūties vėžio 
vidutinės rizikos grupėje. Chemoterapija buvo skirta be pirminės profilakti-
kos GKSF. Tyrime buvo trys sepsio atvejai, du iš jų išsivystė po pirmojo 
chemoterapijos kurso ir baigėsi mirtimi [28]. Kita vertus, EORTC teigia, 
kad GKSF neįtakoja išgyvenamumo, bet rekomenduoja skirti FN profilak-
tikai GKSF chemoterapijos dozei ir intensyvumui palaikyti [1]. 
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4.2.4.1 lentelėje apibendrinti klinikiniai tyrimai, nagrinėję febrilios neut-
ropenijos riziką gydant krūties vėžį įvairiomis adjuvantinės chemoterapijos 
schemomis. 

4.2.4.1 lentelė. Dažniausios chemoterapijos schemos, taikomos krūties vėžio 
adjuvantiniam gydymui ir febrilios neutropenijos rizika klinikiniuose tyrimuose 

Chemoterapijos 
režimas Tyrimas Dozė mg/m2 

3 ir 4 laipsnio 
neutropenijos 
rizika (proc.) 

FN 
rizika 

FN rizika > 20 proc. 
ET (T = docetakselis) 

Spielmann [154] 
(n = 1492); 

75/75 kas 3 sav. – 31 

TAC 
(T = docetakselis) 
 

Martin [100] (n = 
745); Martin [101] 
(n = 539) 

75/50/500 kas 
3 sav. 66 25 

FN rizika 10–20 proc. 
FEC → T 
(T = docetakselis) 

Roche [134] 
(n = 1001) 

500/100/500 → 
100 kas 3 sav. – 11 

T → EC 
(T = docetakselis) 

Lopez [93] 
(n = 376) 

100 →120/600 
kas 3 sav. – 10 

FEC 100 
 

French Adjuvant 
Study Group [50] 
(n = 276); 
Roche [134] 
(n = 996); 
Spielmann [154] 
(n = 1518) 

500/100/500 kas 
3 sav. 

25 3–10 

FN rizika < 10 proc. 
EC 

Lopez [93]  
(n = 374) 

120/600 kas 3 sav. 82 4–7 

AC→T 
(T = paklitakselis) 

Citron [35] 
(n = 501) 

60/600 → 175 kas 
3 sav. 43 5 

TC (T = docetakselis) Jones [76] 
(n = 506) 

75/600 kas 3 sav. – 5 
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4.2.4.1 lentelės tęsinys. 

Chemoterapijos 
režimas Tyrimas Dozė mg/m2 

3 ir 4 laipsnio 
neutropenijos 
rizika (proc.) 

FN 
rizika

AC Fumoleau [51] 
(n = 74); 
Jones [76] 
(n = 510) 

60/600 kas 3 sav.  

2–3 

Peroralinis CMF 
 
 
 
CMF 

Levine [88] 
(n = 359) 
 
 
Ron [135] (n = 77)

100d1– 14/40d1+ 
8/600d1+8 
kas 4 sav. 
600/40/600 kas 
3 sav. 

– 
 
 
 

– 

1 
 
 
 

0 

Dažnesnės 
chemoterapijos  
režimai (DCR) 
AC→T (T = 
paklitakselis) + GKSF 

 
 
 
Citron [35] 
(n = 495) 

 
 
 
60/600 →175 kas 
2 sav. + GKSF 

 
 
 

9 

 
 
 

2 

ET – epirubicinas ir docetakselis; TAC – docetakselis, doksorubicinas, ciklofosfamidas; 
FEC → T – fluorouracilas, epirubicinas, ciklofosfamidas, po to nuosekliai docetakselis; 
T → EC – docetakselis, po to nuosekliai epirubicinas ir ciklofosfamidas; EC – epirubicinas 
ir ciklofosfamidas; AC → T – doksorubicinas ir ciklofosfamidas, po to nuosekliai paklitak-
selis; TC – docetakselis ir ciklofosfamidas, AC – doksorubicinas ir ciklofosfamidas; CMF – 
ciklofosfamidas, metotreksatas, fluorouracilas. 

Įrodyta, kad didžiausią febrilios neutropenijos riziką sukelia chemotera-
pijos schemos, į kurių sudėtį įeina antraciklinų (doksorubicinas, epirubici-
nas) ir taksanų (docetakselis, paklitakselis) grupių preparatai. 

Chemoterapijos dozės dažnumo ir intensyvumo įtaka klinikinėms 
vėžio išeitims 
Prieš tris dešimtmečius mokslininkai Norton ir Simon iškėlė hipotezę 

apie maksimalų navikinių ląstelių naikinimą, remdamiesi Gompertziano 
navikinių ląstelių augimo modeliu (numatytas matematinis navikinių ląstelių 
augimo modelis, kuriame pradinis greitas naviko augimas pereina į lėtą), 
dažninant chemoterapijos kursų skyrimą [112]. Autoriai pasiūlė skirti che-
moterapijos kursus kas 2 savaites vietoje įprastų 3 ar 4 savaičių, tikintis che-
moterapijos poveikio greito lastelių augimo fazės metu. Kolonijas 
stimuliuojančių faktorių įdiegimas klinikinėje praktikoje įgalino ištirti 
dažnesnės chemoterapijos veiksmingumą – GKSF dėka neutrofilų skaičius 
skiriant chemoterapiją normalizavosi per 2 savaites. Pirmasis didelis 
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klinikinis atsitiktinių imčių tyrimas, nagrinėjęs dažnesnės chemoterapijos 
veiksmingumą, buvo Vėžio ir leukemijos grupės (angl. Cancer and 
Leukemia Group) tyrimas, į kurį buvo įtrauktos moterys, sergančios į 
sritinius limfmazgius išplitusiu krūties vėžiu [35]. Dažnesni chemoterapijos 
kursai palyginus su įprastine chemoterapija statistiškai patikimai prailgino 
laiką iki ligos atkryčio (SR = 0,74; p = 0,01) ir išgyvenamumą (SR = 0,69; p 
= 0,013). 

Dažnesnės chemoterapijos dozės veiksmingumas buvo nagrinėtas III fa-
zės klinikiniame atsitiktinių imčių tyrime, kuriame dalyvavo ne Hodžkino 
limfoma sergantys pacientai. Šiame tyrime buvo lygintas įprastinių chemo-
terapijos schemų CHOP-21 (ciklofosfamidas, doksorubicinas, vinkristinas ir 
prednizolonas), CHOEP-21 (pridedamas etopozidas) ir dažniau skiriamų 
chemoterapijos schemų CHOP-14 su filgrastimu ir CHOEP-14 su filgrasti-
mu veiksmingumas. Buvo tiriamos dvi skirtingo amžiaus grupės: įtraukta 
710 pacientų 18–60 metų amžiaus [124] ir 689 pacientai 61–75 metų am-
žiaus [125]. Veiksmingumo analizės duomenys buvo pateikti po 58 mėnesių 
stebėsenos laikotarpio. 18–60 metų amžiaus grupėje geros prognozės pa-
cientams dažnesni chemoterapijos kursai nepailgino laikotarpio iki ligos 
atkryčio lyginant su įprastine chemoterapija, tačiau statistiškai patikimai 
pailgino išgyvenamumą (SR = 0,70; p = 0,044). Vyresnių pacientų grupėje 
tik CHOP-14 su filgrastimu pagerino 5 metų be ligos atkryčio išgyvenamu-
mą (SR = 0,66; p = 0,003) ir 5 metų išgyvenamumą (SR = 0,58; p < 0,001). 
Šiuo metu CHOP-14 su filgrastimu pripažintas tinkamu chemoterapijos re-
žimu 18–75 metų pacientams, sergantiems agresyvia ne Hodžkino limfoma. 

Remdamasis šiais klinikiniais tyrimais EORTC 2006 metais pirmą kartą 
rekomendavo skirti GKSF kartu su dažnesniais ir intensyvesniais chemote-
rapijos kursais, jei yra įrodyta tokio chemoterapijos kurso nauda išgyvena-
mumui [1]. 

Krūties vėžys – tai onkologinė liga, kurios eiga priklauso nuo teisingos 
gydymo taktikos, o gydymas turi būti parenkamas atsižvelgiant į prognozi-
nius ir predikcinius veiksnius. Remiantis literatūros duomenimis neabejoja-
ma, kad pacientę reikia gydyti adekvačia chemoterapijos doze, esant būti-
nybei pasitelkiant ir GKSF. Tuo tarpu klinikinių tyrimų, analizavusių p53 
baltymo raiškos arba TP53 geno prognozinę ir predikcinę vertę, rezultatai 
yra prieštaringi, todėl šiame disertaciniame darbe nagrinėjamos problemos 
yra savalaikės ir naudingos klinikinėje praktikoje. 
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5. TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI 

5.1. Tyrimo metodika ir schema 

Tyrimas susidėjo iš trijų etapų: 
• I tyrimo etapas – ankstyvo krūties vėžio molekulinių žymenų ir 

chemoterapijos ypatumų tyrimas. Atliktas retrospektyvusis tyrimas, 
kuriame dalyvavo Kauno Onkologijos ligoninėje gydytos 34 pa-
cientės, 2001–2003 metais susirgusios II stadijos krūties vėžiu, ste-
bėtos nuo diagnozės datos 5 metus arba iki mirties. Šiuo paieško-
mojo pobūdžio tyrimu siekta išanalizuoti padidėjusios p53 baltymo 
raiškos prognozinę vertę ir sąsajas su kitais prognoziniais veiks-
niais bei išgyvenamumo priklausomybę nuo skiriamų antraciklinų 
dozės. 

• II tyrimo etapas – prospektyvusis atviras daugiacentris IV fazės 
GKSF saugumo ir veiksmingumo tyrimas, gydant chemoterapija 
metastazavusį krūties vėžį. Tyrime dalyvavo 50 metastazavusiu 
krūties vėžiu sirgusių pacienčių, kurioms gydymo komplikacijų 
profilaktikos dėka buvo skirta adekvati cheminių preparatų dozė. 
Šiuo tyrimu siekta patikrinti naujo rekombinacinio GKSF saugumą, 
vertinant sukeltų nepageidaujamų reiškinių dažnį ir pobūdį, bei 
veiksmingumą, analizuojant febrilinės neutropenijos dažnį, chemo-
terapijos dozės adekvatumą ir skyrimo savalaikiškumą. 

• III tyrimo etapas – metastazavusio krūties vėžio molekulinių žyme-
nų tyrimas. Kauno medicinos universiteto Onkologijos klinikoje 
gydytoms 35 metastazavusiu krūties vėžiu sirgusioms ligonėms, 
dalyvavusioms tyrimo II etape, papildomai atliktas molekulinių 
žymenų tyrimas. Šiuo paieškomojo pobūdžio tyrimu siekta patik-
rinti padidėjusios p53 baltymo raiškos prognozinę vertę ir sąsajas 
su kitais molekuliniais žymenimis bei klinikinėmis ligos charak-
teristikomis skiriant adekvatų priešvėžinį gydymą. 

Tyrimo schema pateikta 5.1.1 pav. Molekulinių žymenų tyrimas atliktas 
gavus Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą (pro-
tokolo Nr. BE–2–11), prospektyvus GKSF saugumo ir veiksmingumo ty-
rimas – Lietuvos bioetikos komiteto leidimą (protokolo Nr.117/2) ir Kauno 
regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą (protokolo Nr. 
95/2003), pacientės pasirašė informuoto asmens sutikimo formą (žr. 1 priedą). 
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5.1.1 pav. Klinikinio tyrimo schema 

5.1.1. I tyrimo etapas: molekuliniai žymenys ir chemoterapijos 
ypatumai esant ankstyvam krūties vėžiui 
Šiuo tyrimu siekta patikrinti mokslinę hipotezę, ar TP53 geno mutacija ir 

kiti naviko molekuliniai žymenys įtakoja krūties vėžio prognozę ir kokią 
prognozinę vertę turi taikytas sisteminis gydymas. Antraciklinai yra pagrin-
diniai adjuvantiniu tikslu krūties vėžiui gydyti skiriami vaistai, todėl nagri-
nėta jų dozės mažinimo įtaka pacienčių prognozei atsižvelgiant į naviko 
ypatumus. Pasirinkta II stadijos krūties vėžiu sergančių jaunų moterų grupė, 
tokiu būdu eliminuojant kitų prognozinių veiksnių (amžiaus, limfmazgių pa-
žeidimo, naviko dydžio) įtaką išgyvenamumui. Naudojantis Kauno onkolo-
gijos ligoninės statistikos skyriaus duomenimis, atrinkta 2001–2003 metais 
II stadijos krūties vėžiu susirgusių moterų, kurios diagnozės nustatymo metu 
buvo jaunesnės nei 50 metų, medicininė dokumentacija. Pacientės nuo diag-
nozės datos buvo stebėtos 5 metus arba iki mirties. Įvertinta gydymui skirta 
adjuvantinės chemoterapijos rūšis, antraciklinų suminė dozė ir hormoninis 
gydymas. Suminė doksorubicino dozė didesnė už 400 mg vertinta kaip 
pakankama, ≤ 400 mg vertinta kaip nepakankama. Cheminio preparato dozė 
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skiriama atsižvelgiant į pacientės kūno paviršiaus plotą. Toks antraciklino 
dozės paskirstymas parinktas siekiant  atsirti  pacienčių grupes pagal skirtų 
chemoterapijos kursų skaičių: grupėje, kurioje buvo skirta  ≤400 mg, buvo 
skirti 4 ir mažiau chemoterapijos kursai, o grupėje, kurioje buvo skirta >400 
mg, buvo skirti daugiau nei 4 antraciklino chemoterapijos kursai.  Naviko 
dydis ir limfmazgių būklė buvo vertinami remiantis iki operacijos atliktų 
objektyvių tyrimų (mamografijos, ultragarsinio tyrimo) ir naviko histolo-
ginio ištyrimo duomenimis. Panaudojant archyvinę histologinę medžiagą de 
novo Kauno medicinos universiteto Patologinės anatomijos klinikoje visoms 
pacientėms, įtrauktoms į molekulinių žymenų tyrimus (I ir III etapai), imu-
nohistochemiškai ištirta p53 baltymo raiška ir HER2 receptorių raiška. 

Diagnozės nustatymo data mūsų tyrime buvo operacijos data (jei neoad-
juvantinis gydymas netaikytas) arba gydytojų konsiliumo data (jei neoadju-
vantinis gydymas taikytas). Išgyvenamumas skaičiuotas nuo diagnozės da-
tos iki 60 mėnesių arba mirties datos. Tyrimo duomenys registruoti specia-
liai parengtoje anketoje (žr. 2 priedą). 

5.1.2. II tyrimo etapas: atviras daugiacentris IV fazės GKSF saugumo 
ir veiksmingumo tyrimas, gydant chemoterapija metastazavusį  
krūties vėžį  
2004–2005 metais Kauno medicinos universiteto Onkologijos klinikoje ir 

Kauno Onkologijos ligoninėje bei Vilniaus univesiteto Onkologijos institute 
atliktas atviras daugiacentris IV fazės klinikinis tyrimas GKSF filgrastimo 
(Grasalva® 300 μg/1ml) saugumui ir veiksmingumui nustatyti, skiriant jį pa-
cientėms, sergančioms metastazavusiu krūties vėžiu ir gydomoms chemote-
rapiniais vaistais. 

36 pacientėms pirmąją tyrimo dieną į veną paskirta 50 mg/m2 doksoru-
bicino ir 75 mg/m2 kūno paviršiaus ploto docetakselio (AT grupė), 14 pa-
cienčių skirtas gydymas monoterapija docetakseliu 100 mg/m2 kūno 
paviršiaus ploto (T grupė). Toks gydymo planas kartotas kas 21 dieną iki 
šešių gydymo kursų. Naujas neglikozuotas rekombinancinis GKSF filgras-
timas (Grasalva®), pagamintas žmogaus granuliocitų kolonijas stimuliuo-
jančio faktoriaus geno raiškos būdu, buvo skiriamas visoms ligonėms, pra-
dedant nuo 2-osios chemoterapijos kurso dienos (24 valandos po chemotera-
pijos). Po oda buvo švirkščiama 5 µg kilogramui kūno svorio rGKSF kas-
dien, mažiausiai 5 dienas, arba tol, kol ANS tampa didesnis ar lygus 1,5 × 
109/L, tačiau ne ilgiau kaip 14 dienų iš eilės. 

Pirmąją kiekvieno kurso dieną chemoterapinį gydymą galima buvo skirti 
tik tada, jei ANS buvo 1,5 × 109/L arba didesnis, o trombocitų skaičius > 
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100 × 109/L. Išsamus kraujo tyrimas su atskirų kraujo ląstelių tyrimu ir bio-
cheminis tyrimas atlikti patikros metu prieš tyrimą, 2–6 ciklo „nulinę“ 
tyrimo dieną (1 dieną prieš chemoterapijos kursą), kiekvieno febrilinio epi-
zodo ir sekimo laikotarpio metu. ANS buvo nustatomas 7-ąją ir 14-ąją 
(± 2 dienos) kiekvieno kurso dieną arba dažniau, jei tyrėjo nuomone to pri-
reikė. Febrilinio epizodo metu ANS buvo tiriamas kasdien tol, kol neutrofilų 
kiekis pasieks 0,5 × 109/L arba daugiau. 

Tiriamųjų amžius ir svoris pateikti 5.1.2.1 lentelėje. Didžiausias svoris 
buvo 154,5 kg (T gydymo grupėje), mažiausias – 51 kg (AT gydymo 
grupėje). 

5.1.2.1 lentelė. Tiriamųjų amžius ir svoris pagal chemoterapijos pobūdį. 

AT grupė T grupė Iš viso 
Rodiklis 

Vidurkis SN Vidurkis SN Vidurkis SN 

Amžius, m. 52,1 10,22 57,1 10,62 53,5 10,47 

Svoris, kg 71,9 14,65 78,18 26,59 73,7 18,69 

Pacientėms skirti 273 chemoterapijos kursai (195 ir 78 kursai AT ir T 
grupėse atitikamai) ir sušvirkštos 1746 rGKSF dozės. Tiriamojo preparato 
gydymo trukmės vidurkis 1-ojo ir 2–6 kursų metu buvo 6,8 (SN = 1,7) ir 6,3 
(SN = 1,4) gydymo dienos atitinkamai. 

Pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo ištirti naujo rGKSF saugumą, anali-
zuojant atsiradusius nepageidaujamus reiškinius (NR). NR buvo vertinami ir 
pagrindžiami įprastinio vizito metu pacientą apklausiant ar įvertinus pacien-
to nusiskundimus tyrimo metu. Jei nepageidaujamo reiškinio intensyvumas 
ar kitos charakteristikos keisdavosi, nepageidaujamas reiškinys buvo verti-
namas kaip naujai atsiradęs. 

Metastazavusios ligos atsakas į chemoterapinį gydymą buvo vertinamas 
3-ojo ciklo „nulinę“ tyrimo dieną (1 dieną prieš chemoterapijos kursą) ir 
sekimo laikotarpio metu (4 savaitės po paskutinio chemoterapijos kurso ± 2 
dienos). Atsakas į chemoterapiją vertintas pagal RECIST (angl. Response 
Evaluation Criteria in Solid Tumors) kriterijus [159]. Ligos progresas 
konstatuotas, jei buvusios metastazės padidėjo daugiau nei 25 proc. arba 
atsirado naujų metastatinių židinių, stabili ligos eiga – jei metastazės padi-
dėjo ne daugiau kaip 25 proc. arba sumažėjo ne daugiau kaip 50 proc., dali-
nis ligos atsakas – jei metastazės gydymo eigoje sumažėjo daugiau nei 50 
proc., bet neišnyko visiškai, visiškas ligos atsakas – jei metastazių tyrimais 
nenustatyta. 
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5.1.3. III tyrimo etapas: molekuliniai žymenys esant metastazavusiam 
krūties vėžiui 

Į paieškomąjį krūties vėžio žymenų prognozinės vertės tyrimą įtrauktos 
35 pacientės, dalyvavusios II tyrimo etape ir gydytos KMU Onkologijos 
klinikoje. Šiuo tyrimu siekta patikrinti mokslinę hipotezę, kiek reikšmingai 
padidėjusi p53 baltymo raiška ir kiti molekuliniai naviko žymenys įtakoja 
metastazavusio krūties vėžio prognozę, jei pacientės buvo gydomos 
optimalia cheminio preparato doze (t.y. eliminavus nepakankamos vaisto 
dozės įtaką krūties vėžio prognozei). Panaudojant archyvinę histologinę 
medžiagą de novo KMU Patologinės anatomijos klinikoje imunohistoche-
miškai buvo ištirta p53 baltymo ir HER2 receptorių raiška. Duomenys 
surinkti pasinaudojus KMUK ir KOL statistikos skyriaus duomenimis, 
išanalizavus ligos istorijas, ambulatorines korteles ir bylų ataskaitų formas 
bei apklausus tiriamąsias. Laikas iki ligos progresavimo vertintas trukme 
nuo gydymo pradžios šiame tyrime datos iki ligos progresavimo datos, o 
išgyvenamumo trukmė vertinta trukme nuo gydymo pradžios datos šiame 
tyrime iki mirties datos arba tyrimo pabaigos (60 mėnesių nuo diagnozės 
datos). 

5.2. Tiriamųjų kontingentas ir jo parinkimo kriterijai 

5.2.1. Tiriamųjų parinkimo kriterijai I tyrimo etapui 

Įtraukimo kriterijai 
• 2001–2003 metais krūties vėžiu susirgusios pacientės, kurioms 

diagnozuota II stadijos liga; 
• Pacientės, jaunesnės nei 50 metų diagnozės nustatymo metu; 
• Histologiškai patvirtintas krūties vėžys; 
• Ligos stadijai patvirtinti atlikti ir dokumentuoti visi objektyvaus ty-

rimo duomenys; 
• Imunohistochemiškai ištirta estrogenų receptorių (ER) ir progeste-

rono receptorių (PR) raiška navikinėje medžiagoje; 
• Visavertė informacija apie skirtą gydymą medicininėje dokumenta-

cijoje; 
• Anamnezėje nėra kitos onkologinės ligos; 
• Atlikta radikali pirminio naviko pašalinimo operacija; 
• Įrašai apie pacienčių stebėseną medicininėje dokumentacijoje, gyvų 

pacienčių paskutinio vizito data vėlesnė nei 60 mėnesių nuo diag-
nozės nustatymo datos. 
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Neįtraukimo kriterijai 
• Netiksliai įvertinta pradinė krūties vėžio stadija; 
• Ligos stadijai patvirtinti atlikti ir dokumentuoti nevisi objektyvaus 

tyrimo duomenys; 
• Pacientės 50 metų arba vyresnės; 
• Imunohistochemiškai neištirta ER ir PR raiška histologinėje me-

džiagoje; 
• Nepakankama informacija apie skirtą gydymą; 
• Atlikta neradikali naviko pašalinimo operacija. 

5.2.2. Tiriamųjų parinkimo kriterijai II tyrimo etapui 

Įtraukimo kriterijai 
• Moterys vyresnės nei 18 metų; 
• Nustatytas histologiškai patvirtintas metastazavęs krūties vėžys; 
• Daugiau nei prieš 4 savaites baigtas ankstesnis gydymas chemo-

terapiniais preparatais; 
• Bendros būklės vertinimas 2 arba mažiau balų pagal ECOG (angl. 

Eastern Cooperative Oncology Group) skalę; 
• Suminė doksorubicino dozė ≤ 240 mg/m2 arba epirubicino ≤ 600 

mg/m2 kūno paviršiaus ploto numatant gydymą doksorubicino ir 
docetakselio deriniu; 

• Numatoma gyvenimo trukmė ne mažiau kaip 6 mėnesiai; 
• Absoliutus neutrofilų skaičius (ANS) 1,5 × 109/L; 
• Tinkama kepenų ir širdies funkcija. 

Neįtraukimo kriterijai 
• Ankstesnis gydymas filgrastimu ar pegfilgrastimu; 
• Nėštumas ar maitinimas krūtimi; 
• Gydymas antibiotikais 72 valandų laikotarpyje iki chemoterapijos; 
• Buvusios alerginės reakcijos į anksčiau taikytą gydymą docetak-

seliu ar doksorubicinu arba į juos panašiu medikamentu; 
• Dalyvavimas kitame klinikiniame tyrime 30 dienų laikotarpyje iki 

įtraukimo į tyrimą atrankos vizito; 
• Anamnezėje atlikta kaulų čiulpų ar kamieninių ląstelių transplan-

tacija; 
• Taikytas spindulinis gydymas 2 savaičių laikotarpyje iki įtraukimo 

į tyrimą atrankos vizito; 
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• Suminė doksorubicino dozė > 240 mg/m2 arba epirubicino > 600  
mg/m2 kūno paviršiaus ploto numatant gydymą doksorubicino ir 
docetakselio deriniu; 

• Širdies kairiojo skilvelio išmetimo frakcija mažesnė nei 50 proc. ti-
riant echokardioskopu numatant gydymą doksorubicino ir doce-
takselio deriniu. 

• Galinčios susilaukti vaikų moterys, kurios atsisako naudoti kontra-
ceptines priemones; 

• Bet kokia kita būklė, dėl kurios tyrėjo sprendimu pacientė negali 
dalyvauti klinikiniame tyrime. 

5.2.3. Tiriamųjų parinkimo kriterijai III tyrimo etapui 

Įtraukimo kriterijai 
• Pacientės, dalyvavusios II tyrimo etape; 
• Prieinama archyvinė naviko histologinė medžiaga; 
• Pacientės, kurios baigė visą numatytą tyrimą; 
• Žinoma pacientės ligos baigtis. 

Neįtraukimo kriterijai 
• Nėra archyvinės naviko histologinės medžiagos; 
• Pacientės nebaigusios dalyvavimo II tyrimo etape; 
• Neaiški pacientės ligos baigtis; 

5.2.4. Tiriamųjų kontingentas 
Į I tyrimo etapą įtrauktos 34 pacientės. 12 mirė 60 mėnesių laikotarpyje 

(35,3 proc.), 22 išgyveno 60 mėnesių ir ilgiau (64,7 proc.). Visoms pacien-
tėms krūties vėžio diagnozė patvirtinta histologiškai. 19 moterų taikyta neo-
adjuvantinė chemoterapija. Visoms pacientėms atlikta radikali naviko paša-
linimo operacija: 30 moterų atlikta mastektomija, 4 moterims krūtį tauso-
janti operacija. Po operacijos visos moterys, kurioms buvo nustatyta hormo-
nų receptorių raiška, gydytos hormonine terapija. Antraciklino doksorubi-
cino dozė įvertinta 26 moterims. Pagal skirtą gydymą antraciklinu pacientės 
buvo suskirstytos į dvi grupes: 1 – 13 pacienčių gydytos pakankama sumine 
doksorubicino doze (> 400 mg), 2 – 13 pacienčių gydytos nepakankama 
sumine doksorubicino doze (≤ 400 mg). Į antraciklinų chemoterapijos prog-
nozinės vertės tyrimą neįtrauktos 8 pacientės: 5 tiriamosioms adjuvantinė 
chemoterapija neskirta, o 3 tiriamosioms skirta adjuvantinė chemoterapija 
pagal CMF schemą (ciklofosfamidu, metotreksatu ir fluorouracilu). Iš 13 
pacienčių, kurioms skirta nepakankama doksorubicino dozė, 6 gydymas 
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pratęstas adjuvantine chemoterapija pagal CMF (ciklofosfamidas, metotrek-
satas, fluorouracilas). II tyrimo etape dalyvavo 50 pacienčių, sergančių meta-
stazavusiu krūties vėžiu. 36 pacientėms skirta chemoterapija doksorubicino 
ir docetakselio (AT) deriniu ir 14 pacienčių gydytos docetakseliu (T). Į III 
tyrimo etapą tyrimą įtrauktos 35 pacientės, tirtos KMU Onkologijos klini-
koje. 22 pacientėms skirtas gydymas chemoterapija doksorubicino ir doce-
takselio deriniu, 13 – docetakseliu. Visų tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 
51,1 (SN 10,48). Amžiaus vidurkis AT grupėje buvo 49,9 (SN = 10,47), T 
grupėje buvo 53,3 (SN = 10,55). Iš 35 moterų 2 išgyveno iki duomenų 
analizės datos – 2010 m. gegužės 26 dienos. 

Metastazavęs vėžys dėl ligos progreso gydomas vis kita chemoterapijos 
eile. Pirmą kartą skiriama chemoterapija metastazavusiam krūties vėžiui gy-
dyti vadinama pirmąja chemoterapijos eile. Klinikiniame tyrime 29 mote-
rims skirtas pirmos eilės metastazavusio vėžio chemoterapija, 6 – vėlesnės 
eilės chemoterapija. 

5.3. Molekulinių žymenų tyrimo metodika 

Žymenims nustatyti atrinkti tiriamųjų histologinių preparatų parafininiai 
blokai, paruošti 5 µm histologinės medžiagos pjūviai. Naudojant standartinę 
metodiką, pjūviai buvo paruošti dažymui. Paruošti histologiniai preparatai 
buvo dažomi reagentais su antikūnais naudojant automatizuotą imunologinio 
dažymo sistemą („Ventana“). Imunologiniam dažymui naudoti šie antikūniai: 

• HER2: triušio polikloninis baltymas prieš žmogaus HER2 baltymą 
(„DakoCytomation“, Danija); 

• p53: pelės monokloninis baltymas prieš žmogaus p53 baltymą 
(NCL–p53–DO7, „Novocastra“, Didžioji Britanija). 

Šviesos mikroskopu buvo tiriami nudažyti histologiniai preparatai. HER2 
receptorių raiška naviko ląstelės membranoje buvo vertinama nuo 0 iki 3+. 
Navikai, kuriuose HER2 baltymo raiška buvo vertinama 0 ar 1+, priskirti 
HER2 neigiamiems navikams. Navikai, kuriuose HER2 baltymo raiška 
buvo vertinama 3+, priskirti HER2 teigiamiems navikams (5.3.1 pav.). 
Navikai, kuriuose raiška buvo 2+, papildomai buvo ištirti genetiniu SISH 
tyrimu (angl. Silver in Situ Hybridization) ir vertinami HER2 teigiamais 
arba neigiamais. p53 baltymo raiška buvo vertinama naviko ląstelių bran-
duoliuose. Navikai, kuriuose ≥ 1 proc. ląstelių branduolių aptikta p53 bal-
tymo raiška, priskirti padidėjusios p53 baltymo raiškos navikams, t. y. p53 
teigiamiems navikams (5.3.2 pav.).  
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5.3.1 pav. Krūties vėžio ląstelė, kurioje stebima padidėjusi HER2  

baltymo raiška 

 
5.3.2 pav. Krūties vėžio ląstelė, kurioje stebima padidėjusi p53  

baltymo raiška 
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5.4. Tiriamosios imties tūrio pasirinkimas 

Paieškomieji klinikiniai tyrimai vienija idėjas, kilusias klinikinėje ir 
laboratorinėje praktikoje. Literatūroje yra labai mažai duomenų apie šių 
tyrimų metodologiją, tačiau remiantis dauguma jau atliktų sėkmingų 
paieškomųjų tyrimų, šios rūšies klinikiniai tyrimai yra informatyvūs 
nepriklausomai nuo tyrimų metodologijos ar interpretacijos [126]. 

Tiriamosios imties tūriui apskaičiuoti naudojome S. Piantadosi 
paieškomiesiems klinikiniams tyrimams pasiūlytą metodiką [126]. 
Metodika grindžiama ankstesnių tyrimų informacija (empirine entropija), 
skaičiuojama remiantis stebėtais dažniais, kurie žymimi H*. Naudojant 
lygtis, nustatomas santykis tarp dispersijos (Var{H*}), paklaidos (b{H*}) ir 
imties tūrio. 

 

kur n – imties tūris, pi – i-tosios kategorijos tikimybė, m – būsenų skaičius 
(binominiam atvejui m = 2), log – natūrinis logaritmas. 

Remiantis ankstesnių tyrimų informacija, dispersija ir paklaida pavaiz-
duoti grafiškai, atsižvelgiant į galimą atsako skaičių (galimi nuo 1 iki 5) ir 
imties tūrį nuo 5 iki 35. Mūsų klinikiniame tyrime analizuota dvinarė išeitis 
(prognozinė vertė yra arba ne). Grafinis imties tūrio paskaičiavimas pateik-
tas 5.4.1. pav. 
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5.4.1. pav. Sąsaja tarp paklaidos, dispersijos ir imties tūrio,  

apskaičiuota remiantis patirtine ankstesnių tyrimų informacija.  
Kreivėms sudaryti naudotos tikimybės: A = {0,5, 0,5}, B = {0,1, 0,9},  

C = {0,25, 0,75}, D = {0,6, 0,4}. 

Molekulinių žymenų ir antraciklinų prognozinės vertės analizei atlikti 
imties tūriui skaičiavimams pasirinkta A kreivė, kadangi pasekmių preli-
minarus santykis (pasiskirstymas) iš ankstesnių tyrimų nebuvo žinomas. 

5.5. Statistinės analizės metodai 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant duomenų kaupimo ir anali-
zės programų paketą „SPSS v15.0“. Kiekybiniai požymiai aprašyti skaičiuo-
jant aritmetinį vidurkį ir standartinį nuokrypį arba vidurkio standartinę 
paklaidą (esant skirstinio asimetrijai apskaičiuota mediana ir jos standartinė 
paklaida), nustatyti 95 proc. pasikliautinieji intervalai. Hipotezė apie tiria-
mųjų grupių normalųjį skirstinį tikrinta taikant Kolmogorovo-Smirnovo 
testą arba Šapiro-Vilkinsono testą. Hipotezei apie vidurkių lygybę taikytas 
Stiudento t kriterijus. Kokybinių požymių nepriklausomumui ar homogeniš-
kumui tikrinti taikytas chi kvadrato (χ2) kriterijus arba Fišerio tikslusis testas. 

Nustatant įvairių parametrų tarpusavio ryšį taikytos dvireikšmių požymių 
lentelės ir Fišerio kriterijus, kartu įvertinant galimybių santykį (GS) ir jo 95 
proc. pasikliautinąjį intervalą (PI). Molekulinių žymenų galimybei progno-
zuoti taikytas logistinės regresijos metodas. 
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Išgyvenamumas analizuotas pritaikius asimptominį χ2 kriterijų, Kaplano-
Majerio metodą. Išgyvenamumo kreivėms palyginti naudoti Mantelio-Kokso 
ir Breslou testai. Veiksnių prognozinė vertė analizuota pritaikius Kokso pro-
porcingų rizikų analizės modelį, kuris nustato veiksnių lemiamą mirties san-
tykinę riziką. Į šią analizę įtraukti tie veiksniai, kuriems Kaplano-Majerio 
metodu nustatytas reikšmingas ryšys su išgyvenamumo tikimybe. Kokso 
proporcingų rizikų regresijos analizės metodu vertinta nepriklausomų kin-
tamųjų įtaka išgyvenamumui skaičiuojant mirties santykinę riziką (SR) ir 95 
proc. pasikliautinąjį intervalą. Laiko iki ligos progresavimo skirstiniai buvo 
lyginti naudojant Mano-Vitnio ir Kolmogorovo-Smirnovo testus. 

Tikrinant statistines hipotezes, pasirinktas reikšmingumo lygmuo 95 proc. 
(p < 0,05). P reikšmės tarp 0,05 ir 0,10 vertintos kaip tendencija. 

GKSF saugumo ir veiksmingumo tyrimo duomenų analizė atlikta ITT 
metodu (angl. intention-to-treat), t. y. į analizę įtraukiamos pacientės, ku-
rioms sušvirkšta bent viena rGKSF dozė. Bendrosios būklės pokyčiai anali-
zuoti taikant chi kvadrato (χ2) testą. 
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6. REZULTATAI 

6.1. Molekuliniai žymenys ir chemoterapijos ypatumai  
esant ankstyvam krūties vėžiui 

Šiame etape į tyrimą buvo įtrauktos 34 pacientės – 12 buvo mirusios per 
5 metus nuo diagnozės nustatymo datos (35,3 proc.) ir 22 išgyveno 5 metus 
(60 mėnesių; 64,7 proc.). Tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 42,2 m. (SN 
4,9), mediana – 43,5 m. Vidutinis stebėjimo laikas – 51 mėnuo (SN 2,5). Pa-
didėjusi p53 baltymo raiška nustatyta 7 pacientėms (20,6 proc.), HER2 re-
ceptorių raiška – 6 pacientėms (17,6 proc.). Daugumos pacienčių (55,9 
proc.) histologinėje medžiagoje buvo nustatytas vidutinis naviko diferen-
ciacijos laipsnis. 26 pacientės gydytos adjuvantine doksorubicino chemote-
rapija, 13 pacienčių – pakankama sumine doksorubicino doze (> 400 mg), 
13 pacienčių – nepakankama sumine doksorubicino doze (≤ 400 mg). 

Analizuota 5 metų išgyvenamumo tikimybės priklausomybė nuo klini-
kinių charakteristikų, molekulinių žymenų ir antraciklino dozės. Nustatyta, 
kad suminė adjuvantinė doksorubicino dozė lygi ar mažesnė už 400 mg, pa-
didėjusi p53 baltymo raiška, neigiami ER receptoriai ir neigiami PR reikš-
mingai mažino pacienčių 5 metų išgyvenamumo tikimybę (6.1.1 lentelė). 

6.1.1 lentelė. Penkerių metų išgyvenamumo priklausomybė nuo naviko cha-
rakteristikų ir gydymo 

Klinikinės charakteristikos n (proc.) 5 metus išgyveno (proc.) χ2 kriterijaus p

Doksorubicino dozė 
> 400 mg (pakankama) 
≤ 400 mg (nepakankama) 

 
13 (50) 
13 (50) 

 
77 
30 

0,018 

Naviko diferenciacijos laipsnis 
1 
2 
3 

 
7 (20,6) 
19 (55,9) 
8 (23,5) 

 
43 
79 
50 

0,14 

Naviko dydis iki operacijos 
0–2 cm 
2–5 cm 
5–10 cm 

 
2 (5,9) 

30 (88,2) 
2 (5,9) 

 
50 
63 

 

0,8 

Naviko dydis po operacijos* 
0 cm 
0–2 cm 
2–5 cm 

 
1 (2,9) 

9 (26,5) 
24 (70,6) 

 
78 
63 0,4 
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6.1.1 lentelės tęsinys. 
Klinikinės charakteristikos n (proc.) 5 metus išgyveno (proc.) χ2 kriterijaus p 

Limfmazgiai iki operacijos 
Yra 
Nėra 

 
21 (61,8) 
13 (38,2) 

 
68 
58 

 
0,7 

Limfmazgiai po operacijos* 
0 
1–3 
≥ 4 

 
12 (35,3) 
14 (41,20 
8 (23,5) 

 
58 
79 
50 

 
0,4 

Hormonų receptoriai 
ER+/PR+ 
ER+/PR– 
ER–/PR+ 
ER–/PR– 

 
9 (26,4) 
5 (17,3) 
5 (17,3) 
15 (39,0) 

 
100 
60 
60 
47 

 
0,08 

p53 
teigiamas 
neigiamas 

 
7 (20,6) 
27 (79,4) 

 
29 
74 

 
0,03 

HER 2 
teigiamas 
neigiamas 

 
6 (17,6)  

29 (82,4) 

 
50 
69 

 
0,32 

ER 
neigiamas 
teigiamas 

 
20 (59,8) 
14 (41,2) 

 
50 
86 

 
0,032 

PR 
neigiamas 
teigiamas 

 
20 (59,8) 
14 (41,2) 

 
50 
86 

 
0,032 

*– įtrauktos ir tos pacientės, kurioms buvo skirta neoadjuvantinė chemoterapija. 

6.1.1. p53 baltymo raiškos ir kitų molekulinių žymenų bei gydymo 
antraciklinais prognozinė vertė 
Nustatyta doksorubicino dozės bei molekulinių žymenų įtaka tikimybei 

išgyventi 5 metus nuo diagnozės nustatymo datos. Kaplano-Majerio metodu 
analizuota tų veiksnių prognozinė vertė, kuriems pritaikius asimptotinį χ2 
kriterijų nustatytas reikšminga sąsaja su 5 metų išgyvenamumo tikimybe. 
Nustatyta, kad išgyvenamumas mažesnis jei histologinėje medžiagoje imu-
nohistochemiškai nustatoma padidėjusi p53 baltymo raiška (p = 0,016; 
6.1.1.1 pav.), gydymui skirta nepakankama antraciklinų dozė (p = 0,013; 
6.1.1.2. pav.) ir nustatyti neigiami ER (p = 0,027; 6.1.1.3. pav.).  HER2 
receptorių padidėjusios raiškos įtaka 5 metų išgyvenamumui nenustatyta 
(p = 0,51). 
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6.1.1.1 pav. p53 baltymo raiškos įtaka moterų, sergančių II stadijos  

krūties vėžiu, išgyvenamumo tikimybei 

 
6.1.1.2. pav. Doksorubicino dozės įtaka moterų, sergančių II stadijos 
 krūties vėžiu, išgyvenamumo tikimybei (nepakankama dozė ≤ 400 mg, 

pakankama dozė > 400 mg) 
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6.1.1.3 pav. ER būklės įtaka moterų, sergančių II stadijos krūties vėžiu, 

išgyvenamumo tikimybei 

Veiksnių prognozinė vertė analizuota taikant Kokso proporcingų rizikų 
analizės modelį, kuris nusako veiksnių lemiamą mirties santykinę riziką. 
Nustatyta, kad 5 metų laikotarpyje mirties rizika 3,71 karto didesnė jei his-
tologinėje naviko medžiagoje randama padidėjusi p53 baltymo raiška, 4,68 
karto – esant neigiamiems ER, ir 4,54 karto – jei gydymui skiriama nepa-
kankama antraciklino dozė (6.1.1.1 lentelė). 

6.1.1.1 lentelė. p53 baltymo raiškos, antraciklinų dozės ir ER prognozinės 
vertės tyrimas (vienmatė Kokso proporcingų rizikų analizė) 

Veiksniai SR (95 proc. PI) p 

Padidėjui p53 baltymo raiška 3,71 (1,17–11,77) 0,026 

Nepakankama antraciklino dozė 4,54 (1,22–16,89) 0,024 

Neigiami ER 4,68 (1,02–21,45) 0,047 

Analizavome šių veiksnių prognozinę vertę taikant daugiamatę Kokso 
proporcingų rizikų analizę. Nustatėme, kad sumažinta antraciklino dozė 
5,19 karto didina pacientės riziką numirti per 5 metus (p = 0,028; 6.1.1.2 
lentelė). 



46 

 

6.1.1.2 lentelė. p53 baltymo raiškos, antraciklinų dozės ir ER prognozinės 
vertės tyrimas (daugiamatė Kokso proporcingų rizikų analizė) 

Veiksniai SR (95 proc. PI) p 

Padidėjusi p53 baltymo raiška 0,67 (0,17–2,67) 0,570 

Nepakankama antraciklino dozė 5,19 (1,19–22,57) 0,028 

Neigiami ER 4,337 (0,79–3,73) 0,091 

Nustatyta, kad padidėjusi baltymo p53 raiška ir neigiami ER yra veiks-
niai, susiję su agresyvesne ligos eiga ir didina mirties per 5 metus tikimybę 
ir riziką. Vienintelis ir nepriklausomas prognozinis veiksnys yra gydymas 
nepakankama antraciklino doze. 

6.1.2. Ankstyvo krūties vėžio molekulinių žymenų tarpusavio sąsaja 
Siekiant nustatyti ar padidėjusi p53 baltymo raiška yra susijusi su kitais 

blogos krūties vėžio prognozės veiksniais ir ar kitų blogos ligos prognozės 
molekulinių žymenų galimybė labiau tikėtina esant padidėjusiai p53 
baltymo raiškai histologinėje naviko medžiagoje, nagrinėtos šio baltymo 
sąsajos su neigiamais ER, PR, HER2 receptoriais bei šių žymenų 
kombinacijomis ir su išreikštais HER2 receptoriais. Nustatyta, kad 
padidėjusi p53 baltymo raiška reikšmingai susijusi su neigiamais ER (p = 
0,026). Reikšmingos sąsajos tarp padidėjusios p53 baltymo raiškos ir PR bei 
HER2 nenustatytos (atitinkamai, p = 0,2 ir p = 0,79). Pacientėms, kurioms 
nustatyta padidėjusi p53 baltymo raiška,  neigiami HER2 receptoriai 
nustatyti 6 (85,7 proc.), neigiami ER - visoms, neigiami PR - 6 (85,7 proc.) 
pacientėms (atitinkamai, 6.1.2.1., 6.1.2.2, 6.1.2.3 lentelės). 

6.1.2.1 lentelė. p53 baltymo raiškos ir HER2 receptorių sąsaja 
HER2 receptoriai 

Molekuliniai žymenys 
neigiami teigiami 

Iš viso 

neigiamas, n (proc.) 22 (81,5) 5 (18,5) 27 (100) 
p53 baltymas 

teigiamas, n (proc.) 6 (85,7) 1 (14,3) 7 (100) 

Iš viso, n (proc.) 28 (67,2) 6 (32,8) 34 (100) 
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6.1.2.2 lentelė. p53 baltymo raiškos ir ER sąsaja 
ER receptoriai 

Molekuliniai žymenys 
neigiami teigiami 

Iš viso 

neigiamas, n (proc.) 13 (48,1) 14 (51,9) 27 (100) 
p53 baltymas 

teigiamas, n (proc.) 7 (100) 0 (0) 7 (100) 

Iš viso, n (proc.) 28 (67,2) 20 (58,8) 14 (41,2) 

6.1.2.3 lentelė. p53 baltymo raiškos ir PR sąsaja 
PR receptoriai 

Molekuliniai žymenys 
neigiami teigiami 

Iš viso 

neigiamas, n (proc.) 14 (51,9) 13 (48,1) 27 (100) 
p53 baltymas 

teigiamas, n (proc.) 6 (85,7) 1 (14,3) 7 (100) 

Iš viso, n (proc.) 28 (67,2) 20 (58,8) 14 (41,2) 

Nustatyta, kad neigiami ER 2,1 karto (95 proc. PI 1,40–3,07; p = 0,013) 
labiau tikėtini, jei histologinėje naviko medžiagoje nustatyta padidėjusi p53 
baltymo raiška. Taip pat patikrinta hipotezė ar padidėjusi p53 baltymo 
raiška susijusi su neigiamų ER ir PR (6.1.2.4 lentelė) bei neigiamų ER, PR 
ir HER2 kombinacijomis. Paaiškėjo, kad padidėjusi p53 baltymo raiška 
reikšmingai susijusi su neigiamų ER ir PR kombinacija (p = 0,028). 
Tarpusavio sąsaja tarp p53 baltymo raiškos ir neigiamų ER, PR ir HER2 
kombinacijos neaptikta. 

6.1.2.4 lentelė. ER ir PR kombinacijų pasiskirstymas priklausomai nuo p53 
baltymo raiškos 

ER ir PR kombinacija 
p53 baltymas 

Likusios kombinacijos ER–PR– 
Iš viso 

Neigiamas, n (proc.) 18 (66,7) 9 (33,3) 27 (100) 

Teigiamas, n (proc.) 1 (14,3) 6 (85,7) 7 (100) 

Iš viso, n (proc.) 19 (55,9) 15 (44,1) 34 (100) 

Išanalizavus duomenis logistinės regresijos analizės metodu nustatyta, 
kad neigiamų ER ir PR kombinacija 12 kartų labiau tikėtina, jei histologi-
nėje naviko medžiagoje nustatyta padidėjusi p53 baltymo raiška (p = 0,031; 
6.1.2.5 lentelė). 
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6.1.2.5 lentelė. Krūties vėžio hormonų receptorių kombinacijų prognozavi-
mas esant padidėjusiai p53 baltymo raiškai 

Hormonų receptorių kombinacijos β GS 95 proc. PI p 

ER–PR– 2,485 12,0 1,248–115,362 0,031 

ER–PR–HER2– 0,762 2,14 0,29–15,355 0,75 

Vertinant padidėjusios p53 baltymo raiškos sąsajas su kitais krūties vėžio  
molekuliniais žymenimis nustatyta, kad esant šio baltymo raiškai padidėja ir 
kitų blogos krūties vėžio prognozės veiksnių – neigiamų ER bei neigiamų 
ER ir PR kombinacijos tikimybė. Statistiškai reikšmingos sąsajos tarp 
padidėjusios p53 baltymo raiškos ir neigiamų ER, PR ir HER2 receptorių 
kombinacijos bei padidėjusios HER2 baltymo raiškos nenustatyta. 

6.1.3. Molekulinių žymenų sąsajos su antraciklinais prognozinė vertė 
Atsakant į klausimą, kaip molekuliniai žymenys ir chemoterapinis gydy-

mas įtakoja sergančiųjų krūties vėžiu išgyvenamumą, taikant Kokso propor-
cingų rizikų analizės modelį analizuota krūties vėžio žymenų prognozinė 
vertė atsižvelgiant į gydymą pakankama ar nepakankama doksorubicino do-
ze. Nustatyta, kad sergančiųjų mirties rizika padidėja 4,54 karto gydant 
nepakankama doksorubicino doze ir 3,56 karto esant padidėjusiai p53 balty-
mo raiškai (6.1.3.1 lentelė) 5 metų laikotarpyje. 

6.1.3.1 lentelė. Mirties rizikos prognozavimas esant padidėjusiai p53 balty-
mo raiškai ir nepakankamai antraciklino dozei 

Veiksnys β SR 95 proc. PI p 

Nepakankama dozė 1,51 4,54 1,22–16,89 0,024 

Padidėjusi p53 baltymo raiška 1,27 3,56 1,12–11,27 0,031 

Siekiant nustatyti, ar p53 baltymo raiška įtakoja ligos prognozę atsižvel-
giant į gydymą antraciklinais, palyginta pacienčių, gydytų nepakankama 
doksorubicino doze ir kurioms buvo nustatyta arba nenustatyta p53 baltymo 
raiška, ir pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze, išgyvenamumo 
kreivės. Pacienčių pasiskirstymas tyrime susiejus šiuos du veiksnius pateik-
tas 6.1.3.2 lentelėje. 
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6.1.3.2 lentelė. Pacienčių pasiskirstymas atsižvelgiant į doksorubicino dozę 
ir p53 baltymo raišką 

Mirčių skaičius, n (proc.) 
Pacienčių grupės 

ne taip 
Iš viso, n (proc.) 

p53– ir pakankama dozė 9 (75,0) 3 (25,0) 12 (100) 

p53– ir nepakankama dozė 3 (42,9) 4 (57,1) 7 (100) 

p53+ ir pakankama dozė 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

p53+ ir nepakankama dozė 1 (16,7) 5 (83,3) 6 (100) 

Iš viso 14 (53,8) 12 (46,2) 26 (100) 

Taikant Kokso proporcingų rizikų analizės modelį nustatyta, kad pa-
cienčių, gydytų nepakankama doksorubicino doze ir esant padidėjusiai p53 
žymens raiškai, mirties rizika reikšmingai 5,81 karto yra didesnė lyginant su 
pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze (p = 0,017). Nustatyta 
tendencija, kad pacienčių, gydytų nepakankama doksorubicino doze ir esant 
neigiamai p53 žymens raiškai, mirties rizika padidėja 3,58 karto lyginant su 
pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze (p = 0,096; 6.1.3.3 len-
telė, 6.1.3.1 pav.). 

6.1.3.3 lentelė. Pacienčių, gydytų nepakankama doksorubicino doze, mirties 
rizikos prognozavimas lyginant su pacientėmis, gydytomis pakankama dok-
sorubicino doze, atsižvelgiant į p53 baltymo būklę. 

Tiriamų veiksnių kombinacija Β SR 95 proc. PI p 

p53 teigiamas ir dozė nepakankama 1,76 5,81 1,37–24,57 0,017 

p53 neigiamas ir dozė nepakankama 1,28 3,58 0,80–16,07 0,096 
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6.1.3.1 pav. Išgyvenamumo tikimybės palyginimas pagal Kokso  

proporcingų rizikų analizės modelį atsižvelgiant į p53 baltymo būklę  
ir doksorubicino dozę 

Adekvatus gydymas yra labai reikšmingas veiksnys, įtakojantis pacienčių 
išgyvenamumą. Derinys, kai esant padidėjusiai p53 baltymo raiškai buvo 
skirtas gydymas nepakankama antraciklino doze, statistiškai reikšmingai 
mažino pacienčių išgyvenamumą lyginant su pacienčių, gydytų pakankama 
doksorubicino doze. 

Atsakant į klausimą, ar HER2 baltymo raiška įtakoja ligos prognozę 
priklausomai nuo antraciklino dozės, palyginta pacienčių, gydytų nepakan-
kama doksorubicino doze nepriklausomai nuo HER2 baltymo raiškos, ir 
pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze, išgyvenamumo kreivės. 
Pacienčių pasiskirstymas susiejus doksorubicino dozę su HER2 raiška 
pateiktas 6.1.3.4 lentelėje. 

6.1.3.4 lentelė. Pacienčių pasiskirstymas atsižvelgiant į doksorubicino dozę 
ir HER2 raišką 

Mirčių skaičius, n (proc.) 
Pacienčių grupės 

ne taip 
Iš viso, n (proc.) 

HER2– ir pakankama dozė 2 (22,3) 7 (77,7) 9 (100) 

HER2– ir nepakankama dozė 9 (75,0) 3 (25,0) 12 (100) 

HER2+ ir pakankama dozė 2 (50) 2 (50) 4 (100) 

HER2+ ir nepakankama dozė 1 (100) 0 (0) 1 (100) 

Iš viso 14 (53,8) 12 (46,2) 26 (100) 
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Nustatyta, kad pacienčių, gydytų nepakankama doksorubicino doze ir 
esant neigiamai HER2 žymens raiškai, mirties rizika statistiškai reikšmingai 
5,55 karto didesnė lyginant su pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino 
doze (p = 0,014). Reikšmingo mirties rizikos skirtumo tarp pacienčių, 
gydytų nepakankama doksorubicino doze su teigiama HER2 žymens raiška, 
ir pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze, nenustatyta (6.1.3.5  
lentelė, 6.1.3.2 pav.). Tikėtina, kad tokio rezultato priežastis yra nepakan-
kamas pacienčių skaičius grupėje, kurioje buvo nustatyta HER2 receptorių 
raiška ir skirtas gydymas nepakankama doksorubicino doze. 

6.1.3.5 lentelė. Pacienčių, gydytų nepakankama doksorubicino doze, mirties 
rizikos prognozavimas lyginant su pacientėmis, gydytomis pakankama dok-
sorubicino doze, atsižvelgiant į HER2 receptorių būklę 

Tiriamų veiksnių kombinacija β SR 95 proc. PI p 

HER2 + ir nepakankama dozė 1,04 2,82 0,47–16,92 0,26 

HER2 – ir nepakankama dozė 1,71 5,55 1,42–21,75 0,014 

 

 
6.1.3.2 pav. Išgyvenamumo tikimybės palyginimas pagal Kokso proporcingų 

rizikų analizės modelį atsižvelgiant į HER2 būklę ir doksorubicino dozę 

Siekiant įvertinti, ar ER raiška įtakoja ligos prognozę priklausomai nuo 
antraciklino dozės, palygintos pacienčių, gydytų pakankama ir nepakan-
kama doksorubicino doze, išgyvenamumo kreivės. Pacienčių pasiskirstymas 
atsižvelgiant į ER raišką ir doksorubicno dozę pateiktas 6.1.3.6 lentelėje. 
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6.1.3.6 lentelė. Pacienčių pasiskirstymas atsižvelgiant į doksorubicino dozę 
ir ER raišką 

Mirčių skaičius, n (proc.) 
Pacienčių grupės 

ne taip 
Iš viso, n (proc.)

ER– ir pakankama dozė 6 (85,7) 1 (14,3) 7 (100) 

ER– ir nepakankama dozė 1 (10,0) 9 (90,0) 10 (100) 

ER+ ir pakankama dozė 4 (66,7) 2 (33,3) 6 (100) 

ER+ ir nepakankama dozė 3 (100) 0 (0) 3 (100) 

Iš viso 14 (53,8) 12 (46,2) 26 (100) 

Nustatyta, kad pacienčių, gydytų nepakankama doksorubicino doze esant 
neigiamai ER žymens raiškai, mirties rizika statistiškai reikšmingai 12,6 
karto didesnė lyginant su pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze 
ir esant neigiamai ER raiškai (95 proc. PI 1,57–101,62, p = 0,017). Reikš-
mingo mirties rizikos skirtumo tarp pacienčių, gydytų pakankama dokso-
rubicino doze kai nustatyta neigiama ER raiška, lyginant su pacienčių, 
kurioms nustatyta ER raiška, nenustatėme (6.1.3.3 pav.). 

 
6.1.3.3 pav. Išgyvenamumo tikimybės palyginimas pagal Kokso proporcingų 

rizikų analizės modelį atsižvelgiant į ER būklę ir doksorubicino dozę 
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Analizė parodė, kad adekvatus gydymas yra reikšmingas veiksnys, įtako-
jantis pacienčių išgyvenamumą. Todėl gydymas pakankama chemoterapinio 
medikamento doze yra svarbus veiksnys gerinantis ligos išeitis, ypač nusta-
čius nepalankų pacienčių išgyvenamumui molekulinį žymenį. 

6.2. Atviras daugiacentris IV fazės GKSF saugumo ir veiksmingumo 
tyrimas, gydant chemoterapija metastazavusį krūties vėžį 

Į tyrimą buvo įtrauktos visos pacientės, kurioms buvo skirta nors viena 
tiriamojo preparato dozė. Joms buvo skirtas nors viena tiriamojo vaisto 
injekcija 5 μg/kg per dieną, todėl vaisto saugumo ir veiksmingumo tyrime 
dalyvavo visos 50 pacienčių. Viso buvo skirtos 1746 filgrastimo 
(Grasalva®) injekcijos, vidutinė gydymo trukmė po pirmojo chemoterapijos 
kurso buvo 6,88 dienos (SN = 1,73), po 2–6 chemoterapijos kurso – 6,28 
dienos (SN = 1,41). 

6.2.1. Naujo rGKSF saugumo tyrimas 
Nepageidaujamų reiškinių analizė. Viso buvo stebėta 611 nepageidauja-

mų reiškinių (6.2.1.1 lentelė). Visos pacientės patyrė bent vieną nepageidau-
jamą reiškinį (NR). 429 NR stebėti AT gydymo grupėje (70 proc. nuo visų 
patirtų NR) ir 182 NR (30 proc. nuo visų patirtų NR) – T grupėje. 

Dažniausiai NR buvo susiję su skiriama citotoksine chemoterapija. 24 
pacientėms tyrimo metu pasireiškę 57 NR buvo susiję su tiriamuoju prepa-
ratu (9 proc. visų NR), iš jų 33 NR (8 proc.) pasireiškė doksorubicino/doce-
takselio grupėje ir 24 NR (13 proc.) – docetakselio grupėje. 

Tyrimo metu 16 sunkių nepageidaujamų reiškinių (SNR) pasireiškė 13 
pacienčių (2 proc. visų NR). Visi SNR tyrėjo buvo susiję ne su tiriamuoju 
preparatu, o su chemoterapija. 12 SNR pasireiškė AT grupėje, 4 – T gru-
pėje. 3 pacientės pasitraukė iš tyrimo dėl NR: 1 – dėl chemoterapijos sąly-
gotos neuropatijos, 1 – dėl kaulų-raumenų skausmo, kuris tyrėjo požiūriu 
buvo sukeltas tiriamojo preparato, 1 – staiga mirė namuose. Staigios mirties 
priežastis galėjo būti plaučių arterijos tromboembolija, kurios priežastis 
buvo pagrindinė liga – metastazavęs krūties vėžys. 
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6.2.1.1 lentelė. Pacienčių pasiskirstymas pagal stebėtų nepageidaujamų 
reiškinių skaičių 

Nepageidaujamų reiškinių skaičius AT grupė T grupė Abi gydymo grupės 

1 0 1 1 

3 3 0 3 

4 3 0 3 

5 1 0 1 

6–10 10 4 14 

11–30 19 9 28 

Iš viso 36 14 50 

Visi NR buvo suskirstyti į grupes atsižvelgiant į intensyvumą, išeitis, 
įtaką gydymui tiriamuoju preparatu, sąsają su tiriamuoju preparatu ir NR 
koreguojantį gydymą. NR intensyvumas buvo klasifikuojamas remiantis 
Nacionalinio vėžio instituto (angl. National Comprehensive Cancer, NCI) 
kriterijais. Nė vieno gyvybei pavojingo NR nepasireiškė grupėje, gydytoje 
docetakseliu (6.2.1.2 lentelė). 

6.2.1.2 lentelė. Nepageidaujamų reiškinių pasiskirstymas priklausomai nuo 
jų intensyvumo 

AT grupė T grupė 
Nepageidaujamų reiškinių 

intensyvumo laipsniai NR 
skaičius 

Pacienčių 
skaičius 

NR 
skaičius 

Pacienčių 
skaičius 

1-as laipsnis (lengvas) 164 33 72 11 

2-as laipsnis (vidutinis) 215 34 86 13 

3-ias laipsnis (sunkus) 38 18 24 10 

4-as laipsnis (gyvybei grėsmingas) 12 10 0 0 

NR išeitys buvo skirstomos taip: pasibaigusios be pasekmių, pasibaigu-
sios su pasekmėmis, besitęsiančios tyrimo pabaigos vizito dieną. AT grupėje 
be pasekmių pasibaigė 304 NR (34 pacientės), su pasekmėmis – 45 NR (21 
pacientė), tęsėsi tyrimo pabaigos vizito dieną – 79 NR (27 pacientės). Viena 
jau minėta pacientė šioje grupėje mirė nuo plaučių arterijos tromboembo-
lijos. T grupėje be pasekmių pasibaigė 118 NR (13 pacienčių), su pasekmė-
mis – 14 NR (11 pacienčių), tęsėsi tyrimo pabaigos vizito dieną – 50 NR (12 
pacienčių). 
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Pagal sąsają su tiriamuoju preparatu NR buvo skirstomi taip: nesusiję, 
galimai susiję, tikriausiai susiję, susiję su tiriamuoju preparatu. AT grupėje 
396 NR vertinti kaip nesusiję (35 pacientės), 21 galimai susijęs NR (9 
pacientės), 4 tikriausiai susiję NR (4 pacientės) ir 8 susiję NR (8 pacientės). 
T grupėje 158 NR vertinti kaip nesusiję (13 pacienčių), 15 galimai susiję 
NR (6 pacientės), 5 tikriausiai susiję NR (3 pacientės) ir 4 susiję NR (3 pa-
cientės). 

AT grupėje buvo gydomi 198 NR 34 pacientėms palyginus su 231 negy-
dytu NR, pasireiškusiu 33 pacientėms. T grupėje buvo gydomi 64 NR 13 
pacienčių lyginant su 118 NR, pasireiškusių 13 pacienčių. 

Daugumos pasireiškusių NR intensyvumas buvo vertinamas kaip lengvas 
arba vidutinio sunkumo ir jiems malšinti neprireikė gydymo, išskyrus kaulų 
skausmo atvejus, kai buvo skiriami skausmą malšinantys vaistai (nesteroidi-
niai priešuždegiminiai preparatai). Trylikai pacienčių pasireiškė 11 sunkių 
NR, įskaitant vienos ligonės mirtį. Mirties priežastis – plaučių tromboembo-
lija, susijusi su pagrindine liga. Kiti sunkūs NR – febrilinė neutropenija, 
išeminis insultas, perikardo efuzija ir infekcinės ligos – buvo susiję su 
metastazavusiu krūties vėžiu ir taikoma chemoterapija. Dėl NR iš tyrimo 
buvo pašalintos 3 pacientės, tarp jų viena dėl NR (kaulų ir raumenų skaus-
mo), susijusio su tiriamuoju preparatu. 

Nepageidaujamų reiškinių analizė atsižvelgiant į taikytą chemoterapijos 
rūšį. Tyrimo metu 36 pacientėms AT grupėje nepriklausomai nuo priežas-
ties pasireiškė 429 NR. Visoms pacientėms pasireiškė bent po vieną NR. 
NR dažnis buvo apskaičiuojamas priklausomai nuo pacienčių skaičiaus (pa-
cienčių, kurioms bent kartą pasireiškė NR santykis su gydymo grupėje daly-
vavusių pacienčių skaičiumi) ir prikausomai nuo taikytų gydymo chemote-
rapija ir tiriamuoju preparatu kursų skaičiaus (NR skaičiaus santykis su 
visais taikytais gydymo kursais grupėje). AT grupėje dažniausiai pasireiškė 
šie nepageidaujami reiškiniai (mažėjančia tvarka): nuplikimas – 61 proc. 
pacienčių (16 proc. kursų), pykinimas – 53 proc. (28 proc.), dispepsija – 33 
poc. (14 proc.), karščiavimas – 33 proc. (10 proc.), kaulų skausmas – 33 
proc. (8 proc.), astenija – 31 proc. (11 proc.), leukocitozė – 22 proc. 
(5 proc.), galvos skausmas – 22 proc. (4 proc.), kosulys – 22 proc. (6 proc.), 
anoreksija – 19 proc. (5 proc.), stomatitas – 19 proc. (8 proc.), febrilinė 
neutropenija – 14 proc. (4 proc.), nuovargis – 14 proc. (5 proc.), artralgija – 
14 proc. (4 proc.), vidurių užkietėjimas – 11 proc. (4 proc.). 

Tyrimo metu 14 pacienčių T grupėje pasireiškė 182 NR. T grupėje 
dažniausiai pasireiškė šie nepageidaujami reiškiniai (mažėjančia tvarka): 
karščiavimas – 50 proc. (19 proc.), nuplikimas – 50 proc. (14 proc.), asteni-
ja – 43 proc. (22 proc.), dispnėja – 36 proc. (14 proc.), periferinė edema – 
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29 proc. (5 proc.), pykinimas – 21 proc. (9 proc.), kaulų skausmas – 21 proc. 
(6 proc.), viduriavimas, hipoestezija, leukocitozė ir svorio padidėjimas – po 
21 proc. (5 proc.), krūtinės skausmas, nemiga, nagų pakitimai ir sinusinė 
tachikardija – po 21 proc. (4 proc.), nugaros skausmas – 14 proc. (8 proc.), 
stomatitas – 14 proc. (6 proc.), galvos skausmas – 14 proc. (5 proc.), ano-
reksija, deginimo pojūtis, vidurių užkietėjimas, nuovargis, padidėjęs kraujo-
spūdis, ašarojimas, kaulų ir raumenų skausmas, miokardo išemija, neutro-
penija, galūnių skausmas, vėmimas – po 14 proc. (3 proc.). 

Didžioji dauguma reiškinių buvo susiję su chemoterapija. 33 tyrimo metu 
pasireiškę NR (8 proc.) AT grupėje buvo vertinti kaip susiję su tiriamuoju 
preparatu (rGKSF). Dažniausiai pasireiškė leukocitozė – 22 proc. (4 proc.), 
kaulų skausmas – 19 proc. (4 proc.), galvos ir sąnarių skausmas – po 8 proc. 
(2 proc.), raumenų skausmas – 6 proc. (1 proc.). Susiję su tiriamuoju 
preparatu NR nurodyti 6.2.1.3 lentelėje. 

6.2.1.3 lentelė. Nepageidaujamų reiškinių, susijusių su tiriamuoju prepara-
tu, skaičius ir dažnis 

Nepageidaujamas reiškinys NR 
skaičius 

NR dažnis, 
proc. 

Pacientų 
skaičius 

NR dažnis,
proc. 

Leukocitozė 8 4 8 22 

Kaulų skausmas 7 4 7 19 

Artralgija 4 2 3 8 

Galvos skausmas 3 2 3 8 

Raumenų skausmas 2 1 2 6 

Dėminis bėrimas 3 2 1 3 

Griaučių raumenų skausmas 2 1 1 3 

Vidurių užkietėjimas 2 1 1 3 

Nugaros skausmas 1 1 1 3 

Šlapinimosi sutrikimas 1 1 1 3 

24 tyrimo metu pasireiškę NR T grupėje buvo vertinti kaip susiję su tiria-
muoju preparatu. Dažniausiai pasireiškė kaulų skausmas – 21 proc. (6 proc.), 
leukocitozė – 21 proc. (5 proc.), galvos skausmas – 14 proc. (5 proc.), kaulų ir 
raumenų skausmas – 14 proc. (3 proc.), nugaros skausmas – 7 proc. (6 proc.), 
karščiavimas ir dėminis bėrimas – po 7 proc. (3 proc.). Dažniausi NR – kaulų 
skausmas, leukocitozė ir galvos skausmas – pasireiškė panašiai dažnai abie-
jose gydymo grupėse. 
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12 SNR pasireiškė AT grupėje. Dažniausiai pasireiškė šie SNR (mažėjan-
čia tvarka): febrili neutropenija – 14 proc. (3,6 proc.), neutropenija – 3 proc. 
(0,5 proc.), eksudacinis perikarditas – 3 proc. (0,5 proc.), staigi mirtis – 3 
proc. (0,5 proc.), pneumonija – 3 proc. (0,5 proc.) ir išeminis insultas – 3 
proc. (0,5 proc.). 7 FN atvejai diagnozoti 5 pacientėms. 

4 SNR pasireiškė T grupėje. Dažniausiai SNR: neutropenija – 7 proc. 
(1,3 proc.), stomatitas – 7 proc. (1,3 proc.), ūmus tonzilitas – 7 proc. (1,3 
proc.) ir viršutinių kvėpavimo takų infekcija – 7 proc. (1,3 proc.). Šie SNR 
įvyko po vieną kartą. 

Laboratorinių tyrimų pokyčiai skiriant chemoterapiją su GKSF. Viso li-
gonėms nustatyti 230 III ir IV laipsnio pagal bendruosius toksiškumo krite-
irjus laboratorinių rodmenų nukrypimai – 204 AT ir 26 T grupėje. AT gru-
pėje dažniausiai pasireiškė neutropenija (91 atvejis), leukopenija (75 atve-
jai), limfopenija (29 atvejai) ir trombocitopenija (5 atvejai). T grupėje nusta-
tyti 13 neutropenijos, 4 leukopenijos, 4 limfocitopenijos ir 3 padidėjusio 
hemoglobino kiekio kraujyje atvejai. III ir IV laipsnio neutropenija iš visų 
kursų AT ir T grupėse pasireiškė, atitinkamai, 80,6 proc. ir 50,0 proc. 1-ojo 
ciklo metu AT grupėje III–IV laipsnio neutropenijos dažnis buvo 61,1 proc., 
T grupėje 42,9 proc. (6.2.1.4 lentelė). 

6.2.1.4 lentelė. III–IV laipsnio neutropenijos dažnis gydymo grupėse 

AT grupė T grupė Chemote-
rapijos 
kursas Pacientų 

skaičius, 
patyręs 

neutropeniją 

Pacientų 
skaičius 
kurso 
metu 

Neutrope-
nijos 

dažnis*, 
proc. 

Pacientų 
skaičius, 
patyręs 

neutropeniją

Pacientų 
skaičius 
kurso 
metu 

Neutro-
penijos 
dažnis*, 

proc. 

1 22 36 61,1 6 14 42,9 

2 14 35 40,0 2 13 15,4 

3 11 33 33,3 2 13 15,4 

4 8 31 25,8 0 13 0,0 

5 10 30 33,3 3 13 23,1 

6 10 30 33,3 0 12 0,0 

Iš viso 29 36 80,6 7 14 50,0 

* pacientų, patyrusių neutropenijos epizodą, santykis su pacientų skaičiumi grupėje. 
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IV laipsnio neutropenija visų ciklų metu AT grupėje pasireiškė 47,2 
proc., T grupėje 28,6 proc. Dažniausiai neutropenija nustatyta 1-ojo kurso 
metu, kai citostatikų poveikis kaulų čiulpams yra stipriausias – dažnis AT 
grupėje buvo 41,7 proc., T grupėje – 21,4 proc. pacienčių (6.2.1.5 lentelė). 

6.2.1.5 lentelė. IV laipsnio neutropenijos dažnis tyrimo grupėse 

AT grupė T grupė Chemote-
rapijos 
kursas Pacientų 

skaičius, 
patyręs 

neutropeniją

Pacientų 
skaičius 
kurso 
metu 

Neutrope-
nijos 

dažnis*, 
proc. 

Pacientų 
skaičius, 
patyręs 

neutropeniją 

Pacientų 
skaičius 
kurso 
metu 

Neutro-
penijos 
dažnis*, 

proc. 

1 15 36 41,7 3 14 21,4 

2 8 35 22,9 1 13 7,7 

3 4 33 12,1 0 13 0,0 

4 5 31 16,1 0 13 0,0 

5 3 30 10,0 1 13 7,7 

6 5 30 16,7 0 12 0,0 

Iš viso 17 36 47,2 4 14 28,6 

* pacientų, patyrusių neutropenijos epizodą, santykis su pacientų skaičiumi grupėje. 

Kai kurioms pacientėms nustatytas fermentų šarminės fosfatazės ir lak-
tatdehidrogenazės nedidelio laipsnio padidėjimas kraujyje bei kalcio ir nat-
rio kiekio kraujyje sumažėjimas. Šie nukrypimai vertinti kaip neturintys 
svarbios klinikinės reikšmės ir kurių koreguoti vaistais neprireikė. 

Neutrofilų skaičiaus atsistatymo analizė po taikyto gydymo GKSF. Vidu-
tinė neutrofilų skaičiaus atsistatymo (ANS ≥ 1,5 × 109/L) trukmė AT grupė-
je buvo 7-oji 1-ojo kurso diena. Šioje grupėje vidutinė gydymo trukmė filg-
rastimu 1-ojo kurso metu buvo 7,36 dienos (6.2.1.1 pav.). 
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6.2.1.1 pav. Vidutinė ANS atsistatymo trukmė taikant gydymą filgrastimu 

doksorubicino/docetakselio grupėje (juoda paryškinta linija) 

Vidutinė ANS atsistatymo trukmė docetakselio grupėje buvo stebima  
6-ąją 1-ojo kurso dieną. Vidutinė gydymo trukmė filgrastimu šioje grupėje 
buvo 5,46 dienos (6.2.1.2 pav.). 

 
6.2.1.2 pav. Vidutinė ANS atsistatymo trukmė 1-ojo kurso metu taikant 

gydymą filgrastimu docetakselio grupėje (juoda paryškinta linija) 

Vidutinis visų pacientų absoliutus neutrofilų skaičius nebuvo žemesnis 
už 1,5 × 109/L 2–6 kursų metu abiejose gydymo grupėse. Vidutinė gydymo 
filgrastimu trukmė buvo 6,61 dienos AT grupėje (6.2.1.3 pav.) ir 5,46 die-
nos T grupėje (6.2.1.4 pav.). 
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6.2.1.3 pav. Vidutinė ANS atsistatymo trukmė 2–6 kursų metu taikant 

gydymą filgrastimu doksorubicino/docetakselio grupėje  
(juoda paryškinta linija) 

 
6.2.1.4 pav. Vidutinė ANS atsistatymo trukmė 2–6 kursų metu taikant 

gydymą filgrastimu docetakselio grupėje (juoda paryškinta linija) 

6.2.2. Naujo rGKSF veiksmingumo analizė 
FN dažnis. FN, remiantis 2002 metų Europos onkologų chemoterapeutų 

draugijos ESMO (angl. European Society of Medical Oncology) gairėmis, 
buvo pripažįstama, jei kūno temperatūra aukštesnė nei 38,5 ºC, o ANS ma-
žesnis nei 0,5 × 109/L [3]. Febrilinės neutropenijos dažnis buvo skaičiuoja-
mas pagal pacienčių skaičių, iš kurių bent vienai pacientei bent vieno kurso 
metu pasireiškė FN epizodas. FN dažnis AT grupėje 1–ojo kurso metu buvo 
8 proc. (FN pasireiškė 3 ligonėms). Keturioms ligonėms FN pasireiškė 2–6 
kursų metu (dažnis 11 proc.). Bendras FN dažnis visų kursų metu buvo 14 
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proc. Statistiškai reikšmingo FN dažnio skirtumo 1–ojo kurso ir kitų kursų 
metu nenustatyta (p = 0,705). Docetakselio grupėje FN epizodų nebuvo. 

Mielotoksinis chemoterapijos poveikis dažniausiai pasireiškė pirmojo 
chemoterapijos kurso metu – stebėti 3 atvejai. Dar 4 epizodai įvyko 2–6 
chemoterapijos kursų metu: 1 epizodas antrojo kurso metu, 1 epizodas tre-
čiojo kurso metu ir 2 epizodai šeštojo kurso metu. 7 FN epizodai sudarė 4 
proc. skaičiuojant nuo visų chemoterapijos kursų. FN dažnis šiame kliniki-
niame tyrime atitiko kitų publikuotų tyrimų duomenis [57, 63, 64]. 

FN trukmė. Trukmė buvo skaičiuojama kaip iš eilės einančių dienų skai-
čius, kurių metu ANS buvo < 0,5 × 109/L, o kūno temperatūra > 38,5 ºC. 
ANS padidėjimas daugiau nei 0,5 × 109/L buvo laikomas FN epizodo pabai-
ga. FN epizodų trukmė nurodyta 6.2.2.1 lentelėje. 

6.2.2.1 lentelė. Febrilios neutropenijos trukmė 

Chemoterapijoskursas FN skaičius Vidutinė trukmė, d. Trukmės intervalas, d. 

Kursas 1 3 2,0 1–3 

Kursai 2–6 4 2,25 1–6 

Visi kursai 7 2,14 1–6 

Vidutinė FN trukmė buvo 2,1 dienų (SN = 1,86) ir svyravo nuo 1 iki 6 
dienų. 1-ojo kurso metu buvo 3 FN epizodai, kurių vidutinė trukmė buvo 2 
dienos. 2–6 kursų metu buvo 4 FN epizodai, kurių vidutinė trukmė – 2,25 
dienos. Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 1-ojo kurso FN trukmės ir kitų 
kursų nenustatyta (p = 0,696). FN trukmė šiame klinikiniame tyrime yra 
panši kaip kituose klinikiniuose tyrimuose [63]. 

Chemoterapijos kurso atidėjimo dažnis. Šis rodiklis buvo skaičiuojamas 
priklausomai nuo visų kursų skaičiaus arba nuo pacientų skaičiaus, kai che-
moterapija buvo atidedama dėl toksiškumo ar kito šalutinio poveikio. Abie-
jose gydymo grupėse 4 pacientėms buvo atidėta chemoterapija: trims ligo-
nėms dėl infekcinės ligos, nesusijusios su FN, ir vienai pacientei dėl karščia-
vimo. AT grupėje chemoterapijos kursai buvo atidėti 8 proc. pacienčių (daž-
nis lygus pacienčių skaičiaus, kurioms teko atidėti chemoterapiją, ir visų 
pacientų skaičiaus santykiui) ir 2 proc. atvejų (dažnis lygus atidėtų chemote-
rapijos kursų santykiui su visais taikytais kursais). T grupėje chemoterapija 
buvo atidėta 1 pacientei (1 proc. kursų). 
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Chemoterapijos dozės sumažinimo dažnis. Chemoterapijos dozės suma-
žinimas – tai dozės sumažinimas > 10 proc. lyginant su pirmojo kurso che-
moterapijos doze. Tyrimo metu chemoterapijos dozės nebuvo mažinamos nė 
vienai pacientei nė vieno chemoterapijos kurso metu dėl toksiškumo ar šalu-
tinio poveikio. 

Antibiotikų skyrimo dažnis. Buvo analizuojami visi atvejai, kai antinioti-
kai buvo skiriami nepriklausomai nuo skyrimo būdo (į veną, į raumenis ar 
geriamuoju būdu). Dažnis buvo skaičiuojamas priklausomai nuo pacienčių, 
kurioms buvo skirtas gydymas antibiotikais bent vieno chemoterapijos 
kurso metu, skaičiaus. Abiejose gydymo grupėse buvo stebėti 38 sisteminio 
gydymas antibiotikais atvejai 21 pacientei (42 proc. pacienčių ir 14 proc. 
kursų). AT grupėje antibiotikai buvo skirti 29 kartus 15 pacientų (42 proc. 
pacienčių ir 15 proc. kursų). Antibiotikai į veną (tik toks gydymo antibioti-
kais būdas buvo skiriamas febriliai neutropenijai gydyti) AT grupėje buvo 
skirti 7 pacientams (19 proc. pacienčių ir 8 proc. kursų), T grupėje – 3 pa-
cientėms (21 proc. pacienčių ir 4 proc. kursų). 

FN ir antibiotikų, skirtų į veną, dažnis šiame klinikiniame ir panašiuose 
kituose tyrimuose buvo panašus (6.2.2.2 lentelė). 

6.2.2.2 lentelė. FN ir antibiotikų, skirtų į veną, dažnis šiame ir kituose klini-
kiniuose tyrimuose 

Rodikliai Mūsų klinikinis 
tyrimas 

Green MD ir kt. 
2003 [57] 

Holmes FA ir kt. 
2002 [64] 

Holmes FA ir kt. 
2002 [63] 

Įtrauktų 
pacientų 
skaičius 

36 pacientės, 195 
gydymo kursai 75 pacientės 147 pacientės 24 pacientės 

Chemotera-
pijos 
schema 

Docetakselis/ 
Doksorubicinas 
IV stadijos 
krūties vėžiui 
gydyti 

Docetakselis/ 
Doksorubicinas 
II, III, IV stadijos 
krūties vėžiui 
gydyti 

Docetakselis/ 
Doksorubicinas 
II, III, IV stadijos 
krūties vėžiui 
gydyti 

Docetakselis/ 
Doksorubicinas 
II, III, IV stadijos 
krūties vėžiui 
gydyti 

FN dažnis 8 proc. ir  
14 proc. 

15 proc.* ir 
20 proc.** 

12 proc. ir  
18 proc. 4 proc. ir 12 proc.

Antibioti- 
kų skyrimo į 
veną dažnis 

19 proc. 21 proc. – – 

* 1-ojo kurso metu; ** nors vieno kurso metu. 
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6.3. Molekuliniai žymenys esant metastazavusiam krūties vėžiui 

Šiuo tyrimu siekta patikrinti mokslinę hipotezę, ar TP53 geno mutacija ir 
kiti žymenys įtakoja krūties vėžiu sirgusių moterų ligos išeitis, kai FN 
pirminei profilaktikai skirtas GKSF užtikrina gydymą optimalia cheminio 
preparato doze (tyrime chemoterapijos dozės dėl toksiškumo ar šalutinio po-
veikio nebuvo mažinamos nė vienai pacientei nė vieno chemoterapijos 
kurso metu). KMU Onkologijos klinikoje vykdytame tyrime dalyvavo 38 
pacientės, tačiau 3 nebaigė klinikinio tyrimo, todėl į analizę įtrauktos 35 
pacientės. 

p53 baltymo raišką pavyko nustatyti 25 moterims iš 35. Baltymo raiškos 
nepavyko ištirti dėl šių priežasčių: 5 pacienčių neišsaugota archyvinė histo-
loginė medžiaga dėl senaties termino, 5 neištirta dėl nepakankamo histolo-
ginės medžiagos kiekio. Dėl tų pačių priežasčių HER2 baltymo raiška buvo 
nustatyta 27 pacientėms. Taikant Kaplano-Majerio analizės modelį nagrinė-
ta gyvenimo trukmės priklausomybė nuo klinikinių charakteristikų, moleku-
linių žymenų ir adjuvantinės antraciklino dozės (6.3.1 lentelė). 

6.3.1 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal nagrinėtus veiksnius 

Veiksniai n (proc.) Išgyvenamumo 
mediana, mėn. p 

Operuotų pacienčių skaičius 
Taikyta adjuvantinė chemoterapija 
Nežinoma 
Doksorubicino dozė: 

> 400 mg 
≤ 400 mg 

18 (51,4) 
13 (37,1) 
5 (14,3) 

 
8 (22,9) 
5 (14,3) 

 
 
 
 

31 
15 

0,14 

Naviko diferenciacijos laipsnis: 
1 
2 
3 
nežinomas 

 
3 

16 
9 
7 

 
19 
25 
30 
– 

0,19 

Naviko klinikinis dydis: 
T1 
T2 
T3 
T4 
nežinomas 

 
4 (11,4) 

14 (40,0) 
1 (2,8) 

14 (40,0) 
2 (5,8) 

 
19 
31 
53 
19 
– 

0,39 
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6.3.1 lentelės tęsinys. 

Veiksniai n (proc.) Išgyvenamumo 
mediana, mėn. p 

Limfmazgių klinikinis įvertinimas: 
N0 
N1 
N2 
N3 
nežinomas 

 
4 (11,4) 

17 (48,6) 
5 (14,3) 
5 (14,3) 
4 (11,4) 

 
8 

35 
19 
16 
– 

0,024 

Hormonų receptoriai: 
ER+/PR+ 
ER+/PR– 
ER–/PR+ 
ER–/PR– 
nežinomas 

 
7 (20,0) 
4 (11,4) 
2 (5,8) 

18 (51,4) 
4 (11,4) 

 
19 
8 

44 
30 
– 

0,12 

p53 baltymo raiška: 
teigiama 
neigiama 
nežinoma 

 
12 (34,3) 
13 (37,1) 
10 (28,6) 

 
25 
30 
– 

0,49 

HER 2 receptorių raiška: 
teigiama 
neigiama 
nežinoma 

 
12 (34,3) 
15 (48,8) 
8 (22,9) 

 
31 
25 
– 

0,15 

ER raiška: 
teigiama 
neigiama 
nežinoma 

 
9 (25,7) 

22 (62,9) 
4 (11,4) 

 
43 
19 
– 

0,057 

Nustatyta tendencija, kad esant neigiamiems ER sumažėja pacienčių, 
sergančių metastazavusiu krūties vėžiu gyvenimo trukmė (p = 0,057). 
Tyrime rasta, kad nepažeisti sritiniai limfmazgiai susiję su bloga prognoze ir 
ši sąsaja vertinta kaip netikėta. 

6.3.1. Sergančiųjų metastazavusiu krūties vėžiu išgyvenamumą 
įtakojančių veiksnių analizė 
Visų į klinikinį tyrimą įtrauktų pacienčių (n = 35) vidutinis išgyvenamu-

mas buvo 26,6 mėnesiai (SN = 3,1; 95 proc. PI 20,6–32,7), mediana 20 mė-
nesių (SP = 3,5; 95 proc. PI 13,2–26,8) (6.3.1.1 pav.). 
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6.3.1.1 pav. Moterų, sergančių metastazavusiu krūties vėžiu, 

išgyvenamumas (Kaplano-Majerio metodas) 

Patikrinome hipotezę, ar pacienčių, gydomų vėlesne gydymo eile, gyve-
nimo trukmė mažesnė nei moterų, gydomų pirmąja chemoterapijos eile. 
Apskaičiuoti išgyvenamumo vidurkiai ir medianos pagal gydymo eilę pa-
teiktos 6.3.1.1 lentelėje. 

6.3.1.1 lentelė. Pacienčių išgyvenamumas atsižvelgiant į gydymo eiles 

Išgyvenamumo vidurkis, mėn. Išgyvenamumo mediana, mėn.
Pacienčių grupės 

Trukmė SP 95 proc. PI Trukmė SP 95 proc. PI 

I chemoterapijos eilė 29,3 2,9 23,4–35,2 27 5,3 16,5–37,5 

Vėlesnės chemotera-
pijos eilės 19,0 9,3 1,0–37,3 6 2,9 0,4–11,6 

Išgyvenamumui palyginti tarp šių grupių buvo taikytas Kaplano-Majerio 
metodas, kuris parodė reikšmingą išgyvenamumo skirtumą stebėjimo pra-
džioje (Breslou p = 0,02; 6.3.1.2 pav.). Viena pacientė, gydyta vėlesne che-
moterapjos eile, išgyveno iki duomenų analizės datos, todėl reikšmingas 
išgyvenamumo skirtumas nustatytas tik tyrimo pradžioje. 
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6.3.1.2 pav. Išgyvenamumo palyginimas tarp gydymo eilių pagal  

Kaplano-Majerio metodą (p = 0,02) 

Patikrinta hipotezė, ar metastazavusiu krūties vėžiu sergančių moterų 
gyvenimo trukmė priklauso nuo atsako į chemoterapinį gydymą. Ligos 
atsakas klinikiniame tyrime buvo vertinamas vieną dieną („nulinė“ diena) 
prieš 3 chemoterapijos kursą ir stebėjimo vizito metu (4 savaitės po baigto 
chemoterapinio gydymo ± 2 dienos). Buvo nagrinėjama ligos atsako, įver-
tinto stebėjimo vizito metu, įtaka išgyvenamumo trukmei (6.3.1.2 lentelė). 
Tikrinant šią hipotezę analizuoti 35 pacienčių duomenys, iš kurių 6 pacien-
tėms tyrimais buvo konstatuotas ligos progresas, kitoms – objektyvus atsa-
kas į gydymą: stabili liga nustatyta 10 pacienčių, dalinis ligos atsakas – 15, 
visiškas ligos atsakas – 4 pacientėms.  

6.3.1.2 lentelė. Pacienčių išgyvenamumo trukmė atsižvelgiant į ligos atsaką 
į gydymą 

Išgyvenamumo vidurkis, mėn. Išgyvenamumo mediana, mėn. Atsakas į 
gydymą Vidurkis SP 95 proc. PI Mediana SP 95 proc. PI 

Progresas 7,167 1,046 5,116–9,217 6,000 0,385 5,246–6,754 

Stabili liga 19,400 3,307 12,918–25,882 18,000 3,953 10,252–25,748 

Dalinis 37,267 4,780 27,898–46,636 31,000 10,305 10,802–51,198 

Visiškas 34,250 7,718 19,123–49,377 31,000 14,500 2,580–59,420 

Visų 
pacienčių 26,657 3,077 20,626–32,688 20,000 3,450 13,239–26,761 
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Išgyvenamumui tarp šių grupių palyginti buvo taikytas Kaplano-Majerio 
metodas. Nustatyta, kad pacienčių išgyvenamumo trukmė reikšmingai skiriasi 
priklausomai nuo ligos atsako į gydymą: jei konstatuotas ligos progresas ste-
bėjimo vizito metu, pacienčių išgyvenamumo mediana buvo 6 mėnesiai ir tai 
reikšmingai skyrėsi nuo pacienčių, kurioms konstatuota stabili liga (išgy-
venamumo mediana 18 mėnesių, p = 0,003), dalinis atsakas (išgyvenamumo 
mediana 31 mėnuo, p < 0,001), visiškas atsakas (išgyvenamumo mediana 31 
mėnuo, p = 0,003). Pacienčių, kurioms buvo konstatuota stabili liga, išgyve-
namumas reikšmingai skyrėsi nuo moterų, kurioms gydymas chemoterapija 
sąlygojo dalinį ligos atsaką (p = 0,008; 6.3.1.3 lentelė, 6.3.1.3 pav.). 

6.3.1.3 lentelė. Kriterijų reikšmės, apibūdinančios išgyvenamumo skirtumą 
atsižvelgiant į ligos atsaką į gydymą 

Progresas Stabili liga Dalinis Visiškas 
Kriterijus Atsakas į 

gydymą p p p p 

Progresas – 0,003 0,000 0,003 

Stabili liga 0,003 – 0,008 0,051 

Dalinis 0,000 0,008 – 0,467 
Mantelio-Kokso 

Pilnas 0,003 0,051 0,467 – 

Progresas – 0,005 0,000 0,008 

Stabilus 0,005 – 0,017 0,107 

Dalinis 0,000 0,017 – 0,721 
Breslou 

Pilnas 0,008 0,107 0,721 – 
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6.3.1.3 pav. Pacienčių išgyvenamumo palyginimas atsižvelgiant į ligos 

atsaką pagal Kaplano-Majerio metodą 

Nustačius ligos progresą, galima prognozuoti trumpą gyvenimo trukmę, 
lyginant su pacientėmis, kurių liga stabilizuojasi ar regresuoja. Todėl nagri-
nėjome, kaip ligos atsakas į gydymą susijęs su klinikinėmis ligos charakte-
ristikomis, taikytu gydymu ir naviko žymenimis. Analizuodami klinikinių 
metastazavusios ligos charakteristikų – naviko diferenciacijos laipsnio, na-
viko dydžio, pažeistų sritinių limfmazgių, organų, kuriuose nustatytos meta-
stazės, skaičiaus, chemoterapijos eilės ir taikytos chemoterapijos rūšies – 
sąsajas su atsaku į gydymą nustatėme, kad metastazių skaičius įvairiuose 
organuose, t.y. pažeistų organų skaičius tiesiogiai įtakoja ligos progresą – 
kuo didesnis metastazavusios ligos išplitimas ir kuo daugiau vidaus organų 
yra aptinkamos metastazės, tuo labiau liga linkusi progresuoti gydymo metu 
(p = 0,025; 6.3.1.4 lentelė). 
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6.3.1.4 lentelė. Pacienčių pasiskirstymas pagal pažeistų organų skaičių ir 
ligos atsaką į gydymą 

Ligos atsakas 
Pažeistų organų 

skaičius Progresas,  
n (proc.) 

Stabili liga, dalinis arba visiškas, 
n (proc.) 

Iš viso, 
n (proc.) 

1 1 (4,8) 20 (95,2) 21 (100,0) 

2 3 (30,0) 7 (70,0) 10 (100,0) 

3 2 (50,0) 2 (50,0) 4 (100,0) 

Iš viso 6 (17,1) 29 (82,9) 35 (100,0) 

Tarpusavio sąsajų tarp kitų naviko klinikinių charakteristikų ir ligos atsa-
ko į gydymą nenustatyta. Taip pat nenustatytos sąsajos tarp ligos atsako į 
gydymą ir skiriamos chemoterapijos eilės ar taikytos chemoterapijos rūšies. 
Analizuojant molekulinių žymenų sąsajas su ligos atsaku į gydymą nusta-
tyta, kad padidėjusi p53 baltymo raiška įtakoja ligos progresą su 90 proc. ti-
kimybe (Fišerio p = 0,096; 6.3.1.5 lentelė). 

6.3.1.5 lentelė. Pacienčių pasiskirstymas pagal p53 baltymo raišką ir atsaką 
į gydymą 

Atsakas į gydymą 
p53 baltymas Progresas, 

n (proc.) 
Stabili liga, dalinis arba visiškas, 

n (proc.) 

Iš viso, 
n (proc.) 

Neigiamas 0 (0) 13 (100) 13 (100) 

Teigiamas 3 (25) 9 (75) 12 (100) 

Iš viso 3 (12) 22 (88) 25 (100) 

ER, PR, HER2 baltymo raiškos, dviejų molekulinių žymenų kombina-
cijos ER–PR– bei trijų molekulinių žymenų kombinacijos ER–PR–HER2– 
sąsąjų su ligos progresu nenustatėme. Remiantis gautais rezultatais galima 
teigti, kad gydant pakankama cheminio preparato doze metastazavusią ligą, 
pacienčių ligos prognozė esant padidėjusiai p53 baltymo raiškai yra blo-
gesnė. 

Nagrinėjant ligos atsako į gydymą sąsajas su klinikinėmis metastazavusio 
krūties vėžio charakteristikomis, taikytu chemoterapiniu gydymu ir naviko 
žymenimis nustatyta, kad metastazes aptikus daugiau nei viename organe ar 
nustačius padidėjusią p53 baltymo raišką, liga yra agresyvesnės eigos ir 
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dažniau progresuoja adekvataus chemoterapinio gydymo metu. Todėl 
analizavome, ar metastazių pažeistų organų skaičius susijęs TP53 genu, 
tačiau sąsajos tarp metastazių skaičiaus ir padidėjusios p53 baltymo raiškos 
nenustatėme. 

6.3.2. p53 baltymo raiškos ir kitų molekulinių žymenų prognozinė 
vertė 

p53 baltymo raiškos ir kitų krūties vėžio žymenų įtaka 
išgyvenamumui 
Išgyvenamumo trukmė buvo skaičiuojama nuo gydymo pradžios datos 

iki mirties datos. Kai nustatyta padidėjusi p53 baltymo raiška, moterų išgy-
venamumo mediana buvo 25 mėnesiai (SP = 6,9), kai nenustatyta – 30 mė-
nesių (SP = 2,6), kai nustatyta padidėjusi HER2 baltymo raiška – 31 mėnuo 
(SP = 5,1), kai nenustatyta – 25 mėnesiai (SP = 7,7), kai nustatyti teigiami 
ER – 43 mėnesiai (SP = 15,4), kai ER nenustatyti – 19 mėnesių (SP = 1,5). 
Nagrinėjome molekulinių žymenų p53, HER2, ER įtaką išgyvenamumui 
taikydami Kaplano-Majerio metodą. Nustatyta tendencija, kad pacienčių 
išgyvenamumo prognozė priklauso nuo ER būklės – neišreikšti ER įtakoja 
trumpesnę moterų gyvenimo trukmę (p = 0,057; 6.3.2.1 pav.), tuo tarpu p53 
ir HER2 baltymų reikšmingos įtakos išgyvenamumui pacienčių, sergančių 
metastazavusiu krūties vėžiu ir gydytų pakankama cheminio preparato doze, 
neįrodėme (abiejų molekulinių žymenų p > 0,05). 

 
6.3.2.1 pav. Pacienčių išgyvenamumo palyginimas pagal  

Kaplano-Majerio metodą atsižvelgiant į ER 
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Buvo nagrinėta padidėjusios p53 baltymo raiškos įtaka ligos išeitims 24 
pacienčių grupėje, kurioje skirtas tik pirmaeilis metastazavusio vėžio gy-
dymas (eliminavus iš analizės vėlesnės chemoterapijos įtaką ligos išeitims). 
Analizuodami šio žymens įtaką išgyvenamumui nustatėme, kad  vidutinė 
moterų gyvenimo trukmė nustačius padidėjusią p53 baltymo raišką buvo 28,5 
mėnesio (SP = 5,4; 95 proc. PI 17,9–39,0), mediana 25 mėnesiai (SN = 6,9; 
95 proc. PI 11,4–38,6), o kai p53 baltymo raiška nenustatyta – atitinkamai 
33,6 mėnesio (SP = 4,2; 95 proc. PI 25,3–41,8) ir 30 mėnesių (SN = 2,6; 95 
proc. PI 24,9–35,0). Kaplano-Majerio metodas statistiškai reikšmingos p53 
baltymo įtakos išgyvenamumui neparodė (p > 0,05, Breslou p > 0,05). 

p53 baltymo raiškos ir krūties vėžio žymenų įtaka laikui iki ligos 
progresavimo 
Tyrime buvo vertinama molekulinių žymenų p53, HER2, ER įtaka laikui 

iki ligos progresavimo, kuris buvo skaičiuojamas nuo gydymo pradžios 
datos iki metastazių progresavimo datos. Reikšmingai laiko iki ligos progre-
savimo neįtakojo nė vienas molekulinis žymuo (6.3.2.1 lentelė). 

6.3.2.1 lentelė. Laiko iki ligos progresavimo trukmė atsižvelgiant į molekuli-
nius žymenis 

Molekulinis 
žymuo 

Laiko iki ligos progre-
savimo mediana, mėn. 

Minimali-maksimali 
trukmė, mėn. SP Mano-Vitnio 

kriterijaus p

p53 
Neigiamas 
Teigiamas 

 
10 
7 

 
5–55 
4–27 

 
13,3 
7,5 

> 0,05 

HER2 
Neigiamas 
Teigiamas 

 
7 

11 

 
4–55 
4–22 

 
13,5 
6,1 

> 0,05 

ER 
Neigiamas 
Teigiamas 

 
7 

12 

 
4–27 
4–55 

 
6,3 

14,3 
> 0,05 

Tyrime dalyvavusių moterų laikas iki ligos progresavimo kai nustatyta 
padidėjusi p53 baltymo raiška svyravo nuo 4 iki 27 mėnesių, kai nenu-
statyta – nuo 5 iki 55 mėnesių, kai nustatyta HER2 receptorių raiška – nuo 4 
iki 55 mėnesių, kai nenustatyta – nuo 4 iki 22 mėnesių, nustačius ER– nuo 4 
iki 27 mėnesių, nenustačius – nuo 4 iki 55 mėnesių, atitinkamai. Tiriamųjų 
laiko iki ligos progresavimo skirstiniai, atsižvelgiant į molekulinius žyme-
nis, grafiškai pavaizduoti 6.3.2.2, 6.3.2.3 ir 6.3.2.4 pav. 
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6.3.2.2 pav. Laiko iki ligos progresavimo skirstinys atsižvelgiant 

 į p53 baltymo būklę 

 
6.3.2.3 pav. Laiko iki ligos progresavimo skirstinys atsižvelgiant 

į HER2 baltymo būklę 
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6.3.2.4 pav. Laiko iki ligos progresavimo skirstinys atsiželgiant į ER būklę 

Reikšminga tirtų molekulinių žymenų įtaka laikui iki ligos progresavimo 
nenustatyta. 

6.3.3. p53 baltymo sąsaja su kitais krūties vėžio molekuliniais 
žymenimis 
Esant mažoms imtims, molekulinių žymenų tarpusavio priklausomybei 

tirti naudotas Fišerio kriterijus. Taip buvo siekiama patikrinti hipotezę, ar 
yra tarpusavio ryšys tarp molekulinių blogos prognozės veiksnių (padidė-
jusios p53 baltymo raiškos, HER2 receptorių būklės, neišreikštų ER). Nu-
statyta tendencija, kad esant padidėjusiai p53 baltymo raiškai, blogos 
prognozės veiksnio – neišreikštų ER galimybė padidėja 5,83 karto (95 proc. 
PI 0,9–37,81; p = 0,064). Reikšmingos sąsajos tarp kitų veiksnių nenusta-
tytos (6.3.3.1 lentelė.). 
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6.3.3.1 lentelė. Molekulinių žymenų p53, HER2 ir ER tarpusavio priklauso-
mybė 

p53 teigiamas ER neigiami 
Molekuliniai žymenys 

n / iš viso (proc.) p n / iš viso (proc.) p 

HER2  
Neigiamas 
Teigiamas 

 
7/12 (58,3) 
5/12 (41,7) 

 
0,57 

 
9/17 (52,9) 
8/17 (47,1) 

0,52 

p53 
Neigiamas 
Teigiamas 

   
6/16 (46,2) 
10/16 (83,3) 

0,097 

Tyrime nagrinėta ER ir PR (ER–PR–, ER–PR+, ER+PR–, ER+PR+) 
kombinacijų sąsaja su p53 baltymo ir HER2 receptorių būkle. Reikšmingos 
sąsajos tarp p53 baltymo, HER2 receptorių ir ER/PR kombinacijų nenusta-
tytos. Taip pat analizuota trijų neigiamų blogos prognozės žymenų 
kombinacijos ER, PR ir HER2 sąsają su p53 baltymo būkle. Čia nustatyta 
reikšminga sąsaja tarp molekulinių žymenų kombinacijos ER–PR–HER2– ir 
padidėjusios p53 baltymo raiškos (p = 0,041; 6.3.3.2 lentelė.). 

6.3.3.2 lentelė. p53 baltymo raiškos pasiskirstymas atsižvelgiant į molekuli-
nius žymenis 

p53 baltymo raiška 
Molekulinių žymenų kombinacijos 

Neigiama Teigiama 
Iš viso 

ER–PR–HER2–, n (proc.) 2 (22,2) 7 (77,8) 9 (100,0) 

Visi kiti, n (proc.) 11 (68,8) 5 (31,3) 16 (100,0) 

Iš viso, n (proc.) 13 (52,0) 12 (48,0) 25 (100,0) 

Nustatyta, kad esant padidėjusiai p53 baltymo raiškai, trijų neigiamų 
blogos prognozės veiksnių kombinacijos galimybė padidėja 7,7 karto (95 
proc. PI 1,16–51,17; p = 0,035). 
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6.3.4. Padidėjusios p53 baltymo raiškos ir kitų molekulinių žymenų 
dažnis tarp tirtų ankstyvu ir metastazavusiu krūties vėžiu sirgusių 
moterų 
Sergančiųjų metastazavusiu krūties vėžiu grupėje padidėjusios p53 bal-

tymo raiškos dažnis buvo nustatytas 48 proc. atvejų, o sergančiųjų ankstyvu 
krūties vėžiu – 20,6 proc. atvejų. Atlikta analizė siekiant palyginti mutavu-
sio geno dažnį tarp šių dviejų grupių. Nustatyta, kad padidėjusi p53 baltymo 
raiška reikšmingai buvo dažniau aptikta metastazavusio krūties vėžio atveju 
(GS = 3,5; 95 proc. PI 1,14–11,17; p = 0,046; 6.3.4.1 lentelė). 

6.3.4.1 lentelė. p53 baltymo raiškos pasiskirstymas priklausomai nuo vėžio 
stadijos 

Klinikiniai tyrimai p53 neigiamas, 
n (proc.) 

p53 teigiamas, 
n (proc.) 

Iš viso, 
n (proc.) 

Ankstyvas krūties vėžys 27 (79,4) 7 (20,6) 34 (100) 

Metastazavęs krūties vėžys 13 (52,0) 12 (48,0) 25 (100) 

HER2 raiškos ir ER dažnis tarp grupių reikšmingai nesiskyrė. Tai sustip-
rina hipotezę, kad esant TP53 geno mutacijai, krūties vėžys dažniau metas-
tazuoja, kas ir nulemia pacienčių, susirgusių ankstyvu krūties vėžiu, blogą 
prognozę. 
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7. REZULTATŲ APTARIMAS 

Siekdami giliau išanalizuoti vieną didžiausių klinikinių problemų onkolo-
gijoje – krūties vėžio gydymo adekvačia chemoterapija su ir be GKSF – bei 
nustatyti, kas įtakoja pacienčių prognozę, tyrėme molekulinius žymenis. 
Chemoterapija – viena iš svarbiausių krūties vėžio kompleksinio gydymo 
sudedamųjų dalių. Krūties vėžys, ankstyvas ar metastazavęs, yra sisteminė 
liga, todėl ir sisteminės chemoterapijos optimizavimas susijęs su geresnėmis 
klinikinėmis išeitimis. Klinikinėje praktikoje dažnai nepavyksta užtikrinti 
adekvačios chemoterapijos dėl vaistų sąlygoto toksiškumo, todėl dozė daž-
nai mažinama. Taigi, susiedami fundamentaliuosius tyrimus su klinikine 
praktika ir turėdami ribotas finansines galimybes, atlikome paieškomąjį kli-
nikinį tyrimą. Tokiu tyrimu vadinamas tyrimas, kuriame atliekami biologi-
niai matavimai, kurie reprezentuoja nepaneigiamą gydymo efektą [126]. 
Paieškomieji klinikiniai tyrimai yra jungiančioji laboratorinių ir tradicinių 
klinikinių tyrimų grandis. 

Paieškomasis tyrimas gali nepateikti galutinių išvadų, tačiau iškelti klau-
simus ir problemas vėlesniems tyrimams. Tyrimo tikslai, uždaviniai ir meto-
dika sudaryti taip, kad būtų įmanoma planuoti vėlesnius klinikinius tyrimus 
laboratorijoje ar klinikinėje praktikoje, informuoti apie galimą gydymo 
modifikavimą ir pagrįsti biologinio žymens svarbą, bet nebūtinai suteikti pa-
tikimus ir tvirtus įrodymus apie klinikines išeitis [126]. 

Pirmoje tyrimo dalyje siekdami įrodyti neigiamą dozės mažinimo įtaką 
krūties vėžio prognozei, atlikome retrospektyvų tyrimą, kuriame analizavo-
me homogenišką jaunų moterų (iki 50 metų), sirgusių II stadijos ankstyvu 
krūties vėžiu, kontingentą. Toks kontingento pasirinkimas eliminavo amžiaus, 
naviko dydžio, limfmazgių būklės įtaką krūties vėžio prognozei ir užtikrino 
grupės homogeniškumą. Siekdami įvertinti molekulinių žymenų, tarp jų ir 
klinikinėje praktikoje netiriamų, įtaką prognozei, analizavome p53 baltymo, 
HER2, ER, PR raišką ir jų sąsajas. Chemoterapijos optimizavimui ir febir-
lios neutropenijos profilaktikai yra skiriami GKSF, šitaip užtikrinant saugų 
gydymą reikiama chemoterapijos doze. Todėl kitame mokslinio darbo etape 
nagrinėtas naujo GKSF filgrastimo saugumas ir veiksmingumas gydant me-
tastazavusį krūties vėžį. Greta filgrastimo saugumo ir veiksmingumo įverti-
nimo, analizavome p53 baltymo, HER2, ER, PR raišką ir jų sąsajas, tyrėme 
jų įtaką metastazavusiu krūties vėžiu sirgusių pacienčių, gydytų adekvačia 
chemoterapija su GKSF, prognozei. 

Moterų iki 50 metų kontingento pasirinkimą lėmė žinojimas, kad jaunas 
amžius yra susijęs su trumpesne gyvenimo trukme ir didesne ligos atsinauji-
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nimo rizika. Viename iš klinikinių tyrimų nustatyta, kad 35–44 metų mote-
rys, sergančios krūties vėžiu, turi 2 kartus didesnę tikimybę numirti per 10 
metų nei 55–64 metų moterys [10]. Taip pat įrodyta ir gydymo antracik-
linais didesnis veiksmingumas šioje amžiaus grupėje: skiriant 6 mėnesius 
adjuvantinį gydymą polichemoterapija, kurios sudėtyje yra antraciklinas, 
mirčių nuo krūties vėžio rizika sumažinama 38 proc. moterų iki 50 metų 
grupėje ir 20 proc. 50–69 metų moterų grupėje, nepriklausomai nuo ER 
būklės, limfmazgių būklės, gydymo tamoksifenu ir kitų naviko charakteris-
tikų. 

Blogesnė jaunų moterų krūties vėžio prognozė siejama su biologinėmis 
vėžio ypatybėmis. Jaunų moterų krūties vėžys dažniau turi neišreikštus 
estrogenų bei progesteronų receptorius, yra blogesnės diferenciacijos, daž-
niau nustatoma TP53 geno mutacija. Daugelis klinikinių tyrimų neparodė 
HER2 baltymo raiškos skirtumo tarp vyresnio ir jaunesnio amžiaus moterų 
[108]. Todėl į tyrimą įtraukus jaunas moteris buvo didelė tikimybė nustatyti 
molekulinių žymenų prognozinę vertę nedidelėje tiriamųjų imtyje ir šitaip 
ištirti taikyto gydymo įtaką prognozei priklausomai nuo molekulinių žyme-
nų, numatant didesnį ligos atsinaujinimo ir mirčių skaičių per 5 metų laiko-
tarpį ir didesnį išgyvenamumą įtakojančių molekulinių žymenų dažnį. 

Kita vertus, turint omenyje, kad amžius yra svarbus krūties vėžio progon-
zinis veiksnys, įžvelgėme problemą dėl prospektyvių klinikinių atsitiktinių 
imčių tyrimų apie krūties vėžį – nedaugelis jų įvertina pacienčių ligos išeitis 
priklausomai nuo amžiaus, t. y. į analizę neįtraukia amžiaus kaip svarbaus 
prognozinio veiksnio, nors daugumoje tyrimų yra pateikiami duomenys apie 
tiriamųjų amžių. Autorių Peppercorn ir Partridge duomenimis, 96 proc. nau-
jų klinikinių atsitiktinių imčių tyrimų pateikia duomenis apie tiriamųjų 
amžių ir tik 28 proc. analizuoja ligos išeitis priklausomai nuo amžiaus [123]. 
Mūsų klinikinio tyrimo abiejose dalyse dalyvavo jaunos moterys, todėl 
amžius klinikinių išeičių neįtakojo. 

Lietuvoje pirmą kartą imunohistochemiškai tirta ir analizuota p53 balty-
mo raiška naviko ląstelėse. Retrospektyvioje klinikinio tyrimo dalyje padi-
dėjusi p53 baltymo raiška nustatyta 20,6 proc. atvejų, HER2 receptorių – 
17,6 proc. atvejų. Literatūros duomenims, padidėjusi p53 baltymo raiška nu-
statoma apie 20–30 proc. [20], padidėjusi HER2 baltymo raiška nustatoma 
15–30 proc. krūties vėžio atvejų. HER2 geno mutacija neabejotinai susijusi 
su naviko agresyvumu ir bloga ligos prognoze [145]. Molekulinių žymenų 
dažnis mūsų klinikiniame tyrime buvo panašus lyginant su kitais tyrimais, 
todėl galima teigti, kad teisingai imunohistochemiškai išanalizavome ir 
įvertinome molekulinių žymenų raiškos pasiskirstymą tiriamosiose grupėse.  
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Daugelio klinikinių tyrimų duomenimis, TP53 geno mutacija susijusi ne 
tik su didesne rizika susirgti krūties vėžiu, bet ir su blogesne krūties vėžio 
prognoze [48, 151, 70]. Tačiau šis molekulinis žymuo vis dar neįtrauktas į 
svarbiausių įprastai tiriamų klinikinėje praktikoje prognozinių veiksnių 
sąrašą ir yra mokslinių tyrimų objektas. Ekspertai įžvelgė potencialų šališ-
kumą tyrimuose, nagrinėjančiuose TP53 geno įtaką išgyvenamumui ir laikui 
iki ligos progresavimo dėl mišrių terapijos efektų, tai yra dauguma retro-
spektyvių klinikinių tyrimų nenagrinėjo taikyto gydymo. Dėl to klinikinių 
tyrimų rezultatai ir išvados TP53 geno atžvilgiu gali būti šališki ir neteisingi 
įvairiais atžvilgiais [61]. 

Mūsų klinikinio tyrimo duomenų analizė parodė, kad TP53 geno muta-
cija yra veiksnys, didinantis mirties riziką, nors HER2 geno neigiamos įta-
kos šiame tiriamųjų kontingente įrodyti nepavyko. Gali būti, kad HER2 
geno neigiamai įtakai įrodyti nepakako tiriamųjų skaičiaus. Kita vertus, yra 
labai nedaug klinikinių tyrimų, kuriuose p53 baltymo ir HER2 receptorių 
raiška būtų tirta ir jų prognozinė vertė analizuota atskirose amžiaus grupėse 
bei atsižvelgiant į krūties vėžio stadiją. Vienas iš tokių klinikinių tyrimų, 
kurio rezultatai panašūs su mūsų klinikinio tyrimo rezultatais, pateikia 
HER2 receptorių raiškos prognozinę vertę moterų iki 35 metų grupėje, o 
p53 baltymo raiškos – moterų, vyresnių nei 35 metai grupėje. Straipsnio 
autoriai pateikė išvadą, kad vis dar nežinomi krūties vėžio biologiniai 
skirtumai, įtakojantys prognozę atskirose amžiaus grupėse [17]. 

Tyrimų imtį ribojo dideli atliekamų histologinių tyrimų kaštai. Lieka 
neaišku, ar HER2 baltymo padidėjusi raiška neturi prognozinės vertės šiame 
tiriamųjų kontingente, ar to įrodyti nepavyko dėl per mažos klinikinio tyri-
mo imties. Nepakankamą tyrimo galią sąlygojo tyrimo metodikos sąlygos: 
šis tyrimas yra retrospektyvusis ir, siekiant išlaikyti tiriamųjų grupės 
homogeniškumą, buvo taikyti griežti pacienčių įtraukimo ir neįtraukimo 
kriterijai, kas apribojo imties tūrį. Tačiau šioje klinikinio tyrimo metodikoje 
yra ir privalumų: pacientės tirtos ir gydytos vienoje gydymo įstaigoje – 
vienoje laboratorijoje imunohistochemiškai tirta ER ir PR raiška, visoms 
pacientėms taikyti panašūs tyrimo, gydymo, ligos stebėsenos metodai, iš-
vengta gydymo taktikos pokyčių tyrimo metu. Kita vertus, tokio pobūdžio 
tyrimai yra paieškomieji ir imties paskaičiavimo klausimas lieka atviras. 
Literatūroje yra labai mažai duomenų apie šių tyrimų metodologiją, todėl 
bene aiškiausias metodologines ir imties tūrio rekomendacijas yra pateikęs 
Piantadosi, kuriomis mes rėmėmės šiame klinikiniame tyrime [126]. 

Literatūroje nepavyko rasti nė vieno klinikinio tyrimo, kuriame vienu 
metu būtų vertinta molekulinių žymenų ir taikyto gydymo prognozinė vertė. 
Tai sąlygoja keletas priežasčių. Viena iš jų ta, kad daugelis panašių tyrimų 
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atlikta naudojant įtrauktų pacienčių į klinikinius atsitiktinių imčių tyrimus 
histologinę medžiagą – tai yra visos pacientės buvo įtrauktos pagal atitinka-
mus kriterijus ir gydytos vienodai, dėl ko nebuvo galimas vaistų dozės ma-
žinimas, kuris pasitaiko klinikinėje praktikoje ir įtakoja gydymo rezultatus. 
Kiti tyrimai – prospektyvieji, kuriuose pacientėms buvo privaloma skirti 
vienodą gydymą pagal protokolą. Tačiau yra ir tokių tyrimų, kuriuose 
retrospektyviai tirta histologinė medžiaga, bet taikyto gydymo įtaka nenagri-
nėta [48]. 

1999 metais atlikta klinikinių tyrimų, kurie analizavo somatinių TP53 ge-
no mutacijų įtaką krūties vėžio klinikinėms išeitims, metaanalizė. Į 11 klini-
kinių tyrimų buvo įtraukti 2319 krūties vėžio atvejų, neatsižvelgiant į klini-
kines ir patologines ypatybes. Šioje pacientų grupėje nustatyta neigiama 
TP53 geno mutacijos įtaka išgyvenamumui, SR = 2,0 (95 proc. PI 1,7–2,5). 
Trijuose klinikiniuose tyrimuose buvo nustatyta neigiama TP53 geno prog-
nozinė vertė išgyvenamumui ir laikui iki ligos progresavimo, sergant neiš-
plitusiu į limfmazgius ankstyvu krūties vėžiu, kurių SR = 1,7 (95 proc. PI 
1,2–2,4). Trijuose klinikiniuose tyrimuose, kuriuose tirtos pacientės, sergan-
čios į limfmazgius išplitusiu krūties vėžiu, TP53 genas 2,6 karto didino mir-
ties riziką (95 proc. PI 1,7–3,9) [127]. Šioje metaanalizėje nenagrinėta nei 
gydymo, nei amžiaus įtaka prognozei. Taigi, problema lieka neišspręsta ir 
aktuali tolimesniems tyrimams. 

Reed ir jo kolegų atliktame retrospektyviame tyrime pacientės, sirgusios į 
limfmazgius neišplitusiu krūties vėžiu, stebėtos 14–30 metų. Tyrime nusta-
tyta, kad TP53 geno mutacija kaip ir kiti žymenys – HER2, ER ir PR – 
neįtakoja ilgalaikio išgyvenamumo. Šiame tyrime veiksniai, įtakoję ilgalaikį 
išgyvenamumą, buvo naviko diferenciacijos laipsnis ir jo dydis [130]. Kita-
me klinikiniame tyrime 297 pacientės buvo stebėtos 10 metų, vienmatės 
Kokso analizės metodu nustatyta neigiama naviko dydžio (p = 0,021), nei-
giamų ER (p = 0,015) ir TP53 geno mutacijos įtaka (p = 0,024) išgyvenamu-
mui. Daugiamatės Kokso analizės metodu nustatyti du nepriklausomi veiks-
niai, įtakoję išgyvenamumą: naviko dydis (SR = 1,58; p = 0,031) ir ER būk-
lė (SR = 2,14; p = 0,015) [46]. Tačiau į šiuos tyrimus įtrauktos skirtingai 
gydytos pacientės, o gydymas ir jo įtaka šiame tyrime neanalizuota. 

Per 10 metų nepasikeitė požiūris į TP53 geno reikšmę krūties vėžio 
tyrimo ir gydymo rekomendacijose. Daugumoje 1999–2007 metais atliktų 
tyrimų TP53 geno mutacijų tyrimų neigiama prognozinė vertė buvo buvo 
nustatyta pritaikius Kokso vienmatės analizės metodą [61] (4.1.2.1. lentelė) 
ir taip pat nenagrinėta amžiaus, gydymo bei kitų  prognozinių veiksnių 
įtaka. 
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Mūsų klinikiniame tyrime siekiant susieti fundamentaliąją ir klinikinę 
problemas, t.y. įvertinti taikyto gydymo ir p53 bei HER2 baltymo raiškos, 
ER ir PR prognozinę vertę ir jų tarpusavio ryšį, buvo pritaikyti Kokso 
vienmatės ir daugiamatės analizės metodai. Pritaikius vienmatės analizės 
metodą nustatyta, kad santykinė rizika jaunai moteriai numirti per 5 metus 
nuo II stadijos krūties vėžio padidėja 3,7 karto, jei yra nustatyta padidėjusi 
p53 baltymo raiška (p = 0,026) ir 4,68 karto, jei yra neigiami ER naviko 
histologinėje medžiagoje (p = 0,047). Į daugiamatę analizę įtraukus ir 
taikytą gydymą nustatyta, kad vis dėlto vienintelis nepriklausomas 
prognozinis veiksnys yra nepakankamas adjuvantinis gydymas 
antraciklinais: sumažinta chemoterapinių vaistų dozė 5,19 karto didina 
pacientės riziką numirti per 5 metus (p = 0,028). 

TP53 geno mutacija siejama su rezistentiškumu antraciklinų terapijai. 
Berns ir jo kolegos atliko klinikinį tyrimą, kuriame vietiškai išplitusiu 
krūties vėžiu sergančios pacientės gydytos tamoksifenu arba neoadjuvantine 
ar paliatyvia chemoterapija, ir nustatė, kad TP53 geno mutacijos sąlygoja 
blogą ligos atsaką į gydymą antraciklinų chemoterapiją, nors ir statistiškai 
nereikšmingą (36 proc. lyginant su 63 proc., GS = 0,34; 95 proc. PI 0,09–
1,24) [15]. 

Klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo 63 pacientės, sergančios vietiškai 
išplitusiu krūties vėžiu ir kurioms buvo skirta neoadjuvatinė chemoterapija 
doksorubicinu, specifinės TP53 geno mutacijos, suardančios cinką nešan-
čiąją dalį, sąlygojo pirminį ligos atsparumą ir ankstyvą ligos atsinaujinimą 
[5]. Šie tyrimo rezultatai pasitvirtino išplėstinime tos pačios pacientų grupės 
klinikiniame tyrime (90 įtrauktų pacientų) [53]. Rahko ir kiti mokslininkai 
tyrė TP53 geno mutacijos įtaką atsakui į metastazavusio krūties vėžio 
gydymą antraciklinais. Tyrime analizuota 254 moterų histologinė medžiaga. 
Rezultatai parodė blogą atsaką į gydymą antraciklinais esant mutavusiam 
genui [129]. Tačiau šiuose tyrimuose nenagrinėtos nepakankamo chemote-
rapinio gydymo sąlygotos klinikinės išeitys atsižvelgiant į TP53 geno būklę 
ir liko neaiškios metastazavusio krūties vėžio išeitys, kai gydymas antracik-
linais neužtikrinamas. 

Mūsų klinikinio tyrimo rezultatai nepatvirtino teiginio, kad TP53 geno 
mutacija susijusi su atsparumu antraciklinams. Pritaikius Kokso propor-
cingų rizikų analizės modelį nustatėme, kad pacienčių gydytų, nepakankama 
doksorubicino doze su padidėjusia p53 žymens raiška mirties rizika reikš-
mingai 5,81 karto didesnė lyginant su pacienčių, gydytų pakankama dokso-
rubicino doze (p = 0,017). Nustatėme tendenciją, kad pacienčių, gydytų 
nepakankama doksorubicino doze su neigiama p53 žymens raiška mirties 
rizika padidėja 3,58 karto lyginant su pacienčių, gydytų pakankama dokso-
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rubicino doze (p = 0,096). Galutinių išvadų pateikimą riboja maža tiriamųjų 
imtis – tik 1 pacientė, kuriai buvo nustatyta padidėjusi p53 baltymo raiška, 
buvo gydyta pakankama doksorubicino doze. Tyrimo rezultatai leidžia teig-
ti, kad pacienčių, kurioms nustatyta TP53 mutacija, prognozė blogesnė už 
pacienčių, kurioms nenustatyta TP53 mutacija. Todėl ateityje planuojama į 
analizę įtraukti daugiau pacienčių ir išanalizuoti antraciklinų dozės įtaką 
klinikinėms išeitims esant padidėjusiai p53 baltymo raiškai. 

Padidėjusi HER2 receptorių raiška siejama su blogesne krūties vėžio 
prognoze ir jautrumu antraciklinų terapijai [119, 54, 128]. Mūsų kliniki-
niame tyrime nustatyta, kad pacienčių, gydytų nepakankama doksorubicino 
doze su neigiama HER2 žymens raiška, mirties rizika buvo statistiškai reikš-
mingai 5,55 karto didesnė lyginant su pacienčių, gydytų pakankama dokso-
rubicino doze (p = 0,014). Reikšmingos mirties rizikos padidėjimo pacien-
čių grupėje, gydytoje nepakankama doksurubicino doze esant teigiamai 
HER2 raiškai, lyginant su pakankama doksorubicino doze, nenustatėme. 
Tokius rezultatus galėjo lemti kontingento, kuriame vyravo bazalinis krūties 
vėžio tipas (ER–PR–HER2–) ypatybės, bei maža tiriamųjų imtis. Tačiau 
mūsų klinikinio tyrimo rezultatai atitinka naujausius atliktų klinikinių tyri-
mų duomenis, rodančius, kad bazalinis krūties vėžio tipas kaip ir HER2 
teigiamas krūties vėžys yra susijęs su blogomis išeitimis. Tai patvirtino 
Rouzier ir kolegų atliktas tyrimas, kuriame bazalinio tipo navikai buvo 
labiausiai jautrūs paklitakselio ir doksorubicino deriniui [136]. Nepaisant to, 
kad bazalinio tipo krūties vėžys yra jautresnis antraciklinų chemoterapijai, 
šių pacienčių prognozė yra blogesnė [69]. Rouzier ir kolegų atliktame 
tyrime nenagrinėta bazalinio tipo ir TP53 geno sąsaja. Mūsų tyrime nusta-
tyta reikšminga sąsaja tarp p53 baltymo padidėjusios raiškos ir ER–PR– 
ankstyvo krūties vėžio grupėje bei tarp baltymo p53 padidėjusios raiškos ir 
ER–PR–HER2– metastazavusio krūties vėžio grupėje. Šias nustatytas sąsa-
jas galima sieti su pasirinktų grupių amžiaus charakteristikomis. Ankstyvo 
krūties vėžio amžiaus vidurkis buvo 42,2 metai (SN = 4,9), mediana – 43,5 
metai. Metastazavusio krūties vėžio tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 51,1 
(SN = 10,48). Amžiaus vidurkis T grupėje buvo 53,3 (SN = 10,55), AT 
grupėje – 49,9 (SN = 10,47). Taigi, iš esmės analizavome jaunų moterų 
krūties vėžio prognozę (apie 50 metų) tiek ankstyvo, tiek metastazavusio 
krūties vėžio grupėse. Pacienčių jaunas amžius siejamas su neigiamomis 
klinikinėmis charakteristikomis – neigiamais ER, TP53 geno mutacija, 
HER2 mutacija [150]. Mūsų klinikiniame tyrime nenustatėme neigiamos 
padidėjusios HER2 raiškos prognozinės vertės. Tokius rezultatus galėjo įta-
koti keletas priežasčių: gali būti, kad yra tam tikri krūties vėžio biologiniai 
skirtumai, įtakojantys prognozę tam tikrose amžiaus grupėse [17], tačiau be 
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abejo, galutines išvadas riboja mūsų tyrimo metodika. Todėl ateityje būtų 
įdomus ir naudingas molekulinių žymenų sąsajų tyrimas atskirose sergan-
čiųjų amžiaus grupėse. Mūsų klinikiniame tyrime abiejose tyrimo dalyse 
mes analizavome panašaus amžiaus moterų grupes. 

Nustatyta, kad pacienčių, gydytų nepakankama doksorubicino doze esant 
neigiamai ER raiškai, mirties rizika statistiškai reikšmingai 12,6 karto di-
desnė lyginant su pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze ir esant 
neišreikštiems ER (95 proc. PI 1,6–101,6; p = 0,017). Reikšmingo mirties 
rizikos skirtumo tarp pacienčių, gydytų pakankama doksorubicino doze kai 
nenustatyti ER lyginant su pacienčių, kurioms nustatyta ER raiška, nenusta-
tėme. Taigi remdamiesi tokiais rezultatais galime teigti, kad esant blogos 
prognozės veiksniams ypač svarbu užtikrinti optimalų sisteminį gydymą 
chemoterapija tikintis pagerinti genetiškai nulemtos ligos prognozę. 

Šiandien didžiausios klinikinės naudos tikimasi iš tyrimų, kurių tikslas – 
nustatyti biologinius žymenis ir veiksnius, numatančius chemoterapijos do-
zės ir rūšies poveikį. Malamou-Mitsi ir kiti mokslininkai prospektyviai tyrė 
prognozinę ir predikcinę TP53 geno reikšmę ankstyvą krūties vėžį gydant 
didelių dozių chemoterapija. 595 pacientės buvo suskirstytos į dvi grupes: 
vienoje grupėje buvo skirtas adjuvantinis gydymas epirubicinu (E) 110 mg/m2 
trys ciklai, po to – paklitakseliu (P) 250 mg/m2 trys ciklai ir CMF (ciklofos-
famidas 840 mg/m2, metotreksatas 47 mg/m2 ir fluorouracilas 840 mg/m2) 
trys ciklai kas tris savaites; kitoje grupėje skirti keturi ciklai epirubicinu, po 
to – keturi ciklai CMF chemoterapija. Kokso daugiamatės analizės metodu 
sąsajos tarp p53 baltymo raiškos ir gydymo grupės (E–P–CMF plg. 
E–CMF) išgyvenamumui (p = 0,89) ir laikui iki ligos progresavimo (p = 
0,82) tyrimas nenustatė. Taigi, p53 baltymo ir paklitakselio gydymo povei-
kio predikcinė vertė nebuvo nustatyta [97]. Mūsų klinikinio tyrimo tikslas ir 
uždaviniai bei sudaryta metodika nebuvo skirta molekulinių žymenų predik-
cinės vertės tyrimui, tačiau tikimasi pratęsti tyrimą įtraukiant pacientes, gy-
dytas chemoterapija be antraciklinų ir vadovaujantis tais pačiais ankstyvo 
krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimo kriterijais, šitaip sudarant sąlygas 
pacienčių klinikinių išeičių analizei. Retrospektyvusis komponentas neabe-
jotinai išlieka svarbus, kadangi tik tokio tyrimo apimtyje galimas nepakan-
kamos chemoterapijos dozės įtakos krūties vėžio prognozei ir predikcinės 
molekulinių žymenų vertės antraciklinų terapijai tyrimas. 

Klinikiniai tyrimai patvirtino neigiamą sumažintos chemoterapijos dozės 
įtaką pacienčių, sergančių ankstyvu krūties vėžiu, išgyvenamumui [23, 31, 
34]. Tačiau šiuose retrospektyviuose tyrimuose buvo nagrinėjama tik 
nepakankamo chemoterapinio gydymo įtaka ir nebuvo analizuojami kitų kli-
nikinų-patologinių charakteristikų bei molekulinių žymenų prognozinė vertė 
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sąsajoje su taikytu gydymu – taigi, šiuo atveju problema buvo nagrinėjama 
tik iš klinikinės pusės. 

Šiuo metu kyla pagrįstų abejonių, ar imunohistocheminis tyrimas yra 
pakankamai tikslus metodas TP53 geno mutacijai tirti, kadangi šiuo metodu 
galima nustatyti ir mutavusį, ir stabilų p53 baltymą, nenustatomos TP53 ge-
no delecijos. Todėl tikslesni ir tinkamesni metodai, nustatantys TP53 geno 
anomalijas, įgalintų tiksliau išanalizuoti šio geno ir klinikinių išeičių sąsąjas 
bei įrodyti TP53 geno tikrą prognozinę ir predikcinę vertę. Deja, šiuo metu 
genetiniai tyrimai, nustatantys TP53 geno mutacijas ir jų rūšis, yra labai 
sudėtingi, nepatogūs, brangūs ir todėl neprieinami kasdieninėje praktikoje, 
kas dar labiau riboja šių tyrimų praktinę reikšmę. Be to, neatlikti nei pros-
pektyvūs, nei retrospektyvūs klinikiniai tyrimai, patvirtinantys šių metodų 
klinikinę naudą [61]. Ateityje tikimės pratęsti tyrimą, kurio tikslas būtų 
nustatyti, ar visos TP53 geno mutacijos įtakoja blogą krūties vėžio prognozę 
ir kokios iš jų turi predikcinę vertę tam tikrai chemoterapijos rūšiai. 

Ankstyvojo krūties vėžio molekulinių žymenų tyrimu įsitikinome, kad 
reikia optimizuoti antraciklinų dozę neatsižvelgiant į molekulinius žymenis. 
Ankstyvo krūties vėžio klinikiniame tyrime 26 moterims buvo skirtas 
gydymas antraciklinais ir net pusei iš jų skirta mažesnė nei 400 mg suminė 
antraciklino dozė. 1243 JAV gydymo centrus apimantis retrospektyvus tyri-
mas, nagrinėjęs ankstyvo krūties vėžio adjuvantinės chemoterapijos suma-
žintos dozės priežastis, nustatė, kad dažnai cheminių preparatų dozė mažina-
ma dėl neutropenijos ar febrilios neutropenijos [94]. Todėl kitas tyrimo 
uždavinys buvo įvertinti molekulinių žymenų prognozinę vertę, kai visoms 
pacientėms skiriamas chemoterapinis gydymas adekvačiomis dozėmis. Tokį 
tyrimą atlikti buvo įmanoma pacienčių kontingente, kuriame buvo skirtas 
optimalus chemoterapinis gydymas – molekulinių žymenų tyrimą atlikome 
atviro daugiacentrio GKSF saugumo ir veiksmingumo tyrimo apimtyje. 
Naujo rGKSF tyrimo tikslas buvo nustatyti 5 mikrogramų kilogramui kūno 
svorio per dieną dozės tiriamojo preparato filgrastimo (Grasalva®) saugumą 
ir veiksmingumą. Šio tyrimo metu pasireiškė daug NR (36 ligonėms 429 
nepageidaujami reiškiniai), tačiau didžioji šių reiškinių dalis, pvz., pykini-
mas, vėmimas, dispepsija, anoreksija, astenija, nuovargis, stomatitas, febrili-
nė neutropenija ir kiti buvo susiję su citotoksine chemoterapija arba pagris-
dine liga – metastazavusiu krūties vėžiu. Nagrinėtasis GKSF, įvertinus pasi-
reiškusius NR, buvo gerai toleruojamas. 33 nepageidaujami reiškiniai 21 
ligonei tyrimo gydytojų buvo vertinti kaip susiję, tikriausiai susiję ar galimai 
susiję su rGKSF. Tai sudaro 8 proc. iš visų tyrimo metu pasireiškusių NR. 
Dažniausi NR (leukocitozė, kaulų, galvos, raumenų ir sąnarių skausmas) 
pasireiškia vartojant GKSF ir yra gana gerai aprašyti literatūroje [95]. Kaulų 
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ir raumenų skausmas yra kliniškai bene reikšmingiausias ir dažniausias 
nepageidaujamas visų GKSF poveikis [167]. Mūsų tyrime viena pacientė iš 
tyrimo pasitraukė būtent dėl kaulų ir raumenų skausmo. Maždaug pusę visų 
su GKSF susijusių NR sudarė reiškiniai, kuriuos tyrėjai tyrimo metu nurodė 
kaip kaulų skausmą (7 iš visų 33 NR), sąnarių skausmą (4 iš visų 33 NR), 
raumenų skausmą (2 iš visų 33 NR), kaulų raumenų skausmą (2 iš visų 33 
NR) ir nugaros skausmą (1 iš visų 33 NR). Jei minėtus NR apibendrintai 
pavadintume kaip kaulų ir raumenų skausmą, tai sudarytų 16 iš visų 33 NR 
ir būtų gerokai daugiau nei nurodoma literatūroje (10 proc. pacientų, varto-
jančių GKSF). Tačiau akivaizdu, kad minėtų NR priežastį sunku nustatyti, 
kadangi daugiau nei pusei šio tyrimo ligonių nustatytos metastazės kauluo-
se, kurios gali sąlygoti kaulų skausmą. Be to, chemoterapija docetakseliu ir 
doksorubicinu daugiau kaip 10 proc. pacientų sukelia periferinę sensorinę 
neuropatiją ir 8,5 proc. raumenų skausmą [167]. 

Tiriamojo preparato GKSF filgrastimo vartojimas sudarė galimybę 
maždaug 98 proc. chemoterapijos dozių skirti laiku, t.y. laikantis numatyto 
gydymo plano ir visais atvejais (100 proc.) skirti visą numatytą dozę, t.y. 
nebuvo nė vieno dozės sumažinimo atvejo. Toks poveikis, leidžiantis ANS 
atsistatyti ≥ 1,5 × 109/L, buvo užtikrintas kiekvienai ligonei švirkščiant vi-
dutiniškai po 7 filgrastimo injekcijas. 

FN dažnis taikant kombinuotą gydymą doksorubicinu ir docetakseliu 
svyruoja nuo 33 proc. iki 48 proc. [6, 106]. Pirminė profilaktika tiriamuoju 
GKSF leido sumažinti FN dažnį iki 14 proc. Yra trys publikuoti sraipsniai, 
kuriuose tirtas filgrastimo saugumas ir veiksmingumas, gydant II, III ir IV 
stadijos krūties vėžį docetakselio ir doksorubicino deriniu ir taikant pirminę 
profilaktiką (6.2.2.2 lentelė). Pagrindinis veiksmingumo įvertis FN dažnis 
buvo panašus visuose publikuotuose straipsniuose [57, 63, 64]. Tarp jų bene 
svarbiausias Holmes ir kolegų darbas, kuriame pateikiami 147 ligonių rezul-
tatai iš klinikinio tyrimo su panašiu tyrimo planu. Minėtame straipsnyje 
nurodoma, kad febrilinės neutropenijos dažnis 1-ajame cikle yra 12 proc., 
visuose kursuose – 18 proc. [63]. Febrilinės neutropenijos dažnis mūsų 
tyrime buvo labai panašus, atitinkamai, 8 proc. ir 14 proc. 

Šis tyrimas turi keletą trūkumų. Visų pirma, ligonės į tyrimą buvo 
atrenkamos iš eilės, o ne atsitiktinės atrankos (randomizacijos) būdu. Antra, 
tyrimo metu gauti duomenys buvo vertinami apžvelgiant literatūros duome-
nis, o ne lyginant su kontrolinės grupės, kuri užtikrintų vienodas ekspeir-
mento sąlygas, rodikliais. Nepaisant to, tyrimo rezultatai, gauti analizuojant 
nors ir nedidelę, tačiau labai tikrovišką ligonių grupę, sergančią metasta-
zavusiu krūties vėžiu, suteikia naudingą ir kliniškai reikšmingą informaciją 
praktikos gydytojui apie naują biologiškai panašų rGKSF. 
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Kitame šio tyrimo etape nagrinėta molekulinių žymenų prognozinė vertė 
tarp sergančiųjų metastazavusiu krūties vėžiu. Šiuo tyrimu siekta patikrinti 
mokslinę hipotezę, ar TP53 geno mutacija ir kiti žymenys įtakoja krūties 
vėžiu sirgusių moterų ligos išeitis kai FN pirminei profilaktikai skirtas 
GKSF užtikrino gydymą optimalia cheminio preparato doze (tyrime chemo-
terapijos dozės dėl toksiškumo ar šalutinio poveikio nebuvo mažinamos nė 
vienai pacientei nė vieno chemoterapijos kurso metu). Literatūroje neapti-
kome nė vieno aprašyto klinikinio tyrimo, kuriame būtų analizuota krūties 
vėžio molekulinių žymenų prognozinė vertė, kai buvo skirtas gydymas 
chemoterapija ir dozės užtikrinimui skirta pirminė profilaktika GKSF. 

Klinikiniai tyrimai, kuriuose pacientės gydomos chemoterapija taksanais 
ir doksorubicinu, vidutinis pacienčių išgyvenamumas yra apie 24 mėnesiai 
[106], o mūsų klinikiniame tyrime vidutinis išgyvenamumas buvo 26,6 
mėnesio (SN = 3,1; 95 proc. PI 20,6–32,7). Remiantis literatūros duomeni-
mis, taikyta ankstesnė chemoterapija predisponuoja mažesnį ligos atsaką į 
chemoterapiją [33], todėl analizavome pirmos ir vėlesnių chemoterapijos 
eilių įtaką išgyvenamumui. Paaiškėjo, kad pacienčių, gydytų vėlesne che-
moterapijos eile, išgyvenamumo mediana buvo 6 mėnesiai, gydytų pirma 
chemoterapijos eile – 27 mėnesiai (Breslou p = 0,02). 

Metastazavusio krūties vėžio molekulinių žymenų tyrime nenustatėme 
reikšmingos p53 baltymo raiškos įtakos sergančiųjų išgyvenamumui. Esant 
padidėjusiai p53 baltymo raiškai pacienčių išgyvenamumo mediana buvo 25 
mėnesiai (SP = 6,9), kai baltymas nenustatytas – 30 mėnesių (SP = 2,6), 
tačiau skirtumas buvo nereikšmingas. Apie TP53 geno mutacijos progon-
zinę vertę galima galvoti išanalizavus pacienčių charakteristikas, atsižvelk-
giant į ligos atsaką taikant adekvatų chemoterapinį gydymą. Mūsų kliniki-
niame tyrime 3 pacientėms, kurioms buvo nustatyta padidėjusi p53 baltymo 
raiška, buvo nustatytas ligos progresas, tuo tarpu nė vienai pacientei nenu-
stačius šio baltymo raiškos, ligos progreso taikant gydymą, nenustatyta. Ap-
tikta tendencija, kad TP53 geno mutacija įtakoja ligos progresą su 90 proc. 
tikimybe (p = 0,096). Taigi, šis nustatytas ryšys tarp ligos atsako ir TP53 
geno mutacijos neprieštarauja literatūroje aprašomiems teiginiams, kad šio 
geno mutacija gali būti susijusi su ligos atsparumu antraciklinų terapijai. 
Neabejotinai reikalingi genetiniai TP53 geno mutacijos tyrimai, kurie 
padėtų nustatyti, kokios mutacijos susijusios su atsparumu šiai chemotera-
pijai, kadangi ne visoms pacientėms, kurioms nustatoma padidėjusi p53 bal-
tymo raiška, liga progresuoja. Mūsų tyrime 9 pacientėms, kurioms buvo 
nustatyta padidėjusi p53 baltymo raiška, buvo stebimas objektyvus atsakas į 
gydymą – konstatuota stabili ligos eiga ir nustatytas dalinis ar visiškas ligos 
atsakas. Apie galimą prognozinę TP53 geno vertę galima spręsti nustačius 
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jo reikšmingą sąsają su bazaliniu krūties vėžio tipu, kuris apibūdinamas trijų 
neigiamų molekulinių žymenų kombinacija (ER–PR–HER–) histologinėje 
naviko medžiagoje. Mūsų klinikiniame tyrime nustatyta, kad esant padidė-
jusiai p53 baltymo raiškai, šios kombinacijos galimybė padidėja 7,7 karto 
(95 proc. PI 1,16–51,17; p = 0,035). Šiuo metu neabejojama, kad bazalinis 
krūties vėžio tipas yra agresyvios eigos vėžys, nors pasižymi jautrumu 
antraciklinų terapijai [69]. Taigi teigdami, kad TP53 geno mutacija gali būti 
susijusi su ligos atsparumu antraciklinų terapijai, nustatėme šio baltymo 
sąsają su bazaliniu krūties vėžio tipu, o bazalinis krūties vėžio tipas, atvirkš-
čiai, siejamas su jautrumu antraciklinų terapijai. Peršasi išvada, kad yra skir-
tingos šio geno mutacijos, kurios sąlygoja skirtingus patogenezės kelius. 
Neabejotina, kad aiškumo įneštų genetiniai tyrimai, identifikuojantys speci-
fines šio geno mutacijas. 

Metastazavusio krūties vėžio molekulinių žymenų tyrime nenustatėme 
HER2 receptorių įtakos išgyvenamumui, nors žinome, kad išreikšti HER2 
receptoriai susiję su ligos agresyvumu ir trumpesne pacienčių gyvenimo 
trukme. Nustačius padidėjusią HER2 geno raišką, išgyvenamumo mediana 
buvo 31 mėnuo (SP = 5,1), nenustačius – 25 mėnesiai (SP = 7,7), skirtumas 
buvo statistiškai nereikšmingas. Tyrimo rezultatus galėjo įtakoti jaunas tiria-
mųjų kontingentas, kuriame vyravo bazalinis krūties vėžio tipas, ir gydymas 
trastuzumabu, pasibaigus pacienčių dalyvavimui šiame tyrime. Šiuo metu 
biologinė terapija trastuzumabu, nukreipta prieš HER2 receptorius, pakeitė 
pacienčių su išreikštais HER2 receptoriais prognozę [146]. Mūsų kliniki-
niame tyrime 5 pacientės, kurioms buvo nustatyta padidėjusi HER2 raiška, 
pasibaigus rGKSF veiksmingumo ir saugumo tyrimui, buvo gydytos mono-
kloniniu antikūniu trastuzumabu, kuris galėjo pailginti pacienčių išgyvena-
mumą. 

Lietuvoje nėra tiriama p53 baltymo raiška, tačiau klinikinėje praktikoje 
tai būtų naudinga. Šiuo tyrimu galima remtis inicijuojant prospektyvius tyir-
mus, kuriuose būtų galima tirti ne tik prognozinę, bet ir predikcinę šio balty-
mo vertę, kadangi molekulinių žymenų prognozinės ir predikcinės vertės 
tyrimai yra viena iš prioritetinių šiuolaikinio onkologijos mokslo krypčių, 
kurio tikslas šiandien yra gydymo individualizavimas. 



87 

 

IŠVADOS 

1. Sumažinta cheminių preparatų dozė yra nepriklausomas ankstyvo 
krūties vėžio blogos prognozės veiksnys – gydymas nepakankama 
antraciklinų doze 5,19 karto padidina pacienčių mirties riziką 5 metų 
laikotarpyje. 

2. Nustačius padidėjusią p53 baltymo raišką, mirties rizika krūties vėžiu 
susirgusiai moteriai padidėja 3,7 karto, neišreikštus estrogenų recep-
torius – 4,68 karto 5 metų laikotarpyje, o šių molekulinių žymenų ir 
gydymo nepakankama antaciklinų doze derinys reikšmingai pablogina 
pacienčių prognozę. 

3. Įvertinus nepageidaujamų reiškinių pobūdį ir dažnį nustatyta, kad ser-
gančiųjų metastazavusiu krūties vėžiu ir gydomų chemoterapija pa-
cienčių pirminei neutropenijos ir jos sukeltų komplikacijų profilakti-
kai skiriamas naujas rGKSF yra saugus. 

4. Metastazavusio krūties vėžio gydymo komplikacijų profilaktikai nau-
dojant naują rGKSF nustatytas jo veiksmingumas, nes febrilios neut-
ropenijos dažnis siekė tik 14 procentų, buvo skirta savalaikė ir adek-
vati chemoterapija. 

5. Ligai progresuojant chemoterapijos metu pacienčių, sergančių meta-
stazavusiu krūties vėžiu, išgyvenamumas buvo trumpesnis nei tų, 
kurioms nustatyta stabili ligos eiga, dalinis ar visiškas ligos atsakas. 

6. Sergant ankstyvu krūties vėžiu nustatytas ryšys tarp padidėjusios p53 
baltymo raiškos ir neišreikštų hormonų receptorių, o esant metastaza-
vusiai ligai aptikta sąsaja ir su neišreikštais HER2 receptoriais. 
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PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

Klinikinės praktikos srityje: 
1. Gydant priešvėžiniais vaistais būtina užtikrinti pakankamą chemi-

nio preparato dozę, kadangi tai reikšmingai įtakoja sergančiųjų gy-
venimo trukmę. 

2. Skiriant metastazavusio krūties vėžio gydymui docetakselį ir dok-
sorubiciną, o febrilinės neutropenijos profilaktikai – GKSF filtras-
timą, naudinga žinoti, kad vidutinė neutrofilų skaičiaus atsistatymo 
(ANS ≥ 1,5 × 109/L) trukmė yra 7-oji diena, o vidutinė gydymo 
trukmė filgrastimu – 7,4 dienos. 

3. Vertinga informacija gydytojui yra tai, kad mielotoksinis che-
moterapijos poveikis dažniausiai pasireiškia pirmojo chemoterapi-
jos kurso metu, o vidutinė febrilinės neutropenijos trukmė yra 2,1 
dienos ir svyruoja nuo 1 iki 6 dienų. 

4. Krūties vėžiu sergančių pacienčių gydymui skiriant antrą ar trečią 
chemoterapijos eilę, prognozuojama pastebimai trumpesnė gyveni-
mo trukmė nei gydant pirmąja chemoterapijos eile. 

5. Nustačius metastazes daugiau nei viename organe, prognozuojama 
agresyvesnė ligos eiga ir ligos progreso galimybė chemoterapijos 
metu. 

6. Padidėjusi p53 baltymo raiška žymiai dažniau aptinkama metasta-
zavusio krūties vėžio atveju (48 proc. atvejų, o sergančiųjų anksty-
vu krūties vėžiu – 21 proc. atvejų), kas rodo TP53 geno mutacijos 
ryšį su ligos agresyvumu. 

Mokslinių tyrimų srityje: 
1. Paieškomojo pobūdžio tyrimams tiriamosios imties tūrio vertinimui 

rekomenduojama analizuoti sąsają tarp paklaidos, dispersijos ir 
imties tūrio, apskaičiuotą remiantis ankstesnių tyrimų informacija. 

2. Literatūros duomenims, p53 baltymo raiška nustatoma apie 20–30 
proc. sergančiųjų krūties vėžiu, tačiau Lietuvoje TP53 geno muta-
cijos paplitimas nėra žinomas. 

3. Sergančiųjų krūties vėžiu gydymo individualizavimui reikalingi 
TP53 geno mutacijos predikcinės vertės tyrimai. 
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PRIEDAI 

1 priedas 

Atviras daugiacentris tyrimas Grasalva® 300 μg/ml (filgrastimo) saugumui ir veiksmingu-
mui nustatyti, skiriant ligonėms, sergančioms metastazavusiu krūties vėžiu ir gydomoms 
chemoterapiniais vaistais 

ASMENS INFORMAVIMO FORMA 

Protokolo numeris:  GCSF–IV–03 
 
Rėmėjas:   UAB Sicor Biotech 
    V. A. Graičiūno g. 8, 
    LT–2028 Vilnius, Lietuva 
 

 
 

(Vardas, pavardė) 
 

(Gydymo įstaigos adresas) 
 

Tyrėjas: 
 
 

(Telefono numeris) 
 

ĮVADAS 
Jūs kviečiama savanoriškai dalyvauti moksliniame medicininiame tyrime, kurio tikslas 

ištirti vaistą Grasalva® (filgrastimas). 
Šioje asmens informavimo formoje aprašyta, kodėl šis tyrimas atliekamas, kas bus da-

roma jo metu, procedūros, galimi nepatogumai ir atsargumo priemonės. Taip pat aprašoma 
Jūsų teisė bet kuriuo metu dalyvauti tyrime. Prašome atidžiai, neskubant perskaityti toliau 
išdėstytą informaciją. Jei kas nors neaišku ar pageidaujate sižinoti daugiau, kreipkitės į Jus 
tiriantį gydytojąč. Neskubėkite nuspręsti, norite dalyvauti ar ne. 

KOKS ŠIO TYRIMO TIKSLAS? Šio tyrimo tikslas yra ištirti, ar tiriamasis vaistinis 
preparatas, kuris vadinamas Grasalva®, yra Saugus ir gerai toleruojamas jį skiriant pacien-
tėms, kurios serga metastazavusiu krūties vėžiu ir kurios gydomo cheminiais preparatais. 

KODĖL AŠ BUVAU PASIRINKTA? 
Jūs buvote pasirinkta, nes jums diagnozuotas metastazavęs krūties vėžys. Be to, Jums 

skiriant standartinį gydymą cheminiais preperatais, Jūsų kraujyje gali labai sumažėti 
leukocitų (baltųjų kraujo kūnelių). Leukocitų skaičiaus sumažėjimas gali būti karščiavimo 
priežastis ir sąlygoti padidėjusį jautrumą infekcijai. Todėl tyrimo metu Jums bus skiriama 
Grasalva®. Tai yra susintetintas baltymas, labai panašus į natūralų, kuris gaminasi mūsų 
organizme. Grasalva® stimuliuoja kaulų čiulpus (tai „fabrikas“, kuriame gaminamos naujos 
kraujo ląstelės), ir jie pradeda gaminti daugiau tam tikros rūšies baltųjų kraujo kūnelių. 
Baltieji krajo kūneliai padda mūsų organizmui kovoti su infekcinėmis ligomis. Todėl 
profilaktiškai skiriant Grasalvą®, gali sumažėti karščiavimo ir infekcijos tikimybė. 
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AR AŠ PRIVALAU DALYVAUTI? 
Jūs pati turite nuspręsti dalyvauti šiame yrime ar ne. Tyrimo gydytojas atsakys į bet 

kokius Jūsų klausimus, galinčius jums iškilti dėl šio tyrimo. Jei Jūs nuspręsite dalyvauti 
šiame tyrime, jums bus duota šios informavimo formos kopija saugojimui bei bus paprašyta 
pasirašyti sutikimo formą. Jei Jūs nuspręsite dalyvauti šiame tyrime, Jūs vis tiek galite 
laisvai pasitraukti iš šio tyrimo bet kuriuo metu, nenurodydama pasitraukimo priežasties. 
Vis dėlto, jei Jūs nuspręsite pasitraukti iš šio tyrimo, mes patartume jums iš pradžių pasikal-
bėti su savo gydytoju. Jūsų sprendimas neturės įtakos tolimesniam Jūsų medicininės prie-
žiūros lygiui. Šioje asmens informavimo formoje gali pasitaikyti žodžių, kurių Jūs nesu-
prantate. Paprašykite tyrimo gydytojo arba personal, kad paaiškintų visus Jums nesu-
prantamus žodžius ar informaciją. 

TYRIMO TRUKMĖ IR DALYVIŲ SKAIČIUS 
Šis tyrimas bus atliekamas tik Lietuvoje. Dviejose klinikose dalyvaus apytikriai 50 

pacienčių. Kiekvienai pacientei tyrimas truks iki 9 mėnesių. 

KAS MAN BUS DAROMA, JEI AŠ DALYVAUSIU TYRIME? 
Jums sutikus dalyvauti šiame tyrime ir pasirašius asmnens sutikimo formą, šio tyrimo 

gydytojas jums atliks keletą tyrimų tam, kad nuspręstų, ar Jūs galite būti įtraukta į šį tyrimą. 
Šie tyrimai bus atlikti per 7 dienas iki pirmojo Jūsų apsilankymo vizito. Prieš tyrimo pra-
džią atliekamiems tyrimams priklauso: 

• Išsamios Jūsų medicininės anamnezės surinkimas, įskaitant informaciją apie 
visas ligas, kuriomis Jūs šiuo metu sergate, ir šiuo metu Jūsų vartojamus bei 
anksčiau vartotus vaistus. 

• Bendros apžiūros atlikimas, įskaitant Jūsų kraujo spaudimo, temperatūros išma-
tavimą, pulso apskaičiavimą, ūgio ir svorio išmatavimą. 

• Jūsų ligos būklės ir simptomų įvetinimas, įskaitant krūtinės ląstos rentgeninį tyri-
mą ir pilvo organų ultragarsinį tyrimą. Šis įvertinimas leis Jūsų tyrimo gydytojui 
nustatyti, kaip skiriami cheminiai preparatai veikia Jūsų ligą. 

• Jūsų guydytojas įvertins, ar Jūs turite kokių nors problem atlikdami kasdieninius 
savo darbus. 

• Antikūnams prieš tiriamąjį vaistą ir limfocitams (tam tikros rūšies baltieji kraujo 
kūneliai) nustatyti, bus paimti kraujo mėginiai (apie 5 ml arba vienas arbatinis 
šaukštelis). 

• Bus atliktas ultragarsinis Jūsų širdies tyrimas (echokardiografija), skirtas Jūsų 
širdies funkcijai įvertinti. 

• Nėštumo testas galinčioms pastoti moterims bus atliktas 3 dienas prieš tyrimo 
pradžią. 

• 3 dienas prieš tyrimo pradžią bus užrašyta elektrokardiograma, kurioje užfik-
suojami Jūsų širdies elektriniai impulsai. Be to, norint atlikti įprastinius tyrimus, 
bus paimti kraujo (apie 20 ml ar keturi arbatiniai šaukšteliai kraujo) ir šlapimo 
mėginiai. Šių tyrimų pagalba bus įvertintos Jūsų kraujo ląstelės bei inkstų ir 
kepenų funkcija. 

Jei Jūs būsite tinkama dalyvauti šiame tyrime, po to Jums bus opaskirtas vienas iš dviejų 
gydymų cheminiais preparatais (arba doksorubicino ir docetakselio infuzija į veną, arba tik 
docetakselio infuzija į veną). Priklausomai nuo Jums paskirto gydymo, cheminiai preparatai 
Jums bus skiriami tokiu būdu: pirmąją dieną įš veną bus suleidžiamas doksorubicinas bei 
docetakselis; arba pirmąją dieną į veną bus suleidžiamas tik docetakselis. Toks gydymas 
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bus kartojamas kas 21 dieną. Kiekvienas 21 dienos ciklas laikomas gydymo kursu. Jums 
skiriamų gydymo kursų skaičius priklausys nuo Jūsų organizmo atsako į gydymą ir nuo 
Jums galinčių pasireikšti pašalinių reiškinių. Tačiau šiame tyrime 6 kursai yra maksimalus 
leidžiamas kursų skaičius.  

Nepriklausomai nuo jums paskirtų cheminių preparatų, praėjus apytikriai 24 valandoms 
nuo jų suleidimo, jums bus suleistas tiriamasis preparatas po oda išorinėje žasto arba prie-
kinėje šlaunies srityje. Kiekvieną dieną tiriamasis preparatas turi būti leidžiamas į skirting 
vietą.  

Tiriamasis preparatas turi būti leidžiamas tuo pačiu dienos metu. Jūsų tyrimo gydytojas 
arba seselė parodys, kaip teisingai leisti ir laikyti tiriamąjį preparatą. Jums taip pat bus 
duotas dienynas, kurį Jūs parsinešite namo. Jame Jūs turėsite žymėti bet kokias jums 
iškylančias problemas ar susirgimus ir bet kokius kitus vaistus, kuriuos Jūs galite vartoti 
kartu su tiriamuoju preparatu. Jūsų taip pat bus paprašyta viso šio tyrimo metu kiekvieną 
dieną ryte ir vakare išmatuoti temperatūrą bei ją užregistruoti dienyne. Kiekvieno gydymo 
kurso 7 ir 14 dieną Jūs turėsite atvykti į kliniką. Šių vizitų metu bus paimti kraujo mėginiai 
(apie 5 ml arba vienas arbatinis šaukštelis kraujo), skirti Jūsų kraujo ląstelėms įvertinti. 

Kaskart praėjus 21 dienai po cheminių preparatų suleidimo, Jūs turėsite atvykti vizito į 
kliniką. Šių vizitų metu bus atliekamos toliau nurodytos procedūros: 

• Bendrosios apžiūros atlikimas, įskaitant Jūsų kraujo spaudimo, temperatūros 
išmatavimą, pulso apskaičiavimą, ūgio ir svorio išmatavimą. 

• Bet kokių kitų gydymų, procedūrų taikymo ar vaistų vartojimo po paskutinio 
Jūsų vizito į kliniką aptarimas. 

• Bet kokių neįprasyų arba nemalonių jutimų ar simptomų, kurie jums galėjo 
pasireikšti po paskutini Jūsų vizito į kliniką, aptarimas. 

• Nesuvartotų tiriamųjų preparatų grąžinimas ir naujų tyrimo vaistų išdavimas. 
• Dienynų patikrinimas ir naujų dienynų išdavimas. 
• Be to, norint atlikti įprastinius tyrimus, bus paimti kraujo (apie 20 ml ar keturi 

arbatiniai šaukšteliai kraujo) mėginiai. Šių tyrimų pagalba bus įvertintos Jūsų 
kraujo ląstelės bei inkstų ir kepenų funkcija. 

• Antikūnams prieš tiriamąjį vaistą (tam tikros rūšies baltieji kraujo kūneliai) 
nustatyti, bus paimti kraujo mėginiai (apie 5 ml arba vienas arbatinis šaukštelis). 

• Nėštumo testas galinčioms pastoti moterims. 
• Jūsų būklės ir simptomų įvertinimas, įskaitant krūtinės ląstos rentgeninį tyrimą ir 

pilvo organų ultragarsinį tyrimą. Šis įvertinimas leis Jūsų tyrimo gydytojui 
nustatyti, kaip skiriami cheminiai preparatai veikia Jūsų ligą (tik trečiojo ir 
gydymo stebėjimo vizitų metu). 

• Jūsų gydytojas įvertins, ar Jūs turite kokių nors problem atlikdami kasdieninius 
savo darbus (tik trečiojo ir gydymo vizito metu). 

• Limfocitams (tam tikros rūšies baltieji kraujo kūneliai) nustatyti, bus paimti 
kraujo mėginiai (apie 5 ml arba vienas arbatinis šaukštelis), tik trečiojo ir gydy-
mo stebėjimo vizitų metu. 

• Jei tyrimo ydytojas manys esant reikalinga, bus užrašyta elektrokardiograma ir 
paimtas šlapimo tyrimas. 

Jei bet kuriuo tyrimo metu išmatuota pažasties/burnos temperatūra yra > 38,5 ºC, Jūs 
turėtumėte nedelsiant paskambinti tyrimo gydytojui. Tokiu atveju Jūsų gali būti paprašyta 
atvykti į kliniką, kurioje gali būti atliektos šios procedūros: bendroji apžiūra (įskaitant Jūsų 
kraujo spaudimo, tempertaūros išmatavimą, pulso apskaičiavimą, ūgio ir svorio išmatavi-
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mą) bei kraujo mėginys įprastiniams tyrimams atlikti. Gali būti atlikti papildomi tyrimai ir 
paskirtas gydymas antibiotikais, jei Jūsų tyrimo gydytojas manys, kad tai reikalinga. 

Tiriamojo preparato vartojimo nutraukimas 
• Jei Jūs baigsite vartoti tiriamąjį preparatą todėl, kad šio tyrimo gyytojas nu-

sprendžia, kad jums nėra saugu toliau vartoti tiriamąjį preparatą arba Jūs pasi-
trauksite iš šio tyrimo, arba pastosite, jums bus numatytas gydymo stebėjimo 
vizitas, kurio metu Jūs atvyksite į kliniją po paskutinės cheminių preparatų sky-
rimo dienos praėjus apytikriai 4 savaitėms. Šio vizito metu bus atlikti tie patys 
tyrimai ir procedūros, kuios atliekamos kiekvieno ciklo metu (kaip nurodyta 
auksčiau). 

KOKS PREPARATAS YRA TIRIMAS? 
Tiriamasis preparatas yra vadinamas Grasalva®. Jis priklauso vaistų grupei, kuri veikia 

kaulų čiulpus (tai „fabrikas“, kuriame gaminamos naujos kraujo ląstelės). Šiems vaistams 
veikiant, kaulų čiulpai pradeda daugiau gaminti leikocitų (tam tikro tipo ląstelės), kurių 
paprastai yra kraujyje. Padaugėjus krayjyje laukocitų, organizmas efektyviau kovoja su 
infekcijos sukėlėjais ir sumažėja karščiavimo rizika. 

KOKS YRA ALTERNATYVUS GYDYMAS? 
Jūsų tyrimo gydytojas jums paaiškins apie visus alternatyvius gydymus, kuriuos galima 

skirti Jūsų ligos atveju bei apie bet kokią potencialią šių gydymų riziką ir naudą. 

KOKIE YRA GALIMI NEPAGEIDAUJAMI REIŠKINIAI DĖL DALYVAVIMO 
ŠIAME TYRIME? 

Vartojant bet kokius vaistus, visada egzistuoja nepageidaujamų reiškinių atsiradimo 
rizika, tačiau Jūs būsite stebima dėl jų. Be to, Jūs raginama pranešti apie viską, kas Jus 
neramina. Vartojant šį tiriamąjį preparatąč, galima rizika ar nepageidaujami reiškiniai, apie 
kuriuos šiuo metu nėra žinoma ir kurių šiuo metu negalima numatyti. Dėl Jūsų saugumo Jūs 
būsite atidžiai stebima viso šio tyrimo metu. Jūs turėtumėte savo tyrimo gydytojui 
nedvejodami pranešti apie viską, kas Jus vargina ar kelia nerimą, net jei Jūs nemanote, kad 
tai yra susiję su tiriamojo preparato vartojimu. Jei Jūs turite kokių nors klausimų, Jūs 
turėtumėte kreiptis į savo tyrimo gydytoją, kuris su malonumu jums patars. 

Visi šios grupės vaistai žmonėms gali sukelti nepageidaujamą poveikį. Yra žinoma, kad 
jie sukelia galvos, raumenų ir kaulų skausmą. Taip pat gali pasunkėti ir būti skausmingas 
šlapinimasis, bet tai nėra būdinga. Injekcijos vietoje gali atsirasti kraujosruva, paraudimas, 
patinimas ar niežėjimas. Labai retais atvejais galima padidėjusio jautrumo reakcija: odos 
išbėrimas, dilgėlinė, niežėjimas, dusulys, švokščiantis alsavimas, silpnumo pojūtis, 
padažnėjęs pulsas, sumažėjęs arterinis kraujo spaudimas. Labai retais atvejais gali prasidėti 
viduriavimas, kraujavimas iš nosies, atsirasti kraujo šlapime, sumažėti kalcio kauluose, 
padidėti kepenys ir blužnis. Gali atsirasti kai kurių cheminės kraujo sudėties pokyčių. 
Tiriamasisi preparatas gali daryti ir kitokį, šioje formoje nenurodytą nepageidaujamą 
poveikį. Jei per tyrimą apie tiriamus preparatus atsiras naujos informacijos, galinčios 
paveikti Jūsų norą toliau dalyvauti šiame tyrime, Jūs iš karto būsite su ja supažindinta. 

Tyrimo procedūros gali sukelti kitokių pavojų ar nemalonių pojūčių. 
• Tam, kad būtų atlikti kraujo sudėties, biocheminiai, ir nustatyta antikūnų bei 

limfocitų koncentracijos kraujyje bei apskaičiuotas kraujo baltųjų kūnelių kiekis 
Jums per tyrimą bus iš viso paimta 200 ml kraujo. Tokio kraujo kiekio netekimas 
sveikatai nereikšmingas. 
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• Šio tyrimo metu vėžio tipui, kuriuo Jūs sergate, gydyti taip pat bus skiriami 
cheminiai preparatai, kurie pasižymi pašaliniu poveikiu. Šio tyrimo metu Jūs 
būsite atidžiai stebima ir Jums bus suteikta palaikomasisi gydymas, padėsiantis 
sumažinti bet kokį pašalinį poveikį. 

Nepageidaujami reiškiniai, galintys pasireikšti skiriant docetakselį, yra: baltųjų kraujo 
kūnelių (leukocitų), raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų) ir trombocitų kiekio kraujyje 
sumažėjimas; padidėjęs jautrumas: odos paraudimas, bėrimas, niežulys, karščiavimas, 
šaltkrėtis, strėnų skausmas, bronchų spazmas, sumažėjęs kraujo spaudimas; periferinių 
nervų pakenkimas: jutimo sutrikimai, skausmas, raumenų silpnumas; skysčio susikaupimas 
perikarde, pleuroje, pilvo ertmėje; plaukų iškritimas, įvairūs bėrimai, pakitę nagai, pyki-
nimas, vėmimas, apetito netekimas, padidėjusi kepenų fermentų, bilirubino koncentracija; 
nuovargis, astenija, raumenų ir sąnarių skausmai. Rečiau pasitaiko šios reakcijos: inkstų 
funkcijos susilpnėjimas, mieguistumas, galvos skausmas, širdies ritmo sutrikimai, širdies 
funkcijos nepakankamumas. Pykinimą ir vėmimą paprastai galima gydyti vaistais. Šie 
vaistai Jums bus suleidžiami prieš skiriant docetakselį. 

Vartojant doksorubiciną, gali pasireikšti toliau nurodyti nepageidaujami reiškiniai: 
baltųjų kraujo kūnelių (leukocitų), raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų) ir trombocitų kie-
kio kraujyje sumažėjimas; širdies funkcijos susilpnėjimas, plaukų iškritimas, venos dirgi-
nimas, injekcijos vietos flebitas, burnos žaizdelės, apetito netekimas, raudonas šlapimas, 
kepenų uždegimasir nespecifinis kepenų pažeidimas, ūminis širdies veiklos sutrikimas, 
nagų, odos raukšlių padidėjusi pigmentacija, delnų ir padų paraudimas, dilgėlinė; viduria-
vimas, burnos ir virškinimo trakto opos, karščiavimas, raumenų silpnumas, ašarojimas. 

Su nėštumu susijusi rizika 
Duomenų, kad vartojant tiriamus preparatus sumažėja lytinis pajėgumas arba būna 

apsigimimų, nėra, tačiau tyrimo metu (nuo šio informuoto sutikimo formos pasirašymo 
dienos iki paskutinio vizito pas gydytoją) Jums reikės naudoti efektyvią kontracepcinę 
priemonę (t.y. Jūs turėsite vartoti geriamus kontraceptikus ir naudoti prezervatyvus ir/arba 
spermicidines medžiagas). Be to nėščiosios privalo nedalyvauti šiame tyrime. Šiame tyrime 
tap pat privalo nedalyvauti tos moterys, kurios planuoja pastoti šio tyrimo metu, bei tos, 
kurios maitina krūtimi. Galinčių pastoti moterų bus paprašyta atlikti nėštumo testą prieš 
tyrimo pradžią tam, kad būtų atmesta nėštumo galimybė.. Be to nėštumo testas bus 
atliekamas kiekvieno gydymo ciklo pradžioje (kas 3 savaites). Kiekviena moteris 
sužinojusi, kad ji pastojo dalyvaudama šiame tyrime, privalo apie tai nedelsiant pranešti 
savo tyrimo gydytojui. 

KOKIA YRA GALIMA NAUDA? 
Dalyvaudama tyrime Jūs galite turėti tiesioginės medicininės naudos arba ne. Informa-

cija gauta šio tyrimo metu bus naudinga tyrimo rėmėjui ir gali praversti gydant pacientus 
ateityje. 

KAS BUS DAROMA, JEI PAAIŠKĖS NAUJA INFORMACIJA? 
Kartais mokslinio tyrimo metu išaiškėja nauja informacija apie tiriamąjį vaistą. Jei taip 

atsitiktų, Jūsų tyrimo gydytojas jums papasakos apie tai ir aptars su Jumis, ar ir toliau norite 
tebedalyvauti šiame tyrime. Jei Jūs nuspręsite pasitraukti iš šio tyrimo, Jūsų tyrimo gydy-
tojas pasrūpins tolesne Jūsų sveikatos priežiūra. Jei perskaitę naują informaciją, Jūs nusprę-
site toliau dalyvauti šiame tyrime, Jūsų bus paprašyta pasirašyti atnaujintą sutikimo formą. 
Taip pat tyrimo metu paaiškėjus naujai informacijai, tyrimo gydytojas gali nuspręsti, kad 
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Jums būtų geriausia baigti savo dalyvavimą šiame tyrime. Jis/ji paaiškins pašalinimo iš 
tyrimo priežastis ir pasrūpins tolesne Jūsų sveikatos priežiūra. 

KAS BUS ATLIEKAMA PASIBAIGUS MOKSLINIAM TYRIMUI?  
Šio tyrimo pabaigoje Jūsų tyrimo gydytojas nuspręs, koks kitas gydymas Jums turėtų 

būti paskirtas. 
Jūsų tyrimo gydytojas jus gali pašalinti iš šio tyrimo be Jūsų sutikimo, jei jis/ji mano, 

kad tęsti dalyvavimą šiame tyrime jums nėra geriausia. Taip gali atsitikti, jei jums iškiltų 
problem ar susirgtumėte, arba tai būtų atsakas į naują informaciją, susijusią su tyrimo vaisto 
saugumu ar veiksmingumu. Jei Jūs baigsite savo dalyvavimą šiame tyrime, tyrimo 
gydytojas arba vienas iš jo personal narių su jumis aptars visus potencialius medicininius 
reikalus. 

Taip pat egzistuoja galimybė, kad šio tyrimo rėmėjas UAB Sicor Biotech gali sustabdyti 
tyrimą jums nebaigus jame dalyvauti ir be Jūsų išankstinio sutikimo. Jei taip atsitiks, 
priežastys jums bus paaiškintos. 

KOKIOS YRA IŠLAIDOS? 
UAB Sicor Biotech tiriamąjį preparatą Grasalva® tieks nemokamai. Tyrimo rėmėjas 

taip pat sumokės už kraujo ir šlapimo tyrimus, nėštumo testus, elektrokardiogramas, 
bendrąsias apžiūras ir kitus tyrimo metu skiriamus preparatus ir atliekamas procedūras. 
Jūsų tyrimo gydytojui bus mokama už šiame tyrime praleistą laiką. Už dalyvavimą šiame 
tyrime jums nebus mokama. Bus padengtos Jūsų kelionės į tyrimo centrą ir iš jo išlaidos. 

KOMPENSACIJA IR (ARBA) GYDYMAS 
Jūs esate apdrausta nuo žalos, galinčios pasireikšti dalyvaujant šioame tyrime. Jei dėl 

dalyvavimo šiame tyrime susirgsite arba Jūsų sveikatai bus pakenkta, būsite gydoma, o 
gydymo išlaidas apmokės draudimo bendrovė. Jei Jus domina medicines pagalbos 
klausimai arba spėjate, kad susirgote dėl to, kad dalyvavote tyrime, kreipkitės į pagrindinį 
tyrėją ___________________________________________________________________  

___________________________________________ telefonu _____________________  

KONFIDENCIALUMAS IR DOKUMENTŲ PRIEINAMUMAS 
Jūsų dalyvavimas tyrime bus konfidencialus. Tai reiškia, kad bet kokia informacija, 

pagal kurią galima identifikuoti asmenį, bus saugoma ir viešai neskelbiama. Jūsų tapatybė 
nebus atskleista, išskyrus tuos atvejus, jei iškils mrdicininė būtinybė arba to pareikalaus 
įstatymas. 

Sutikdami dalyvauti tyrime, monitoriui(-iams), tyrimo Rėmėjo įgaliotiems auditoriui(-iams), 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Lituvos bioetikos bei Kauno regioninio bipomedicininių 
tyrimų etikos komitetų darbuotojams tiesiogiai prieiti prie Jūsų tyrimo duomenų. 

Jūsų asmeniniai duomenys bus apdoroti statistiniu būdu, kad būtų įvertinti tyrimo 
rezultatai. Jie bus perduoti, neatskleidžiant Jūsų tapatybės, tyrimo rėmėjui bei vaistų 
kontrolės tarnyboms. Šio tyrimo metu gauti duomenys gali būti paskelbti viso pasaulio 
mastu, tačiau bus laikomasi konfidencialumo ir Jūsų asmenybė nebus atskleista. Medicininė 
informacija apie Jus gali būti laikoma ir naudojama elektroninėse laikmenose. 

KAS BUS DAROMA SU ŠIO MOKSLINIO TYRIMO REZULTATAIS? 
Rezultatai bus paskelbti, tačiau Jūsų tapatybė nebus atskleista jokiame pranešime ar 

publikacijose. Pasibaigus šiam tyrimui, Jūsų tyrimo gydytojui bus duota pranešimo ar 
publikacijos kopija. 
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KAS ORGANIZUOJA IR FINANSUOJA ŠĮ MOKSLINĮ TYRIMĄ? 
Šį mokslinį tyrimą finansuoja UAB Sicor Biotech. Be to, ji sumokės ligoninės skyriui, 

kuriame dirba JŪsų gydytojas, už Jūsų įtraukimą į šį tyrimą. 
Tyrimo vaistai jums bus teikiami nemokamai. Rėmėjas tyrimo pesonalui teiks lėšas, 

reikalingas tyrimo vykdymui, kraujo mėginių tyrimui ir vaizdinių tyrimų atlikimui, kol Jūs 
dalyvausitye šiame tyrime. 

TEISĖ KLAUSTI IR (ARBA) PASITRAUKTI IŠ TYRIMO 
Jūs turite teisę pasitraukti iš tyrimo bet kuriuo metu, ir tai neturės Jums jokių neigiamų 

padarinių. Tiriantis gydytojas turi teisę pašalinti Jus iš tyrimo bet kuriuo metu, jei mano, 
kad tolesnis dalyvavimas gali pakenkti Jūsų sveikatai, ar paaiškėjus, kad Jūs nevykdote 
tyrimo eigai svarbių tyrėjo nurodymų. Tyrimas gali būti sustabdomas dėl kitų, šiuo metu 
nežinomų priežasčių. 

Jūs turite teisę bet kada klausinėti apie žinomą ir galimą šio tyrimo grėsmę. Jums bus 
pateikta visa žinoma informacija apie preparato ir tyrimo saugumą. 

Jei turite su tyrimu susijusių klausimų arba bet kokių klausimų apie savo kaip mokslinio 
tyrimo dalyvio teises, arba skundų dėl šio mokslinio tyrimo, prašome kreiptis į: 

Pagrindinį tyrėją ______________________________ tel.:______________________  
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų komitetą tel. 8 5 26 18 313 
Lietuvos bioetikos komitetą tel. 8 5 21 24 565  
Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą tel. 8 37 32 6901 

SAVANORIŠKAS DALYVAVIMAS/PASITRAUKIMAS 
Jūsų dalyvavimas šiame tyrime savanoriškas. Jūs galite nuspręsti nedalyvauti šiame 

tyrime arba pasitraukti iš jo bet kuriuo metu, nepatirdama jokios nuobaudos ir nepraras-
dama jokios numatytos naudos. Toks sprendimas neturės įtakos Jūsų priežiūros lygiui 
ateityje. 

Jeigu sutiksite dalyvauti tyrime Jūs gausite šios asmens informavimo bei informuoto 
asmens sutikimo formos egzempliorių pasirašytą Jūsų ir Jus Informavusio gydytojo. 

Jei nuspręsite nedalyvauti arba netęstyi dalyvavimo šiame tyrime, turėsite apie tai 
pranešti savo tyrimo gydytojui. Jūs privalėsite grąžinti visus likusius tiriamuosius prepa-
ratus, Jūsų bus paprašyta atvykti gydymo stebėjimo vizitui, skirtam saugumui įvertinti. 

Tyrimo dokumentus peržiūrėjo ir įvertino Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimo komisija. Tyrimą patvirtino ir leidimą jam atlikti 
išdavė Lietuvos Bioetikos komitetas. 
 
 
Tyrimas GCSF–IV–03 
Asmens informavimo ir sutikimo forma 2004 m. vasario mėn. 19 d. 
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INFORMUOTO ASMENS SUTIKIMO FORMA 

Tyrimo pavadinimas: atviras daugiacentris tyrimas Grasalva® 300 μg/ml (filgrastimo) 
saugumui ir toleravimui nustatyti, skiriant ligonėms, sergančioms metastazavusiu krūties 
vėžiu ir gydomoms chemoterapiniais vaistais. 

Tiriamojo asmens varda, pavardė ___________________________________________  

Adresas _________________________________________________________________  

Tiriamojo numeris________________________________________________________  

Aš perskaičiau asmens informavimo formoje, datuotoje 2004 m. vasario 19 d., pateiktą 
informaciją apie tyrimą, kuriame dalyvauti buvau pakviesta. 
• Patvirtinu, kad gydytojas išaiškino man tyrimo esmę bei tikslą, ir aš suprantu, kas 

yra siūloma. 
• Esu visiškai informuota apie planuojamą tyrimą ir galimą riziką. 
• Taip pat patvirtinu, kad turėjau galimybę užduoti klausimus ir esu patenkinta man 

pateiktais išsamiais atsakymais ir paaiškinimais. 
• Aš patvirtinu, kad man buvo duota pakankamai laiko ir sudarytos sąlygos atidžiai 

perskaityti informaciją, ją aptarti ir nuspręsti, dalyvauti šiame tyrime ar ne. 
• Žinau, kad galiu bet kada pasitraukti iš tyrimo. 

Aš gavau vieną šios asmens informavimo bei informuoto asmens sutikimo formos pasira-
šytą egzempliorių. 

Sąmoningai ir absoliučiai laisva valia sutinku dalyvauti tyrime, kurio turinys man 
buvo išaiškintas ir kurį gerai supratau. 

 Vardas, pavardė 

(tiriamasis asmuo; rašyti didžiosiomis raidėmis) 
 

 
Parašas ________________________________ Data _________________  
 
 
Tyrimas GCSF–IV–03 
Asmens informavimo ir sutikimo forma 2004 m. vasario mėn. 19 d. 
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Aš pagrindinis tyrėjas/sub-tyrėjas, atsakingas už tyrimą, patvirtinu, kad paaiškinau 
tiriamajam asmeniui būsimo tyrimo tikslą, esmę, supažindinau su visa būtina infor-
macija. 

 Vardas, pavardė 

(pagrindinis tyrėjas/sub-tyrėjas; rašyti didžiosiomis raidėmis) 
 

 
Parašas________________________________  Data__________________  

 
 

Jeigu Jums iškilo problem dėl šio tyrimo ar pastebėjote kurio nors skiriamo preparato nepa-
geidaujamą poveikį, prašau pranešti: 

 
 

Pagrindiniam tyrėjui ______________________________ tel.:______________________  
 
 

Tyrimas GCSF–IV–03 
Asmens informavimo ir sutikimo forma 2004 m. vasario mėn. 19 d. 
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2 priedas 

ANKETA 
 
1. Ligonio Nr. _________________  
 
2. Gimimo metai             
 
3. Gydytojų konsliumo data             
 
4. Taikyta adjuvantinė chemoterapija Taip     Ne     
 
5. Taikyta neoadjuvantinė chemoterapija Taip     Ne     
 
 
6. Operacinio gydymo data             
 
7. Diagnozės data             
 
8. Suminė doksorubicino dozė _____________________  
 
9. ER Teigiami   
  Neigiami   
 
10. PR Teigiami   
  Neigiami  
 
11. Naviko diferenciacijos laipsnis   
 
12. TNM klasifikacija: klinikinė Taip     Ne    
 patologinė Taip     Ne    
 
13. Recidyvas ar progresavimas Taip     Ne    
 
14. Recidyvo ar progresavimo data                 
 
15. Mirtis Taip     Ne    
 
16. Mirties ar paskutinio vizito data                 
 
17. p53 mutacija Teigiama  
  Neigiama  
 
18. HER2 raiška Teigiama  
  Neigiama  


