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REVIEWS
ГЕНОМЕН ПРОФИЛ НА МУЛТИПЛЕНИЯ МИЕЛОМ
Грахльова Л.
Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
Военномедицинска Академия – София

GENOME PROFILE OF MULTIPLE MYELOMA
Grahlyova L.
Laboratory of cytogenetics and molecular laboratory, Military Medical Academy - Sofia

Резюме. Мултипленият миелом (ММ) се характеризира с малигнена пролиферация на плазматичните клетки в резултат на придобити геномни нарушения. Усъвършенстването на методите за
генетичен анализ през последните десетилетия допринесе за разгадаването на геномните промени при ММ и произтичащите от тях молекулярни събития. Вече е известно, че геномния профил на
ММ е по-близък до този на солидните тумори отколкото на левкемичните заболявания, тъй като
при него както при солидните тумори се откриват предимно комплексни нарушения причинени от
повишена хромозомна нестабилност и изразена клонална вариабилност. Независимо от голямото
разнообразие на генетични нарушения при ММ бяха установени и характерни геномни закономерности, включително и специфични хромозомни аномалии и соматични мутации. В настоящия обзор
са разгледани най-честите геномни нарушения както на микроскопско, така и на субмикроскопско
ниво и е обсъдена тяхната прогностична значимост. Микроскопски видимите аномалии са обособени в две групи бройни и структурни нарушения. Разгледан е голям спектър от характерните за
ММ структурни аномалии като специфични транслокации, небалансирани аберации и нарушения
на ниво ДНК. Представени са също и основните епигенетични промени свързани с ДНК метилирането, модификацията на хистоните и промените в микроРНК регулацията. В допълнение са разгледани и сигналните пътища и клетъчните процеси, които се дерегулират вследствие на геномните
промени при ММ и възможностите за тяхното терапевтично повлияване.
Ключови думи: мултиплен миелом, хромозомни аберации, епигенетика, сигнални пътища, генна
мутация
Abstract. Multiple myeloma (MM) is characterized by malignant proliferation of plasma cells as a result of acquired genomic disorders. Improvements in genetic analysis methods in recent decades have contributed to the
elucidation of genomic changes in MM and the resulting molecular events.It is already known that the genomic profile of MM is closer to that of solid tumors than of leukemic diseases, because as in solid tumors mainly
complex disorders caused by increased chromosomal instability are found along with pronounced clonal variability. Despite the wide heterogeneity of genetic disorders in MM, characteristic genomic patterns have been
identified, including specific chromosomal abnormalities and somatic mutations. The present review examines
the most common genomic disorders at both the microscopic and submicroscopic levels and their prognostic
significance is discussed. Microscopically visible anomalies are divided into two groups of numerical and structural disorders. A wide range of structural abnormalities characteristic of MM, such as specific translocations,
unbalanced aberrations, and DNA-level disorders, are considered. The main epigenetic changes related to DNA
methylation, histone modifications and changes in miRNA regulation are also presented. In addition, the signaling pathways and cellular processes that are deregulated due to genomic changes in MM and the possibilities
for their therapeutic response are discussed.
Key words: multiple myeloma, chromosomal aberrations, epigenetics, signaling pathways, gene mutation
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ВЪВЕДЕНИЕ
Мултипленият миелом (ММ) представлява малигнено заболяване на терминално диференцираните В-клетки и се характеризира с комплексни геномни нарушения наподобяващи геномните промени при солидните
тумори. Многобразните геномни увреждания при ММ се причиняват в резултат на повишената хромозомна
нестабилност. Тя довежда до непрекъснатото генериране на нови мутации и хромозомни аберации в хода
на заболяването и индуцирането на интраклонална хетерогенност, която се изразява с възникването на
множество аберантни клонове, които се конкурират за надмощие. Динамиката на този процес се изразява в непрекъснатата поява на геномни промени чрез нелинейни разклоняващи се пътища, подобно на
Дарвиновата еволюция на видовете (Фиг.1) [1][2]. Независимо от голямoтo многообразие и интраклонална
хетерогенност на геномните нарушения при ММ се наблюдават и характерни генетични закономерности,
свързани както с вида на хромозомните аномалии и генни мутации, така и със засягането на определени
епигенетични и клетъчни процеси. Всички те довеждат до дерегулация на сигналните пътища отговорни
за клетъчната пролиферация, диференциация и апоптоза и съответно до възникването и прогресията на
заболяването. Познанието за тях е от особена важност за приложението на съвременните терепевтични
подходи, включващи и прицелното повлияване на конкретни генни механизми.

Фиг.1. Клонална еволюция на миеломните клетки, изразяваща се със селекцията на все по агресивни клонове.

ПЛОИДИТЕТ НА МАЛИГНЕНИЯ КЛОН И
БРОЙНИ АНОМАЛИИ

ТРАНСЛОКАЦИИ, ЗАСЯГАЩИ ЛОКУСА НА
ТЕЖКИТЕ ИМУНОГЛОБУЛИНОВИ ВЕРИГИ

В зависимост от броя на хромозомите ММ се подразделя на два цитогенетични субвида – хипердиплоиден и не–хипердиплоиден миелом [3]. Хипердиплоидният вариант включва в кариотипа си от
47 до 57 хромозоми (повече от 2n хромозомен набор). Този цитогенетичен субвид се характеризира
с наличието на тризомии за сметка на нечетните
хромозоми: 3, 5, 7, 11, 15, 19 и 2 – явление, което е наблюдавано само при ММ. Хипердиплоидният вариант е асоцииран с добра прогноза и се
изявява с ниска честота на т. нар. транслокации
засягащи локуса на тежките имуноглобулинови
вериги (IGH транслокации) [4]. За разлика от него
не-хипердиплоидният цитогенетичен субвид има
диплоиден, псевдодиплоиден или хиподиплоиден
хромозомен набор, висока честота на IGH транслокациите и е с лоша прогноза. И при двата варианта основната патогенетична линия е една и
съща и се свежда до преодоляване на G1 фазата
на плазматичните клетки и преминаването им в S
- фазата на клетъчния цикъл вследствие на дерегулация на циклин D гените чрез различни патогенетични механизми [5].

Транслокациите въвличащи тежкия имуноглобулинов локус се срещат приблизително при 40-50%
от случаите с ММ. По правило тези нарушения са
първични, винаги са клонални и определят фенотипа на заболяването. Описани са повече от 30
варианта на IGH транслокации, но най-честите са:
t(4;14), t(11;14), t(14;16), t(14:20) и t(6;14). В клиничната практика пациентите с ММ се тестуват първо
дали имат 14q32 преобразуване (фиг. 2А), а след
това се определя вида на преобразуването.
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t(4;14) се срещат при около 11-15% от случаите с
ММ и преди приложението на протеазомните инхибитори се възприемаше за високорискова група. Случаите с t(4;14) се подлагаха на високодозова химиотерапия и автоложна стволово-клетъчна
транспланстация [6][7]. През последните години
прогнозата на този цитогенетичен субвид на ММ
се подобри значително вследствие на приложението на протеазомните инхибитори bortezonib
и carfilzomib. В резултат на t(4;14) гените FGFR3
(фибробласт растежен фактор рецептор 3) и
MMSET се преместват до регулативните елементи на IGH, което довежда до свръхекспресията им
[8]. При значителна част от случаите тази транслокация е небалансирана в следствие на загуба на
деривативната хромозома 14 и съответно на гена

FGFR3, което не се отразява на хода на заболяването. Поради това се предполага, че генът MMSET
има по-голяма роля в патогенезата на заболяването при случцаите с ММ и t(4;14) [9]. Доказано е,
че дерегулацията на FGFR3 и MMSET довежда до
активацията на циклин D1и D2 и съответно до изявата на болестта [10].
t(11;14) е най-честата транслокация и се открива
при около 15-20% от случаите с ММ. Характеризира се с интемедиерна прогноза [11]. В следствие
на транслокацията гена CCND1 (циклин D1) се
премества до регулативните елементи на IGH
гена, което довежда до активацията му и възникването на ММ[12]. У нас t(11;14) за първи път е
описана през 2001 г при случаи с левкемизирал
центроцитен лимфом, а по-късно е установена и
при ММ като е характеризирана цитоморфологично, флоуцитометрично, цитогенетично с G-лентов
анализ и флуоресцентна „ин ситу” хибридизация
[13][14].
t(14;16) се среща приблизително при 5-8% от случаите с ММ. В някои проучвания тази аномалия
се асоциира с неблагоприятна прогноза [6][15], а
в други лошата прогноза се оспорва и се посочва,
че при този цитогенетичен вариант тя е неутрална [16]. В следствие на t(14;16) онкогена c-MAF
(16q23.2) спадащ към групата на MAF онкогенната фамилия се премества от дългото рамо на
хромозома 16 до регулативните елементи на IGH
гена, което довежда до активацията му. Неговият
онкопротеин от своя страна активира циклин D2,
свързвайки се директно с промотора му, което е
причина за възникването на ММ [17]
t(14;20) се среща в около 1-2% от случаите с ММ.
Прогнозата и патогенезата й е сходна с тази на
t(14;16) с изключение на случаите с моноклонална
гамапатия с неизвестен произход при които тази
аномалия е асоциирана със стабилен ход на заболяването [18].Това не е случайно тъй като онкогена MAF-B, който е локализиран в дългото рамо на
хромозома 20 (20q12) спада също към MAF онкогенната фамилия. Както при t(14;16) неговата дерегулация довежда до активацията на циклин D2 и
съответно до възникването на заболяването [17].
t(6;14) е също рядка транслокация. Среща се в
около 1-2% от случаите с ММ. При тази транслокация регулативните секвенции на IGH гена директно активират CCND3 (циклин D3) гена, локализиран в късото рамо на хромозома 6 (6p21.1), което
е причина за възникването на ММ [19].
ВТОРИЧНИ ТРАНСЛОКАЦИИ ПРИ
МУЛТИПЛЕНИЯ МИЕЛОМ
В тази група се включват транслокации, които
възникват по-късно в хода на заболяването. При
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най-честата от тях t(8;14) с-MYC онкогена, който
е локализиран в дългото рамо на хромозома 8
попада до регулативните секвенции на IGH гена,
което довежда до неговата активация. Повишената експресия на с-MYC е индикация за прогресия
на заболяването. Доказателно за това е, че тя се
среща рядко при моноклоналната гамапатия с неизвестен произход, много по-често при ММ (15%)
и почти в половината от случаите, които са с напреднала фаза на заболяването. [20]. Освен с IGH
локуса, с-MYC се преобразува и с гените на леките
вериги капа IGK (2p11.2) и ламбда IGL (22q11.22).
Този тип транслокации също имат лоша прогноза
и често при тях се откриват амплификации на енхенсерите на с-MYC и гените на съответната лека
верига. [21].

Фиг.2. Флуоресцентна „ин ситу” хибридизация с брейкова проба за IGH локуса и локусите 1q21и 1p36. (А) клетка
с 14q32 преобразуване и (Б) клетка с дубликация в локуса 1q21 и делеция в локуса 1p36.

НЕБАЛАНСИРАНИ СТРУКТУРНИ
ХРОМОЗОМНИ АНОМАЛИИ
Небалансираните структурни аномалии при ММ
включват дубликации и/или делеции (предимно
интерстициални) на различни хромозоми. Най-честите от тях са структурни аномалии на хромозома
1, делеции на дългото рамо на хромозома 13 (del
13q) , делеции на късото рамо на хромозома 17
(del 17p), делеции на дългото рамо на хромозома
16 (del 16q), делеции на дългото рамо на хромозома 11 (del 11q), делеция на дългото рамо на хромозома 14 (del 14q), делеция на дългото рамо на
хромозома 6 (del 6q), делеции на късото рамо на
хромозома 8 и 12 (del 8р и 12p). С изключение на
дупликациите на 1q повечето от тях са късно събитие в хода на заболяването.
Структурни аномалии на хромозома 1. Те
включват най-често дубликации или амплификации на дългото рамо , делеции на късото рамо,
небалансирани транслокации на хромозома 1 с
други хромозоми. Amp/dup на 1q е най-честата
небалансирана аномалия (Фиг.2Б). Обикновено
засяга района 1q21 или 1q25. Среща се при около 40% от случаите с ММ. Често се наблюдава в
съчетание с делецията на късото рамо на хромо-
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зома 1. Предполага се, че допълнителното копие
или копия на онкоген в района 1q21-25 e свързан
с патогенезата на тези нарушения. Делециите на
късото рамо на хромозома 1 се срещат в около
30% от случаите с ММ и се считат за високорискови аномалии, подобно на 17p- [22][23]. Най-често
засегнатите хромозомни ленти са 1p12, 1p32.3 и
1p36 (Фиг. 4). В района на 1р12 е локализиран туморсупресорния ген FAM46C, а в района на 1р32.3
FAF1 и CDKN2C. FAF1 регулира механизми свързани с усилване на апоптозата, а CDKN2C представлява негативен регулатор на клетъчния цикъл. Предполага се, че хомозиготната делеция на
CDKN2C е отговорна за патогенезата на ММ с делеции в 1р32.3 [24]. Небалансираните 1q транслокации довеждаj до появата на допълнително копие на 1q на друга хромозома Прогнозата на тези
нарушения е неблагоприятна. У нас при случай с
ММ е описана небалансираната 1q транслокация
der(Y)t(Y;1)(q12;q12) [25].
del 6q Среща се при 33% от случаите с ММ.
Нейната клинична значимост още не уточнена.
Предполага се, че вследствие на делецията отпада функцията на туморносупресорния ген.
del 8р Делецията се наблюдава при около 20%
от случаите с ММ. Възприема се като независим
прогностичен цитогенетичен маркер. Наблюдавано е, че в резултат на del 8р се намалява експресията на рецепторния ген TRALI. Тъй като
TRALI е свързан с TNF-индуцираната апотпоза,
се предполага, че при случаите с del 8р се намалява чувствителността на миеломните клетки към
цитотоксичните Т-клетки и по този начин избягват
имунната защита.
del 11q Тази делеция е наблюдавана при около
7% от случаите с ММ. При нея се губят туморсупресорните гени BIRK2 и BIRK3 [26].
del 13q Делециите в дългото рамо на хромозома
13 се срещат при около 15% от случаите с ММ.
По-честа е монозомията на хромозома 13, която
е характерна предимно за нехипердиплоидния вараинт на ММ. Патогенезата на делецията на 13q
вероятно е свързана със загубата на туморсупресорния ген RB1 гена, който е един от основните
регулатори на клетъчния цикъл. Прогнозата на
13q- е неблагоприятна, но това може би се дължи
на t(4;14).
del 14q Делецията в дълтото рамо на хромозома
14 се среща при 38% от случаите с ММ. При нея
се делетира туморносупресорния ген TRAF3. Описани са и субмикроскопски делеции в IGH локуса, които включват делеции на вариабилна част,
свързващата част и константната част, поотделно
или в комбинация [27].
del 16q Честотата на тази аберация при случаите
с ММ е 35%. Делецията довежда вероятно до загуба на туморсупресорните гени CYLD и WWOX.
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Последния ген е свързан с регулацията на апоптозата.
del 17p Тази делеция е по-характерна за напредналата фаза на ММ, но се среща и при новооткрити случаи. Генът който се делетира е туморсупресорния ген ТР53. Често моноалелната загуба на
ТР53 се асоцира с мутация на ТР53 в другия алел.
Случаите с ММ и 17р- имат лоша прогноза, което
се изразява с кратка преживяемост, агресивен ход
на заболяването и по-висока степен екстрамедуларна изява нва ММ.
СУБМИКРОСКОПСКИ НАХОДКИ ПРИ
МУЛТИПЛЕНИЯ МИЕЛОМ
Поради слабата пролиферативна активност на
плазматичните клетки конвенционалният цитогенетичен анализ е успешен само при около 30% от
случаите с ММ. Освен това този метод не може да
открие цитогенетични нарушения под 5 Mb. Флуоресцентната „ин ситу” хибридизация, е значително
по-чувствителен метод, но с ДНК пробите които са
предназначени за рутинен анализ покрива само
малък брой геномни райони. Поради тази причина през последните две десетилетия бе въведен
методът на микроарейната сравнителна геномна
хибридизация, който има възможността да открива субмикроскорски небалансирани нарушения
в рамките на целия геном. Проведените до сега
проучвания показаха, че при почти всички пациенти се откриват клонални нарушения, които в повечето случаи са комплексни и засягат различни
хромозомни райони.
СОМАТИЧНИ МУТАЦИИ ПРИ МУЛТИПЛЕН
МИЕЛОМ
По голяма част от описаните мутации се откриват
късно в хода на заболяването. Изключение правят
само някои гени, които се индуцират от цитидин
деаминазата (AID). Най-често мутиралите гени
са от групата на RAS онкогенната суперфамилия:
KRAS и NRAS. Честотата на тези мутации е повече от 40% при случаите с ММ. При 8% мутира
BRAF друг член на MAPK сигнален път. Мутации
са описани още и при гените FAM46C, CYLD, DIS3,
IRF4, TRAF3, TP53, RB1, LTB и SP140. Някои от
тях като TRAF3, TP53, RB1 и FAM46C се въвличат
и в хромозомни аберации, най-често делециии.
Комбинацията на мутация и делеция довежда до
хомозиготна делеция на съответния туморсупресорен ген и прогресия на заболяването. Не малка
част от наблюдаваните мутации са свързане не с
прогресията на ММ, а с възникване на резистенност към приложената химиотерапия. Към тази
група спадат гените CRBN, IKZF1, IKZF3, NR3C1
и др.

ЕПИГЕНЕТИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ
МУЛТИПЛЕНИЯ МИЕЛОМ
Епигенетичните промени характерни за ММ
включват както промени на ниво хроматинова реорганизация, така и на ниво транслация, което и в
двата случая повлиява генната експресия. По този
начин възникналите епигенетични нарушения в генома са предпоставка за дерегулация на сигналните пътища и възникването на характерните за
ММ хромозомни и мутационни аномалии.
ДНК метилиране. Метилирането се осъществява
на СрG динуклеотидите, които се откриват във висока честота в промоторните райони. Проведените до сега проучвания ясно показват, че ММ има
епигенетичен профил на метилиране характерен
за туморните заболявания, който се променя по
закономерен начин в хода и прогресията на заболяването. Така например при преминаването от
МГНП в ММ на фона на глобална липса на метилиране, се наблюдава хипо- или хиперметилиране
на гени свързани с клетъчния цикъл и транскрипцията. От друга страна при преминаването от ММ
в ПКЛ се открива хиперметилиране на гени свързани с адхезията и клетъчното сигнализиране [28].
Модификация на хистоните. Включват ацетилиране и метилиране на хистоновите белтъци. Ацетилирането се осъществява от ензима хистонацетилтрансфераза, който прехвърля ацетилови
групи от донора ацетил-СоА на лизиновите остатъци на хистоновата опашка. В резултат на това
се неутрализира позитивния заряд на хистоните с
последващо отваряне на конфигурациите им, корелиращо с активна транпскрипция. При обратния
процес ензима хистондеацетилаза премахва заряд-неутрализиращите ацетилови групи, което довежда до кондензация на хроматина и инактивация на генната експресия Установено е, че при ММ
експресията на няколко хистондеацетилази е дерегулирана, което е асоциирано с лоша прогноза.
Метилирането на хистоните (най.често H3 и H4)
се извършва от ензима хистонметилтрансфераза,
а отстраняването на метиловите групи от ензима
хистонметилдеметилаза. Ефекта на метилирането върху генната експресия зависи от аминокиселините, които се метилират и от броя на добавените метилови групи (моно, ди и три метилиране).
Най-общо метилирането на H3K4, H3K36 и H3K79
се асоцира с генна активация, a на H3K4, H3K27
и H3K20 с генна супресия. При ММ е установено,
че приблизително при половината случаи се открива мутация на някои от епигенетичните регулатори. Най-проучен е лизинметилтрансферазата
MMSET. В следствие на транслокация т(4;14) гена
на ензима се слива с IGH локуса, което довежда
до повишената му експресия. Тя от своя страна
довежда до повишаване на нивата на H3K36me2
и съответно до онкогенна активация и предпосХЕМАТОЛОГИЯ 2021

тавка за клетъчна трансформация [29]. От друга страна в резултат на повишената експресия на
MMSET възниква коекспресия на лизин метилтрансферазата EZH2 и експресията на хистон метилационния тип H3K27me3, който е асоциран с
генна супресия [30]. Отношение към патогенезата
и прогресията на ММ играят роля още следните
хистометилтрансферази: EZH2, KMT1 G9, KMT1
SUV39H1, KMT2 или MLL, PRMT5 и PRMT4 и съответно следните хистондеаминази: UDM1A, KDM3,
KDM5, KDM6 и KDM6B. Тяхната дерегулация довежда до промени в пролиферацията, апоптозата
и преживяемостта на миеломните клетки в хода на
заболяването и в бъдеще ще са обект на прицелна
терапия
Промени в микро РНК. Микро РНК представляват
малки молекули от 17 до 25 бази, които участват
в регулацията на генната транскрипция на ниво
транслация чрез свързването си по хомоложност
със специфични РНК транскрипти. Те могат да
действат както като онкогени, така и като туморсупресорни гени. Вероятно понижената експресия
на miR15a и miR16 е в резултат на високата честота на делеции в района на 13q14, където са локализирани техните гени. Тя довежда до повишението на експресията на циклин Д2 и Д3, тъй като
таргетите на miR15a и miR16 са BCL2 гена и NF-kB
сигналния път. Повишената експресия на miR-21
най-често е в резултат на въздействието на IL-6
чрез STAT3 сигналния път. Ектопичната експресия
на miR-21 намалява апоптозата в отсъствие на IL6, както и блокирането на експресията на miR-21
потиска пролиферацията на миеломните клетки,
което потвърждава онкогенната роля на тази микро РНК (18). При ММ са установени онкогенени
експресионни профили и на микро-РНК miR-221,
miR-222 и miR-92a. Първите две микро-РНК са
асоциирани с лекарствена резистентност, а третата с прогресията на ММ [31][32].
ОТРАЖЕНИЕ НА ГЕНОМНИТЕ НАРУШЕНИЯ
ВЪРХУ СИГНАЛНИТЕ ПЪТИЩА
И КЛЕТЪЧНИТЕ ПРОЦЕСИ
Геномните нарушения при ММ се отразяват върху
функционирането на определени сигнални пътища
и регулаторлни механизми, което довежда до нарушението на основни клетъчни процеси като матурация, апоптоза, ДНК репарация и пролиферация.
По правило при ММ се засягат най-малко няколко
сигнални пътя, което е характерно повече за солидните тумори отколкото за левкемиите. Най-често
при ММ се дерегулират следните сигнални пътища:
МАР киназният път, JAK-STAT сигналният път, PI3K
(фосфатидилинозитол-3) киназният път, NF-kB
(нуклеарен фактор капа Б) сигналният път и катениновият път (Фиг. 3). Също така са установени нарушения в РНК редактирането и ДНК репарацията.
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Фиг.3 Принципна схема на сигналните пътища, които се дерегулират при мултипления миелом.

МАРК сигналният път регулира процесите на клетъчната пролиферация и матурация. Стимулира се
от цитокините TNF-a, IL-6 и IGF-1, които активират каскадата от кинази RAS, BRAF, MEK и MAPK.
Мутациите на K-RAS, N-RAS и BRAF, които се срещат често при ММ, довеждат до необратимо активиране на този сигнален път. Дерегулацията на
K-RAS и N-RAS е асоциирана с лоша прогноза и
засега не е открита възможност за терапевтичното
и повлияване. За разлика от тях за BRAF са установени ефикасни инхибитори, което предоставя
възможността МАРК път да бъде повлияван при
мутацията му.
JAK-STAT сигналният път се дерегулира при почти половината от пациентите с ММ, вследствие
на автокринна или паракринна стимулация на
IL-6. Този сигнален път завършва с активация на
транскрипционния фактор STAT3, което на свой
ред довежда до повишена експресия на антиапоптoичния протеин Bcl-XL. Активацията на JAK-STAT
сигналния път е асоциирана с резистнентност към
химиотерапия при ММ. Поради тази причина се
предполага, че бъдещето приложение на JAK2 и
STAT3 ще оптимизира конвенционалната химиотерапия при ММ.
PI3K сигналнят път се дерегулира при около по-
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ловината от случаи с ММ. Той също се активира
от IL-6, което довежда до фосфорилирането на
серин-треонин специфични кинази АКТ, които на
свой ред повлияват клетъчната пролифрация и
апоптоза чрез активацията на mTOR, GSK-3B и
FKHR.
NF-kB сигналният път регулира генния отговор
спрямо клетъчния стрес. Дерегулира се при около
50% от случаите с ММ. Този сигнален път засяга
както плазматичните клетки, така и микрообкръжението им като повлиява тяхната преживяемост,
пролиферация и адхезионни характеристики. Аберантният NF-kB път способства за отделянето на
цитокините IL-6, BAFF и APRIL от костно-мозъчните стромални клетки и по този начин предизвиква
паракринно стимулиране на миеломните клетки
[33]. В миеломните клетки NF-kB пътя се дерегулира вследствие на различни геномни нарушения,
които включват най-често делеции, амплификации
или мутации на някои от членовете му. Делециите
и амплификациите са в повечето случаи субмикроскопски и могат да бъдат установени единствено
с метода на сравнителната микроарейна геномна
хибридизация. По правило делециите довеждат

до инактивирането на супресорите, а аплификациите на позитивните регулатори на NF-kB пътя.
Wnt сигналният път също често се засяга при ММ
в резултат на генетични и епигенетични лезии. Те
включват делеции на туморсупресорния ген CYLD,
промоторно метилиране на антагонистите на Wnt
пътя WIF1, DKK1, DKK3, sFRP1, sFRP2, sFRP4 и
sFRP, както и повишената експресия на ко-транскрипционния активатор BCL9 и рецептора на
R-спондин LGR4. Ефектите на аберантният Wnt
сигнален път се отразяват върху пролиферацията
и миграцията на миеломните клетки и са причина
за дефектната остеобластна диференцияция, която от своя страна е в основата на остеолитичните
лезии при ММ [34]. Не на последно място нарушенията на този път са причина за лекарствената
резистентност при ММ.
ДНК репарация. Промените в репаративните механизми са свързани с появата на хромозомна
нестабилност. До сега при ММ са описани множество полиморфизми в гените на различните системи отговорни за ДНК репарацията, но специфични
мутации в тях все още не са установени. При ММ
най-проучена е т. нар. хомоложна рекомбинация.
Тя се активира само в миеломните клетки, които
са в S и G2 фазите на клетъчния цикъл. Установено е, че протеозомният инхибитор Бортезомиб
уврежда механизмите на хомоложната рекомбинация чрез въздействието си към BRCA1 и RAD51,
което довежда до повишена чувствителност на миеломните клетки към различни агенти индуциращи ДНК повреди [35] (104-А). От друга страна при
ММ е доказана повишена експресия на основния
компонент на т. нар. Аlt-NHEJ репаративна система PARP1, която се повлиява от въздействието на
PARP1 инхибитори особено при случаите с повишена активност на хомоложната рекомбинативна
система [36]. Тези резултати дават основание да
се предполага, че бъдещето приложение на комбинацията на Бортезомиб с PARP1 инхибиторите
ще способстват за по-успешното лечение на ММ.
РНК редактиране включва процесите на РНК преобразуване и белтъчна транслация. Установено
е, че при ММ мутират някои от гените свързани с
тези процеси. Описани са мутации на гените DIS3,
FAM46C и ADAR1[37]. DIS3 представлява екзорибонуклеаза и е компонент на РНК екзозомния комплекс, който играе роля в матурацията на различни видове РНК. Генът е локализиран в 13q22.1,
поради което се счита, че делецията му е другият
възможен патогенетичен механизъм на 13q- аномалията освен инактивирането на туморно супресорния ген RB1. FAM46C представлява нуклеотидилтрансфераза, която усилва стабилността
на иРНК. Локализирана е на 1p12 и се свързва с
патогенезата на делециите на късото рамо на хромозома 1. ADAR1 е локализиран в 1q21 и играе роХЕМАТОЛОГИЯ 2021

лята в процеса свързан с редактирането на РНК.
Усилената му експресия се асоциира с лоша прогноза. Тя се усилва когато лентата 1q21 е дуплицирана или аплифицирана, а също и в случаите на
интерферонова индукция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Геномният профил на ММ се характеризира с
комплексни генетични нарушения и мултиклоналност. Фенотипната изява на ММ е свързана с
появата на транслокации въвличащи IgH локуса
или бройни аберации на нечетните хромозоми. В
хода на заболяването, възникват допълнително
както небалансирани микроскопски и/или субмикроскопски аномалии, така и генетични мутации,
което довежда до активирането на онкогени или
инактивирането на туморсупресорни гени и съответно до прогресията на ММ. Водещ механизъм
за възникването на ММ е активацията на Д-циклините с последваща дерегулация на клетъчния
цикъл. Всяка една допълнителна хромозомна аберация или генна мутация нарушава функционирането на определени сигнални пътища отговорни
за пролиферацията, матурацията и апоптозата
на плазматичните клетки. За пълното и прецизно
установяването на сложните и многообразни хромозомни преобразувания задължително трябва да
се използва широк спектър от диагностични методи като класическия цитогенетичен анализ, FISH
техниката, микроарейната сравнителна геномна
хибридизация и ДНК секвениране на най-често
мутиращите гени.
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СВРЪХЕКСПРЕСИЯ НА EVI1 ГЕНА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРА МИЕЛОИДНА
ЛЕВКЕМИЯ – ДОШЛО ЛИ Е ВРЕМЕТО ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ДОГМИТЕ?
Венков К.1, Балаценко Г.1, Спасов Б.1
1 – Специализирана Болница за Активно Лечение на Хематологични Заболявания – СБАЛХЗ

EVI1 GENE OVEREXPRESSION IN PATIENTS WITH ACUTE MYELOID
LEUKEMIA – DOES THE TIME CAME TO COMPLETE THE DOGMAS?
Venkov K.1, Balatzenko G.1, Spassov B.1
1 – Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases - SHATHD

Резюме. Острата миелоидна левкемия (ОМЛ) е малигнено хематологично заболяване, с неблагоприятна прогноза и висока смъртност. С цел подобряване на резултатите от лечението на тези пациенти, от ключово значение е правилната оценка на риска на заболяването, за да може терапевтичният подход да е максимално прецизен и да доведе до благоприятен изход. От прогностичните
фактори, като най-значими са се откроили цитогенетичните аберации и наличието на мутации в
определени гени. Остава обаче една голяма група пациенти, при която нито един от тези фактори
не може да ни насочи в правилната посока. При част от тях се открива свръхекспресия на EVI1 гена,
който се свързва с висок риск на заболяването и неблагоприятна прогноза. Все повече данни се трупат за значението на свръхекспресията на EVI1 за матурационния блок, нарушенията в апоптозата, както и други механизми обуславящи левкемогенезата. В големи клинични проучвания се доказа
значението на свръхекспресията на EVI1 като неблагоприятен белег при пациентите с ОМЛ и може
би в близко бъдеще ще станем свидетели на промяна във факторите, които взимаме под внимание
при оценката на риска и определяне на терапевтичния подход при болните с това малигнено заболяване.
Ключови думи: ОМЛ, прогностични фактори, свръхекспресия на EVI1
Abstract. Acute myeloid leukemia (AML) is a malignant hematologic disorder with dismal prognosis and high
mortality rate. In order to improve therapeutic outcomes and change the course of the disease for these patients, proper risk stratification is of key importance. The most significant prognostic factors are the cytogenetic
abnormatilities and gene mutations. However, large proportion of patients remain, in which none of the aforementioned variables can point us in the right direction and help us in clinical managament. EVI1 overexpression,
related with high- risk disease and unfavourable prognosis, is evident in some of these patients. More and more
data accumulate connecting EVI1 overexpression with maturation arrest, apoptosis disregulation and other
mechanisms driving leukemogenesis. In large clinical trials EVI1 overexpression prooved its value as independent prognostic variable for unfavourable outcome in patients with AML. May be in the near future we will witness a change in the prognostic factors we take in mind in the risk stratification and therapeutic management
of patients suffering from this malignancy.
Key words: AML, prognostic factors, EVI1 overexpression

ВЪВЕДЕНИЕ
Острата миелоидна левкемия (ОМЛ) е злокачествено хематологично заболяване, което се характеризира с неконтролирана пролиферация на
незрели миелоидни прекурсори – бласти (бласт
еквиваленти), което води до подтискане на нормалната хемопоеза и екстрамедуларна инфилтрация oт малигнените клетки на тъкани и органи,
като при липса на лечение изходът е винаги фатален. Това заболяване е и най-често срещаният
ХЕМАТОЛОГИЯ 2021

подтип остра левкемия при възрастни – заема
дял от около 80 %. За съжаление, въпреки бурното развитие на науката и множеството знания
натрупани през последните 40 години в сферата
на онкохематологията, прогнозата при пациентите с ОМЛ остава изключително лоша с 5-годишна обща преживяемост 28.7% [1]. От една страна
това се дължи на високата средна възраст на тези
болни и съпъстващият ги коморбидитет – повече
от половината диагностирани пациенти са над 65
годишна възраст [2]. Друга възможна причина е
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липсата на значим напредък в терапията. По първата причина нямаме опции, за да подобрим изхода за пациентите. По отношение на терапията
обаче, има големи възможности за напредък. За
да стане това се изисква прецизна стратификация
на риска с цел подбиране на най-подходящото лечение във всеки отделен случай. Стандартно при
определяне на риска на заболяването най-голяма роля се отрежда на цитогенетичния анализ и
наличието или не на мутации в определени гени
– FLT3, NPM1, CEBP-α и др [3]. В последните години обаче все по-голямо внимание се обръща и
на допълнителни генетични аномалии, например
свръхекспресията на определени гени. Един от
тях е EVI1 (Ecotropic Viral Integration site 1) генът,
който все по-често се спряга като важен прогностичен маркер при пациенти с ОМЛ.
СТРУКТУРА НА EVI1 ГЕНА И ПРОТЕИНА
EVI1 генът се състои от 16 екзона, от които 14 кодиращи и се намира на дългото рамо на 3-та хромозома, регион 26 [4] и първоначално е идентифициран като място на свързване на ретровируса
при ретровирус-индуцирана левкемия при мишки
[5]. Впоследствие е установено, че левкемогенезата се дължи на свръхекспресия на EVI1 гена,
в резултат на интеграция на вирусен промотър и
енхансър [6]. При нормални условия ЕVI1 се експресира в различни органи при човека – бял дроб,
бъбрек, стомах [7]. В костния мозък експресията
му е най-силна в хемопоетичните стволови клетки
с фенотип CD34+ CD38-, отслабвайки при диференциацията им в по-зрели прекурсори [8].
EVI1 генът от своя страна, заедно с Myelodysplasia
1 (MDS1) са част от локусa MDS1 and EVI1 complex
locus (MECOM) [9]. MECOM кодира няколко различни транскрипта – MDS1-EVI1, MDS1 и EVI1, от
които се получават и съответните протеини [9]. Докато MDS1-EVI1 и MDS1 не се спрягат като участници в левкемогенезата, има данни, че EVI1 като
транскрипционен фактор участва в малигнената
трансформация на клетките [10].
EVI1 е протеин с нуклеарна локализация, функциониращ като транскрипционен фактор. Състои
се от два „zink finger” (ZF) домейна, репресорен
(RD) и киселинен домейн (AD) [9]. Първият ZF
домейн се намира в N-терминалния край на полипептидната верига и съдържа 7 ZF мотива, а
вторият – е в C-терминалния край и съдържа 3 ZF
мотива. Тези два домейна са от ключово значение
за свързването на EVI1 с клетъчната ДНК, разпознавайки специфични участъци от деоксирибонуклеотидната верига [11][12]. Физиологично, една от
най-важните функции на EVI1 е в поддържането
на възможностите на хемопоетичните стволови
клетки за самообновяване и възстановяване на
хемопоезата. При липса на EVI1 в ембрионални
клетки е наблюдавана силна редукция на броя
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хемопоетичните стволови/прогениторни клетки,
а при делеция на EVI1 при мишки е установено
сигнификантно намаляване на възможностите
за самообновяване на хемопоетичните стволови
клетки [13][14].
РОЛЯ НА EVI1 В ЛЕВКЕМОГЕНЕЗАТА
Трансформацията на нормална прекурсорна клетка в левкемична е в резултат на възникването и
последователното натрупване на различни генетични аберации. Тези нарушения могат да бъдат
класифицирани в две големи групи. Клас 1 събитията (промените) обикновено са в гени и/или
сигнални пътища участващи в клетъчната пролиферация и при възникването им водят до неконтролирано делене на малигнените прогенитори
[15]. Клас 2 събитията обикновено са свързани с
транскрипционни фактори и/или кофактори и в резултат на тях настъпва блок в нормалната диференциация на хематологичните прекурсори [15]. В
последните години се спрягат и клас 3 нарушения,
които засягат регулаторните механизми на епигенетично ниво и са свързани с агресивен клиничен
ход и лоша прогноза [16].
Един от белезите на малигнена трансформация
на хемoпоетичните прекурсори е тяхната неспособност за по-нататъшна диференциация и матурация. Налице са данни, които показват, че
свръхекспресията на EVI1 е свързана с нарушена
матурация на гранулоцитната и еритроцитната редици [17][18]. Транскрипционният фактор CEBP-ε е
добре познат като важен регулатор за диференциацията на миелоидната редица и е от фундаментално значение за крайните ѝ етапи и формирането на гранулоцитите [19][20][21]. Tази си функция
той осъществява посредством активацията на
гени кодиращи протеините на вторичните гранули
– лактоферин, неутрофилна колагеназа и гелатиназа, които маркират прехода от промиелоцит към
миелоцит [22][23][24]. В експеримент изследващ
промените в генната експресия в две левкемични
клетъчни линии с аберантна свръхекспресия на
EVI1, Глас и сътрудници [25] доказват директната
инхибиция на CEBP-ε, посредством свързване и
инхибиция от EVI1 на промотъра на CEBP-ε. Очаквано, гените, кодиращи белтъците от вторичните гранули, чиято ескпресия зависи от транскрипционния фактор CEBP-ε също са с понижена
ескпресия [25]. Авторите предполагат, че EVI1 не
се свързва с всеки един ген поотделно, а ги повлиява посредством основния регулатор CEBP-ε.
Взаимодействието на EVI1 с GATA1, основният
регулатор на диференциацията на еритроидната
редица, води до невъзможност за свързване на
GATA1 с клетъчната ДНК, което блокира зреенето
на еритроцитните прекурсори [26].
Апоптозата или програмираната клетъчна смърт
е важен механизъм, чрез който клетките предо-

твратяват предаването на генетични аберации на
поколението си. При малигнените заболявания
обаче, често наблюдаваме нарушения именно в
този защитен механизъм. В гореспоменатия експеримент на Глас и сътрудници [25] в левкемични
клетъчни линии със свръхекспресия на EVI1 се
доказва редуциране в експресията на няколко пуринергични (P2) рецептори, измежду които P2rx7,
който заема важно място в регулацията на програмираната клетъчна смърт на макрофагите и неутрофилите [27-29]. P2rx7 контролира експресията
на йонен канал, който при свързването на определено количество АТФ се отваря, в клетката навлизат калциеви йони, което активира механизмите
на апоптозата [30][31]. Освен това активацията на
P2rx7 e свързана с повишена активност на каспаза 3, която функционира като протеаза и фрагментира клетъчната ДНК [32]. Авторите [25] доказват
свързването на EVI1 с промотъра на P2rx7, което
води до редукция в транскрипцията на последния,
като по този начин показват потенциално нов механизъм за дерегулация на апоптозата в левкемичните клетки [25].
Нов механизъм за епигенетична регулация и свръхактивация на AKT/mTOR пътя, чрез редуциране
на транскрипцията на PTEN тумор-супресорния
ген, е свързан със свръхекспресията на EVI1 [33].
Авторите доказват, че EVI1 взаимодейства с няколко протеина от „поликомб“ групата, което води
до метилиране на хистонови белтъци, в резултат
на което настъпва редукция на транскрипцията на
различни гени, един от които е на тумор-супресорът PTEN [33]. Изследователите показват още,
че при премахване на EVI1, се увеличава нивото
на PTEN протеина, което води до редуциране на
активността на AKT/mTOR пътя [33].
Експресията на EVI1 в хемопоетични стволови
клетки води до инхибиция на пролиферацията им
и до запазване на капацитета им за самообновяване и възстановяване на хемопоезата, като форсираната eкспресия на EVI1 редуцира генерирането на по-диференцирани прогенитори [34]. Макар
да няма директна връзка между тази функция на

Проучване

Страна

Rockova et l.,2011

Холандия

Groschel et l.,2010

EVI1 и левкемогенезата, би могло да се предположи, че при пациентите с ОМЛ и свръхекспресия
на EVI1, при провеждане на химиотерапия и ерадикиране на основната популация от левкемични
бласти, непокътнати остават левкемичните стволови клетки свръхекспресиращи EVI1, поради
ниската им пролиферативна активност, но впоследствие именно те са двигателя на рецидива на
левкемията, тъй като имат възможността да генерират потомство.
Интерес представлява свръхекспресията на
EVI1 по отношение на транскрипционния фактор
GATA2. Както знаем той е жизненоважен за баланса между самообновяване и диференциация
на хемопоетичните стволови клетки и мутации
в гените кодиращи протеина водят до фамилни
синдроми характеризиращи се с предиспозиция
към ОМЛ и/или миелодиспластичен синдром [35]
[36]. Когато свръхекспресията на EVI1 се дължи на
inv(3;3) или t(3;3), тогава се наблюдава хаплоинсуфициенция на GATA2, поради преместване на
GATA2 енхансър на нетипично място, което увеличава транскрипцията на EVI1 и съответно води до
недостатъчно количество от GATA2 протеина [37].
При свръхекспресия на EVI1, без да са налице видими генетични аберации, EVI1 активира директно промотъра на GATA2, което води до повишена
транскрипция на последния [37]. Разнопосочното
влияние на EVI1 по отношение на този толкова важен транскрипционен фактор, води до предположението, че механизмът, по който възниква ОМЛ
със свръхекспресия на EVI1 в случаите на наличие или не на inv(3;3)/t(3;3), е различен.
Честота, прогностична стойност и клинично
значение на свръхекспресията на EVI1 при ОМЛ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Свръхекспресията на EVI1 при пациенти с ОМЛ
докладвана в различни проучвания варира от 8 до
19.3 %. Честота зависи от изследваната популация, наличието на различни цитогенетични аномалии, генетични мутации и др [38-43].
Общ
брой

% EVI1
свръхекспресия

39

8.9%

Германия/Aвстрия/Белгия/Холандия/
1382
Люксембург/Швейцария

148

10.7%

Qin et al.,2018

Китай

191

23

12.04%

Haas et al.,2008

Австрия

266

41

15.4%

Yamato et al.,2017

Япония

151

25

16.6%

476

92

19.3%

Vazquez et al.,2011
Испания
[ОМЛ без ОПЛ]

439

Брой EVI1
свръхекспресия

Табл. 1. Вариации в честотата на случаите със свръхекспресия на EVI1 при пациенти с ОМЛ в различни проучвания
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В най-голямото многоцентрово проучване [39] не
се установява връзка между свръхекспресията
на EVI1 и възрастта, пола, процентът бласти в
периферна кръв и костен мозък. Има тенденция
към по-висок тромбоцитен брой при пациентите
със свръхекспресия на EVI1 [39]. По отношение
на субтиповете ОМЛ според FAB класификацията в някои проучвания не се установява сигнификантна асоциацията на EVI1 с конкретна категория [39], докато според други – честотата на
тези случаи е значимо по-висока при ОМЛ-М5 [44].
Статистически значимо по-висока е честотата на
свръхекспресия на EVI1 при пациенти с асоциирана с предходна терапия ОМЛ, както и при болни с
т.нар. вторична OМЛ [39].
Свръхекспресията на EVI1 се свързва с определени цитогенетични аномалии, но може да се
появи и при пациенти с нормален кариотип. Местоположението на EVI1 на дългото рамо на 3-та
хромозома води до повишената му транскрипция
при различни аберации включващи този локус.
На практика почти всички пациенти с ОМЛ с наличие на inv(3;3)/t(3;3) свръхекспресират EVI1
[45-48]. Тази цитогенетична аномалия дефинира
специфичен подтип на ОМЛ [47], както и определя заболяването като високорисково [3]. Доказана
е и корелация на свръхекспресията на EVI1 при
пациенти с аберации засягащи 11q23 локуса, обхващащ KMT2A (MLL) гена, [39][45][46] както и с
монозомия на 7-ма хромозома [39] . При пациенти
с пренареждания на MLL гена, най-висока е честотата на EVI1 свръхекспресия при t(6;11), а при
болни с t(9;11) свръхекспресията на EVI1 се доказва в мултивариационен анализ като единствения независим фактор определящ влошена преживяемост [50]. Както знаем, пациентите с t(9;11)
по принцип попадат в интермедиерната рискова
група, но тази част от тях, които свръхекспресират
EVI1 може би трябва да бъдат определени като
високорискови [50].
ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧИМОСТ
По отношение на вероятността за постигане на
пълна ремисия след индукционна терапия някои
автори съобщават за по-ниска честота на ремисия при свръхекспресия на EVI1 [51], докато при
други разликата не е статистически значима [40]
[41]. Свръхекспресията на EVI1 е независим прогностичен фактор, определящ по-ниска обща преживяемост (overall survival, OS), преживяемост без
рецидив (relapse free survival, RFS), преживяемост
без събитие (event free survival, EFS) [47][48]. В
най-голямото проучване до момента включващо
над 1300 пациента с ОМЛ, свръхекспресията на
EVI1 е доказана при 10.7 % от тях, и се показва
като независим фактор в мултивариационен анализ определящ по-ниска RFS – hazard ratio (HR)
1.32, p=0.05, EFS – HR 1.46, p<0.003 [39]. Болните
със свръхекспресия на EVI1, при които е прове-
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дена алогенна трансплантация на хемопоетични
стволови клетки са със сигнификантно подобрение на OS (p=0.05) и RFS (p=0.001) [39]. В клинично проучване с 560 пациенти с ОМЛ, тази част от
тях свръхекспресиращи EVI1 са със значително
влошена обща преживяемост – HR 1.642 (p<0.001)
[51]. При 191 болни попадащи в междинно-рисковата цитогенетична група, свръхекспресията на
EVI1 е независим рисков фактор за намалена
RFS – HR 4.0 (p<0.0001) и OS – HR 2.4 (p=0.001)
[40]. Тези данни са изключително интересни, тъй
като тази определена група пациенти заема пропорционално най-големия дял от болните с ОМЛ
и стратификацията на риска при тях представлява
реален проблем, при който изследването на експресионният статус на EVI1 може да спомогне за
решаването му. Метаанализ обхващащ 4767 пациенти доказва намалената OS и EFS при пациентите свръхекспресиращи EVI1 – HR – 1.52 (95%
CI 1.24 – 1.86) и HR – 1.41 (95% 1.14 – 1.74) съответно [52].
ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
Интересен е фактът, че някои предварителни проучвания очертават възможността, че добавянето
на all-trans-retinoic acid (ATRA) може да бъде от
полза при лечението на болни с EVI1-положителна ОМЛ [53]. Кохортата пациенти, която авторите
са изследвали се състои основно от рефрактерни/
рецидивирали случаи на ОМЛ, както и възрастни
пациенти неподходящи за интензивна химиотерапия [53]. Докладвана е честота от 53.8 % на постигане на CR, което е впечатляващо, като се има
предвид и това, че са използвани комбинации от
нискоинтензивна химиотерапия и ATRA [53]. Въпреки малката кохорта пациенти, данните са обнадеждаващи. Гореспоменатите групи болни са едни
от най-трудните откъм избор на терапевтичен подход и именно при тях е най-осезаема нуждата от
иновативни лечебни методи. Съобщава се също
така, при провеждане на експерименти с използването на левкемични клетъчни линии и животински модели на ОМЛ, по-висока честота на експресия на CD52 антигена при повишена транскрипция
на EVI1 [54]. Това е използвано от авторите, които
са приложили CAMPATH-1H, аnti-CD52 моноклонално антитяло, като медикаментът е индуцирал
апоптоза, комплемент- и антитяломедиирана цитотоксичност в левкемични клетки свръхекспресиращи EVI1 [54]. По този начин изследователите очертават перспективна възможност за повлияване
на пациенти с EVI1-положителна ОМЛ [54].
СВРЪХЕКСПРЕСИЯ НА EVI1 ПРИ ДРУГИ
ХЕМАТОЛОГИЧНИ НЕОПЛАЗИИ
И СОЛИДНИ ТУМОРИ
Освен при пациенти с ОМЛ, свръхекспресия на
EVI1 се среща и при други хематологични неопла-

зии, както и при солидни тумори. Повишена транскрипция на EVI1, се среща при болни с хронична
миелоидна левкемия (ХМЛ), като това събитие се
асоциира с бластна криза на заболяването [55].
Свръхекспресия на EVI1 е наблюдавана и при пациенти с миелодиспластичен синдром (МДС), като
е установено, че това е свързано с влошена преживяемост при високорисковата подгрупа [56]. Пациенти с плоскоклетъчен карцином на белия дроб
свръхекспресиращи EVI1 са с влошена 5-годишна
OS, спрямо EVI1 негативни [57]. Освен това EVI1
се доказва като независим прогностичен фактор
асоцииран с прогнозата при тези пациенти [57].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.

Казаното дотук ни дава основание да направим няколко извода. Първо – свръхекспресията на EVI1
гена е относително често генетично нарушение
при пациенти с ОМЛ, чиято честата варира в различните проучвания между 8.9% - 19.3%. Второ –
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РОЛЯТА НА КОМОРБИДИТЕТИТЕ И ИНДЕКСА НА „УЯЗВИМОСТ“
В ПРОГНОСТИЧНАТА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ
С МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ
Ефраим М. и Мичева.И.
Клиника по хематология при УМБАЛ “Св.Марина“, Варна

THE ROLE OF COMORBIDITIES AND CLINICAL FRAILTY SCALE IN
PROGNOSTIC STRATIFICATION OF PATIENTS
WITH MYELODYSPLASTIC SYNDROME
Efraim M., Micheva.I
Clinic of Clinical Hematology, University Hospital “St.Marina”, Varna

Резюме. Миелодиспластичният синдром (МДС) е хетерогенна група от придобити заболявания на
хемопоетичната стволова клетка, характеризиращи се с неефективна хемопоеза и висок риск от
трансформация в остра миелоидна левкемия. Въпреки разширяващите се познания в областта на
МДС и усъвършенстването на прогностичните скали, изборът на терапевтичен подход остава
сериозно предизвикателство. Включването на допълнителни фактори, свързани с пациента като
индекс на „уязвимост“ и коморбидитет в рисковата стратификация, може да подобри определянето
на прогнозата извън параметрите включени в Revised International Prognostic Scoring System ( IPSS-R)
и да улесни избора на лечение.
Ключови думи: Миелодиспластичен синдром, индекс на „уязвимост“, Revised International Prognostic
Scoring System ( IPSS-R) , коморбидност.
Abstract. Myelodysplastic syndrome (MDS) is a heterogenic group of acquired hematopoietic stem cell disorders characterized by ineffective hematopoiesis and a high risk of transformation into acute myeloid leukemia.
Despite the expanding knowledge in the field of MDS and the improvement of prognostic scales, the choice of
therapeutic approach still remains a serious challenge. The incorporation of additional patient-related factors
such as clinical frailty scale and comorbidity index in the risk stratification strategies may improve the prognosis
beyond the parameters included in Revised International Prognostic Scoring System ( IPSS-R) and facilitate the
treatment choice.
Key words: Myelodysplastic syndrome (MDS), clinical frailty scale (CFS), Revised International Prognostic Scoring System ( IPSS-R) , comorbidity
ВЪВЕДЕНИЕ
Миелодиспластичният синдром (МДС) представлява хетерогенна група от клонални заболявания
на хемопоетичната стволова клетка, характеризиращи се с цитопения/и/, дисплазия в една или повече от клетъчните линии, неефективна хемопоеза и повишен риск от трансформация в остра
миелоидна левкемия (ОМЛ) (1-3).
Заболеваемостта от МДС е около 4.8 на 100 000
души / годишно. Превалира бялата раса и мъжкият пол. Риска от развитието на МДС нараства с
напредването на възрастта. Приблизително 86%
от новодиагностицираните пациенти са на възраст
над 65 години (4).
Прогнозата при пациентите с МДС се определя
ХЕМАТОЛОГИЯ 2021

чрез използването на прогностични системи за рискова стратификация (5). Четирите прогностични
скали – IPSS (Mеждународна прогностична скоринг система), WPSS (WHO базирана прогностична скоринг система), MDAPSS ( MDA прогностична
скоринг система) и IPSS-R ( ревизирана IPSS) са
най-широко разпространените модели за оценка
на риска в клиничната практика.
IPSS е първата система за оценка на риска при нелекувани пациенти с МДС. Поради ограничения,
свързани с цитогенетичната класификация, IPSS
се счита за неточен предиктор на прогнозата, особено в групата пациенти с нисък риск (6). IPSS е
ревизирана през 2012г, която се основава на нова
разширена цитогенетична класификация и се обръща внимание на степента на цитопениите (7).
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Настоящите скоринг системи, обаче, са с ограничена полезност при избора на терапия. Първо, скоринг
системите не дават отговор на въпроса, кога и как да лекуваме пациентите, попадащи в групата на ниския риск и второ, остава неясен подхода към пациентите с интермедиерен риск, дали да се приложат
стартегии за нисък или висок риск.
Съществуващите в момента системи за рискова стратификация на онкологичните заболявания, както
и на МДС, не включват т.нар. пациентски прогностични фактори като общо здравословно състояние,
наличие на коморбидитети и тяхната степен на изява (8). Коморбидитетите могат да предхождат МДС
или да се изяват по време на лечението, без да са нежелано събитие свързано с него (9). Клинични
проучвания сочат, че броят и степента на изява на коморбидитетите повлияват изхода от малигненото
заболяване (10, 11). Важно е да се отбележи, че е по-малко вероятно по-възрастните пациенти с МДС
да получат активно лечение, както и висококачествени грижи (12).
Три независими фактора, които не са включени в системите за стратификация на риска могат да бъдат
потенциално решаващи в определянето на терапевтичния подход- индекс на „уязвимост“, коморбидитет и качество на живот.

КЛИНИЧНА СКАЛА ЗА "УЯЗВИМОСТ"

1
2
3
4
5
6
7
8
9

В много Хора, които са здрави, активни,
добро енергични и мотивирани.. Те са сред найсъстояние активните за възрастта си.
В добро
състояние
Неуязвими

Уязвими

Леко
уязвими

Хора, които нямат симптоми на
активни заболявания, но в по-лошо
състояние, сравнени с първата
категория. Често трениращи.
Хора с добре контролирани медицински
проблеми, но не активни физически.
Извършващи кратки разходки.
Пациенти без необходимост от помощ
при ежедневните дейности, често със
симптоми ограничаващи активността,
чести оплаквания от уморяемост през
деня.
Трудно подвижни пациенти с
непостоянна нужда от помощ при
физически дейности.
Пациенти в нужда от постоянна помощ

Умерено за осъщетвяване на ежедневните си
уязвими физически дейности.

В тежко Пациенти напълно зависими от помощ
състояние за ежедневните си физически дейности.
В много Пациенти напълно зависими от помощ
за ежедневните си физическите
тежко дейности, в терминално състояние .
състояние
Терминални

Пациенти в претерминално състояние с
очаквана преживяемост под 6 месеца .

Табл.1 Клинична скала за „уязвимост“ (Rockwood и сътр.)
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Целта на скрининга за „уязвимост“ е да определи „физиологичната” възраст на пациента при избора на
лечението и неговите цели. Може да определи тенденцията от влошаване на състоянието или необходимостта от болнично лечение.
Друг алтернативен модел отчита „уязвимостта“ като кумулативен ефект от индивидуални дефицити и
включва повече от 30 допълнителни фактора - самооценка на здравословното състояние, въпроси по
отношение на физически капацитет в дома и наличие на хронични заболявания (19).
Предвид потенциалното значение на индекса на „уязвимостта“ за терапевтичния избор и изхода от заболяването при пациентите с МДС, оценката му при диагнозата е от изключително значение. Така, възрастни пациенти със скор от 1 до 3 точки и интермедиерен риск МДС, могат да бъдат подложени на интензивна химиотерапия, включително алогенна стволово клетъчна трансплантация (СКТ) (20).
СКАЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМОРБИДНИЯ ИНДЕКС
По определение, като коморбидно, се дефинира състояние, което съществува едновременно с друго
основно заболяване, като повлиява протичането му и често изявата и симптоматиката му променят терапевтичния подход и имат съществено влияние върху крайната прогноза.
Пациентите с МДС са възрастни като повечето от тях имат и коморбидитети. Наличието на коморбидитети се асоциира с по-лоша обща преживяемост и по-висок риск от смърт при пациенти с МДС (21).
1. Индекс на коморбидност на Чарлсън (Charlson comorbidity index (CCI))
Charlson коморбидният индекс е основен метод за категоризиране на коморбидитетите при пациентите,
основан на международната класификация на заболяванията . Основан е от Mary Charlson през 1987г.
Определя риска от смърт в рамките на 1 година от хоспитализацията на пациенти със специфични съпътстващи заболявания. Скоринг системата включва 19 показателя.
CCI е разработен чрез определяне на тежеста на 19 хронични заболявания според тяхната връзка с 1-годишна смъртност в кохорта от 559 пациенти (22). (Табл.2).

Charlson comorbidity index (CCI)

Коморбидност
Стар инфаркт на миокарда
Застойна сърдечна недостатъчност
Периферна съдова болест
Сърдечно-съдови заболявания
Деменция
Хронични белодробни заболявания
Ревматологични заболявания
Пептична язва
Леко чернодробно заболяване
Диабет
Мозъчно-съдова болест/ хемиплегия/
Умерено до тежко бъбречно заболяване
Диабет с хронични усложнения
Рак без метастази
Левкемия
Лимфом
Умерено до тежко чернодробни заболявания
Авансирал тумор с метастази
СПИН

Резултат
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
6
6

Табл.2 Индекс на коморбидност на Чарлсън (CCI)
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CCI се използва широко за прогнозиране на рисковете от смъртност при различни състояния, включително солидни злокачествени заболявани.
2. Индекс на коморбидност, специфичен за пациенти преди трансплантация на хематопоетични стволови клетки (HCT) ( HCT-comorbidity
index (HCT-CI))
При пациенти подходящи за алогенна ствoлово
клетъчна трансплантация (СКТ) се използва HCTCI. Този индекс е полезен за клиничната практика
при консултиране на пациенти преди СКТ (23).
Той се измерва чрез определените от Sorror и
сътр. през 2005 година параметри. Основан е на
базата на анализите на 1055 пациента, които са
разделени според коморбидитетите в 17 групи.
Точковата система определя скора от отделните
съпътстващи заболявания според тяхната прогностична значимост в моделите на Кокс с пропорционална значимост. HCT-CI се оказва по-чувствителен от CCI (24). Някои елементи от CCI като
наличие на СПИН, левкемия, лимфом, се оказват
без значение за пациенти, подложени на СКТ. В
допълнение, CCI не отчита някои чести съпътстващи заболявания, като скорошни инфекции и
психиатрични смущения (25).
HCT-CI скала е основана на 17 групи заболявания,
като всяко поотделно се оценява с 1 до 3 точки.
Например, захарния диабет се оценява с 1 точка.
Острите белодробни заболявания се оценяват с 3
точки. Така според скора, пациентите се разделят
в три групи: с нисък скор (0 точки), интермедиерен
(1 до 2 точки ) и висок скор ( 3 точки) (Табл.3)
Ретроспективен анализ на пациенти с МДС от регистъра на Австрия , който оценява HCT-CI при
616 болни, установява че най-голяма е честотатата на кардиоваскуларните заболявания (28%), захарен диабет (12%) и предходни солидни тумори
(10%). Коморбидитетите са по-често сред мъже и
на възраст над 65 години (26).
3. МДС-специфичен коморбиден индекс ( MDSCI)
Della Porta и сътр. през 2009 година основават
време зависим МДС-специфичен коморбиден индекс MDS-CI (27). За целта е проучена кохорта от
840 пациенти с МДС, като е определен коморбидния индекс чрез HCT-CI.
През 2010 г. специфичният за MDS индекс на коморбидност (MDS-CI) е валидиран с помощта на
данните от Дюселдорфския МДС регистър. Той използва фактори, свързани с пациента (28).
Създадени са модели за определяне на риска от
не-левкемична смърт. Само 5 от 17 HCT-CI показателя се оказват сигнификантни: сърдечни заболявания (2 т.), средни до тежки чернодробни заболявания (1т.), тежки пулмонални заболявания
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(1т.), бъбречни заболявания (1т) и настоящи или
предходни данни за солиден тумор(1т). В зависимост от коморбидитетите пациентите се подразделят на нисък риск (0 т), интермедиерен риск (1 - 2
т) и висок риск( над 2т) (29).(Табл.4)
4. Оценката на коморбидността за възрастни
27 (Comorbidity Evaluation-27 (ACE-27))
Оценката на коморбидността за възрастни 27
(ACE-27) е валидиран метод за коморбидност,
който предоставя оценка от 0 до 3 точки въз основа на броя и тежестта на съпътстващите заболявания (30) .
Клинично проучване проведено във Великобритания определя ролята на коморбидитетите за общата преживяемост при болните с МДС, като използва скалата ACE-27. Сред анализираните 600
пациенти, 77% са имали поне един коморбидитет.
Въпреки, че няма значима връзка между нивото
на коморбидитет и левкемичната трансформация,
пациентите с по-високо ниво на коморбидност са
били с 50% по-ниска преживяемост спрямо тези
без коморбидитет, независимо от възраст и IPSS
рискова група (31,32).

Коморбидност
1. Аритмия

Дефиниция

Да

}
}

Резултат

□ предсърдно мъждене

□

□ предсърдно трептене

□

□ болен синусов синдром

□

□ вентикуларна аритмия

□

□ Коронарно артериални заболявания

□

□ сърдечна недостатъчност

□

□ Миокардно нарушение

□

□ фракциоин на изтласкване ≤ 50 %

□

□ болест на Крон

□

□ Язвен колит

□

}

①

□ лекувани с инсулин или перорални хипогликемични средства

□

→

①

5. Мозъчно съдови
заболявания

□ преходна исхемична атака

□

□ мозъчно съдови исхемични или хоморагични удари

□

6. Психични разтройства

□ Изискват психиатрична консултация и/или специфично
лечение

□

7. Леки черноробни
заболявания

□ Хронични чернодробни

□

□ Билирибун > ULN - 1.5 Х ULN

□

□ AST/ALT > ULN - 2.5 X ULN

□

□ Боди Масс Индекс ≥ 35 ( възрастни)

□

□ Боди Масс Индекс при подрастващи ≥ 95 ( деца )

□

}

①

□ Изискващи продължително антимикробно лечение преди, по
време и след началото на продължително лечение

□

→

①

□ Изискващи лечение

□

→

②

□ Потвърждаване с ендоскопия и изискват лечение

□

→

②

□ Серум Kреатинин > 2 mg/dl ( или > 177 μmol/L)

□

□ На диализа

□

□ Изикващи траснплантация на бъбрек

□

13. Белодробни - умерени
заболявания

□ DL отклонение на хемоглобин 66-80% от нормите

□

□ FEV 66-80% от нормите

□

14. Белодробни - тежки
заболявания

□ DL отклонение на хемоглобин ≤ 65 % от нормите

□

□ FEV ≤ 65 % от нормите

□

}
}

□ очаквани асимптоматични пролапси на митралната клапа

□

→

③

□ Хирургично лечение, химиотерапия. Лъчетерапия ,с
изключение на немеленомния рак на кожата

□

→

③

□ Цироза на черния дроб

□

□ Билирибун > 1.5 Х ULN

□

③

□ AST/ALT > 2.5 X ULN

□

}

2. Съдечно съдови
заболявания

3. Възпалително заболяване
на червата
4. Диабет

8. Затлъстяване
9. Инфекции
10. Ревматологични
заболявания
11 .Пептични язвени
12. Бъбречни заболявания

15. Заболяване на клапите
на сърцето
16. Предшестващо
злокачествено заболяване
17. Чернодробни
тежки/умерени
заболявания

}

→

}

}

①

①

①
①
①

②
②
③

Табл.3. Индекс на коморбидност, специфичен за пациенти преди трансплантация на хематопоетични стволови
клетки (HCT-CI)
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Коморбидност

MDS-CI

HR се получава чрез
мултипроменлив анализ на
оцеляването на Cox с NLD
като резултат

Оценка

3.57( P < 0.001)

2

2.55(P = 0.01)

1

2.4(P = 0.005)
1.97(P = 0.04)

1
1

Aвансирали тумори
MDS-CI

2.61(P < 0.001)
сбор от индивидуална
променлива оценка

Нисък риск
Интермедиерен риск
Висок риск

0
1-2
>2

1
Съотношение на риска в
проучваната група от
пациенти
564/840 (65%)
244/840(29%)
50/840 (6%)

Съдечни заболяваия
Средно до тежки
чернодробни
заболявания
Tежка белодробна
болест
Бъбречни заболявания

Табл.4 МДС-специфичен коморбиден индекс (MDS-CI)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Коморбидитетите и степента на „уязвимост“ имат
значителна роля в определянето на преживяемостта при пациентите с МДС. Болните с тежки форми на коморбидитети са с 50% намалена
преживяемост, независимо от възрастта и IPSS
рисковата група. Използването на скалите за коморбидитет и „уязвимост“ би улеснило избора на
терапевтичен подход при пациентите с МДС.
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РОЛЯТА НА SPECT/CT ЗА ДИАГНОСТИКА НА МАЛИГНЕНИ КОСТНИ ЛЕЗИИ
Георгиев Н., Попов В. , Ботушанова А.
Катедра по клинична онкология, Медицински Университет – Пловдив
УМБАЛ “Св. Георги” – ЕАД, Пловдив

SPECT/CT’S ROLE IN THE DIAGNOSTICS OF MALIGNANT BONE LESIONS
IN DIFFERENT MALIGNANT DISEASES
Georgiev N., Popov V., Botushanova A.
Department of Clinical Oncology, Medical University – Plovdiv
University Hospital “Sv. Georgi” - Plovdiv

Резюме. Ранното откриване на малигнени костни лезии има важна роля за точното стадиране
и оптимално клинично поведение при злокачествените заболявания. Доказването им изисква
правилен избор на образните методи с оглед оптимална информативност на получените
резултати. Обзорът представя различните видовете лезии, тяхната характеристика с
насоченост към клиничната практика. Представени са предимствата на хибридната техника
SPECT/CT, анализирани са съществуващите данни за приложението й при различни малигнени
заболявания, включително и възможностите за терапевтично проследяване. Напредъкът на
технологиите доведе и до появата на количествената SPECT/CT с нови възможности за приложение
на метода в тази насока.
Ключови думи: малигнени костни лезии, SPECT/CT, количествена SPECT/CT
Abstract. The early detection of malignant bone lesions plays a crucial role in the accurate staging and the optimal clinical behavior in cancer patients. Proving them requires the correct choice of imaging methods in order
to obtain optimal information from the results. The review presents the different types of lesions, their characteristics with a focus on clinical practice. The advantages of the hybrid technique SPECT / CT are presented, the
existing data for its application in various malignant diseases are analyzed, incl. the possibilities for therapeutic
follow-up. Advances in technology have led to the emergence of quantitative SPECT / CT with new possibilities
for applying the method in this direction.
Key words: bone lesions, SPECT/CT, quantitative SPECT/CT
НУКЛЕАРНО-МЕДИЦИНСКИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА МАЛИГНЕНИ КОСТНИ ЛЕЗИИ
Основните нуклеарно-медицински методи за диагностика на малигнени костни лезии са планарна
костна сцинтиграфия, еднофотонна емисионна
компютърна томография (SPECT), позитронно
емисионна томография (PET), SPECT/CT и PET/
CT. Хибридните техники SPECT/CT и PET/CT,
комбинират съответно нуклеарно-медицинските
изследвания SPECT и PET с компютъртомографските образи (CT).
Костна сцинтиграфия
Едно от основните направления в използването
на еднофотонната диагностика е костната сцинтиграфия. Тя е “златен стандарт” при откриване
на костни лезии с различна етиология. Касае се
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за високочувствителен и относително евтин метод, който позволява целотелесно изследване на
скелета. Използването на 99mTc белязан дифосфонат води до натрупване на радиофармацевтика във всички кости с остеобластна активност
(“flare up” феномен). Ето защо методът има слаба
специфичност и потенциално може да доведе до
фалшиво положителни резултати при ефективно
проведена терапия. Това може да наложи разширяване на изследването със SPECT или SPECT/
CT. (1)
SPECT
За разлика от двуизмерния образ, ограничен от
наслагването на анатомични структури, SPECT
метода дава 3D образ (образ в три равнини). Това
осигурява по-добра локализация при нетипично
натрупване на радиофармацевтика.(2,3) Чувст-

вителността и специфичността на SPECT при откриване на костни метастази е съответно 87% и
91%.(4) Известен недостатък при SPECT метода в
сравнение с други нуклеарно-медицински методи,
като количествената SPECT/CT, PET и PET/CT е
невъзможността за количествена оценка на натрупването. (5)
PET
PET е техника, която произвежда томографски
изображения с висока резолюция, чрез регистрирането на високоенергийни фотонни двойки, получени по време на позитронното разпадане на радиоизотопа (двуфотонна техника). PET има много
по-добра пространствена разделителна способност от конвенционалните методи за сканиране
на костите. Най-често използвания радиофармацевтик в РЕТ диагностиката е 18 - флуор флуордезоксиглюкоза (18F-FDG-PET). Той позволява да
се сравни максималната стандартизирана стойност на поглъщане (SUVmax) на метаболитно
активните находки в костите при проследяване и
така предоставя обективна оценка за ефекта от
проведеното лечение. От друга страна подобно на
костната сцинтиграфия “flare up” феноменът също
е потенциален недостатък на метода, довеждащ
до фалшиво позитивни резултати.
SPECT/CT и PET/CT
Хибридните методи SPECT/CT и PET/CT позволяват съчетаване на функционално-морфологичния
образ с точната анатомична локализация. Това
предоставя информация, необходима за адекватното клинично поведение при широк спектър
от заболявания. Използването на SPECT/CT подобрява контрастта, позволява локализиране на
анатомичните лезии, премахва наслагването на
анатомични структури и осигурява морфологични
данни, като по този начин увеличава специфичността и положителната прогнозна стойност. (6, 7)
SPECT/CT e хибриден образен метод, прилаган в
медицинската практика от две десетилетия. След
въвеждането на PET/CT, някои учени изказват мнението, че с разработването и прилагането на все
повече радиофармацевтици с позитронна емисия,
методът ще конкурира SPECT/CT и дори може да
замени планарните и томографски изображения
и тяхното приложение в онкологията. (8, 9) Данни
от последните десет години не потвърждават това
становище и показват нарастващо приложение
на еднофотонните изображения в медицинската
практика. (10) Натрупването на опит в приложението им и непрекъснатото развитие на технологията дават основание някои автори да приемат,
че не трябва да се говори за конкуренция, а за
синергизъм между двете хибридни техники, като
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същевременно продължава дебатът относно оптималното им използване с оглед получаване на
клинично значима информация. (11, 12)
Хибридната техника SPECT/CT е полуколичествен метод, който дава възможност да се определи SUV, т.е. дали повишеното натрупване на
радиофармацевтика съответства на конкретната
анатомична структура, което повишава точността
на диагностика. Например диагностичната прецизност на SPECT/CT при пациенти с костни метастази е с 69% по-висока в сравнение с данните
от SPECT. (4)
В сравнение с РЕТ/СТ, SPECT/CT е технология,
която подобрява качеството на функционалните
образи при по-ниско лъчево натоварване на пациента. Тя позволява използването на широка палитра от гама-фотонни радиофармацевтици, има
по-ниска цена и по-висока диагностична ефективност. Наблюдава се нарастваща честотата на използване на SPECT/CT, както и приложението му
в нови клинични направление. (10)
Показанията за провеждането на костна SPECT/
CT сцинтиграфия в ежедневната клинична практика включват, но не се ограничават до следните:
след абнормална планарна сцинтиграфия с цел
подобряване на локализацията на откритите патологичните находки; при предполагаеми травматични наранявания на скелета; за оценка на лезии
в тарзалните или карпалните кости (обикновено
след травма); при съмнение за остеоиден остеом;
за оценка на гръбначния стълб и сакроилиачните
стави при ревматологично заболяване; за диагностика на остеонекроза и инфракт на костната тъкан, остеомиелит, тендинит или спондилодисцит;
оценка на болезнена протеза или при наличие на
резидуална болка след ортопедична операция;
оценка на малигнени или псевдомалигнени лезии;
уточняване на находките при наличие на екстраскелетна патология или натрупване. (13)
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
МАЛИГНЕНИТЕ КОСТНИ ЛЕЗИИ
Малигнените костни лезии се проявяват клинично
със силна болка, ограничена подвижност, патологични фрактури с/без компресия на гръбначния
мозък и хиперкалциемия. Ранното им откриване
има важна роля за точното стадиране и оптимално
клинично поведение, заедно с прилагането на различни терапевтични стратегии, като хирургична
фиксация, радиотерапия или терапия с бифосфонати с оглед намаляване на риска от усложнения
и подобряване на качеството на живот. (2, 4, 14)
Най-често малигнените костни лезии са костни
метастази (КМ). Метастазирането е процес, който
последователно включва клетъчна миграция, ан-
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гиогенеза, достъп до системната циркулация, преодоляване на локални имунни отговори и растеж в
отдалечени органи. (15, 16) Костната тъкан е третата по честота локализация на метастази (след
белия и черния дроб), като в 70% от случаите те се
дължат на рака на простатата и рака на гърдата.
(17) Повече от 90% от КМ се разпространяват в аксиалния скелет и проксимални части на раменната кост и бедрената кост при възрастни индивиди.
(18) Прешлените, таза и ребрата са предпочитани
места на КМ, поради високото им съдържание на
хемопоетичен костен мозък. В гръбначния стълб
52% от КМ се намират в лумбалния дял, 36% - в
торакалния и 12% - в цервикалните прешлени.
(19, 20) По-редките локализации са в мандибула
и патела. (4)
Автори съобщават, че общата честота на КМ не
е известна, но тяхната относителна честота при
пациенти с авансирало онкологично заболяване
е както следва: рак на млечната жлеза и простатата (65-75%); щитовидна жлеза (60%); бял дроб
(30-40%); пикочен мехур (40%); бъбречно-клетъчен карцином (20-25%), меланом (14-45%). Появата на КМ е лош прогностичен белег и средната
преживяемост след диагностицирането им варира
при различните малигнени заболявания: 6 месеца
при меланом; 6-7 месеца при карцином на белия
дроб; 6-9 месеца при карцином на пикочния мехур; 12 месеца при карцином на бъбреците; 12-53
месеца при рак на простатата; 19-25 месеца при
рак на млечната жлеза и 48 месеца при рак на щитовидната жлеза. (21)
Малигнените костни лезии се класифицират като
остеолитични, остеобластни или смесени, в зависимост от нарушенията в нормалното костно ремоделиране.
Остеолитичните лезии се характеризират с разрушаване на нормалната костна тъкан в резултат
на повишената активност на остеокластите. (19,
21) Могат да бъдат открити при множествен миелом, рак на гърдата бъбречно-клетъчен карцином, меланом, недребноклетъчен рак на белия
дроб, неходжкинов лимфом, рак на щитовидната
жлеза или хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки. Друг механизъм на остеолиза в късните стадии
на заболяването се дължи на компресията на съдовете с последваща исхемия. (17)
Остеобластните лезии (склеротични) се характеризират с образуването на нова костна тъкан.
Те се срещат при рак на простатата, карциноид,
дребноклетъчен карцином на бял дроб, Ходжкинов лимфом или медулобластом. Механизмите на
остеобластните метастази са все още слабо проучени. В някои случаи образуването на ново костно
вещество не се предшества от костна резорбция.
(17)
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Смесените лезии се срещат в случаите когато
пациентът има както остеолитични, така и остеобластни лезии, или ако отделна КМ има както остеолитични, така и остеобластни компоненти. Подобна характеристика на КМ се открива при рак на
млечната жлеза, рак на стомашно-чревния тракт и
сквамозните хистологични варианти на карцином.
Известно е, че ракът на млечната жлеза дава предимно остеолитични лезии, но 15-20% от жените
имат и остеобластни лезии или и от двата вида
костни метастази. (19)
РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ
Преобладаващите радиофармацевтици, използвани при костната сцинтиграфия са остеотропни
радиоизотопи, които се натрупват в местата на активно образуване на костно вещество, независимо
дали етиологията е доброкачествена или малигнена. За SPECT изображението на скелета се използват фосфатни съединения, обикновенно маркирани с метастабилен технеций (99mТс). Същият
радионуклид е използван и при конвенционалната
скелетна сцинтиграфия въз основа на неговата
ефективност, ниска цена, широко разпространена
наличност и благоприятна дозиметрия. (22)
За разлика от остеотропните агенти, които имат
висок афинитет към калция, туморотропните радиоизотопи се натрупват в малигнените клетки – класифицират се като специфични или неспецифични. Неспецифичните туморотропни
радиофармацевтици и остеотропните съединения
са чувствителни, но не са специфични за КМ. Специфичните радиоизотопи могат да се използват
за изследване на КМ от невроендокринни тумори.
Напр. при използване на метайодбензингуанидин
(MIBG), анaлог на норадреналина, се наблюдава
специфично натрупане в симпатиковата нервна
система и свързаните с нея карциноми. При маркирането с I-123 или I-131 има възможност да се
открият КМ при феохромоцитом и параганглиом.
(22)
Преобладаващо остеобластните метастази се
визуализират като зони с повишено натрупване
на радиофармацевтика, т.е. повишен костен метаболизъм. Чувствителността на изследването е
най-висока при рак на простатата, който образува
главно остеобластен вид КМ. Ниска чувствителност на сканирането на костите е характерна за тумори, които са предимно литични, като мултиплен
миелом и бъбречно-клетъчен карцином, поради
факта, че остеолитичните метастази се изобразяват като студени или изоинтензивни. Процентът
на откриване на КМ при карцином на гърдата и белия дроб е също висок, въпреки че тези карциноми се характеризират по-често с образуването на
смесен вид лезии. (19)

РОЛЯТА НА SPECT/CT ПРИ
ДИАГНОСТИКА НА КМ
Простатен карцином
Костите са втората най-често срещана проява на
метастатична болест при простатен карцином. Те
са независим прогностичен фактор и индикация за
системна терапия при заболяването. (23, 24) Проведено е проучване за изследване диагностичната стойност на целотелесната SPECT/CT (99mTc
белязан дифосфонат) за откриване на КМ при
пациенти с биохимична прогресия на простатен
карцином. (25) Авторите съобщават, че средната
стойност на PSA е сигнификантно по-висока при
пациенти с позитивна за КМ целотелесна SPECT/
CT (12.5 ng/mL) в сравнение с тези с отрицателна SPECT/CT (4.4 ng/mL). Праговата стойност на
PSA от 10 ng/ml значимо корелира с позитивната
целотелесна SPECT/CT. Данните потвърждават
добрата диагностична стойност на метода при
тези пациенти с 86.7% чувствителност, 98.8% специфичност, 96.3% позитивна и 95.5% негативна
предиктивна стойност, които статистически не се
различават от тези на FCH PET/CT. (25)
Карцином на щитовидната жлеза
КМ са втора по честота локализация на далечни
метастази при диференциран рак на щитовидната жлеза. Срещат при 2–13% от всички случаи с
тази диагноза и се откриват в почти половината
от пациентите с далечни метастази. Най-често се
касае за остеолитични лезии с вторично костно
образуване, поради провокирана костна деструкция и участието на меки тъкани. (26) Честотата
на КМ е три пъти по-висока при фоликуларния
(7–28%) в сравнение с папиларния карцином на
щитовидната жлеза (1–7%). (27) При пациенти с
диференциран карцином на щитовидната жлеза
целотелесната SPECT/CT осигурява прецизната
локализация и оценка на степента на засягане
на костите. (28) Наред с това CT компонентът на
SPECT/CT позволява откриване на лезии, които
не натрупват радиофармацевтик. (28, 29)
Карцином на бял дроб
Костите са една от най-честите локализации на
далечни метастази при рак на белия дроб, като
30–40% от пациентите с авансирало заболяване
имат скелетни метастази. (30, 31) Клиничната значимост на КМ при това заболяване е пренебрегвана, тъй като преживяемостта на пациентите с
напреднало заболяване е по-малко от 6 месеца.
Терапевтичните успехи в последното десетилетие
с включване на широк спектър таргетна и имунотерапия подобри преживяемостта на пациентите.
Това обосновава клиничната значимост на откриването на КМ при карцином на бял дроб. (32)
Необходими са допълнителни проучвания за значението на SPECT/CT при диагностика на КМ при
тези пациенти.
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Невроендокринни новообразувания
Невроендокринните тумори (НЕТ) са хетерогенна
група новообразувания, които възникват от клетки с невроендокринен фенотип, произхождащи
най-често от гастроинтестиналния тракт или белите дробове. Въпреки че традиционно НЕТ се счита за рядко заболяване, през последните няколко
десетилетия се отчита ръст на заболеваемостта
поради по-прецизните съвременните диагностични методи (имунохистохимични и образни). КМ
при НЕТ са късно събитие, настъпващо след развитието на чернодробните такива и често остават
неоткрити. (33) Способността на НЕТ да метастазират в костите се дискутира напоследък. В днешно време данните от литературата за ролята на
SPECT/CT при диагностициране на КМ при НЕТ са
все още оскъдни. (34)
Множествен миелом
18F-FDG-PET/CT е високо чувствителен метод
за откриване на активно заболяване при пациенти с мултиплен миелом. Може да бъде използван
при стадиране, рестадиране, както и за оценка
на терапевтичното повлияване. При сравнителен анализ се установява, че 99mTc-MIBI-SPECT/
CT и 18F-FDG-PET/CT имат сходна способност
да откриване на активни огнища на заболяването. SPECT/CT с цитирания радиофармацевтик е
по-ефективен от 18F-FDG-PET/CT за откриване на
дифузно засягане на костния мозък, но е по-малко
ефективен при откриването на фокални лезии.
Костната сцинтиграфия не е първи избор за диагностициране на малигнените костни лезии при
мултиплен миелом. Това се дължи на факта, че
натрупването на 99mTc маркирани дифосфонати
зависи от остеобластната активност. Приема се,
че при заболяването може да има и остеобластна дисфункция с намалена и/или липсваща остеобластна активност, т.е. костната сцинтиграфия
често не установява патологични промени при миелом. (35)
Солитарни костни лезии
Данни от настоящо проучване доказват, че SPECT/
CT има определени предимства при диференциалната диагноза на солитарни костни лезии, установени при целотелесна костна сцинтиграфия
на пациенти с доказано онкологично заболяване.
Авторите установяват, че след последващо прилагане на SPECT/CT, 73% от всички лезии са доброкачествени (бенигнени костни тумори и дегенеративни промени). КМ са по-редки и се установяват
предимно в диафизите на крайниците. Следователно SPECT/CT има значима диагностична ефективност при разграничаването на злокачествени
от доброкачествени солитарни лезии в крайниците при онкологични пациенти. (36)
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КОЛИЧЕСТВЕНА SPECT/CT

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият напредък в интегрирането на CT в
хибридния метод SPECT/CT направи възможно
включването на количествени параметри, като
SUV, SUVmax и SUVmean или % инжектирана доза
(% ID) при изображения с гама камера. Всъщност
такъв количествен подход при нуклеарно-медицинските изследвания до този момент е постигнат
само при PET и PET/CT. Трите основни характеристики за наличието на количествена SPECT/
CT са корекцията на затихване, корекцията на
разсейване и възстановяването на разделителната способност. Днес се счита, че количествената
SPECT/CT може да има значима роля като образен биомаркер в областта на модерната нуклеарна онкология. (29, 37)

Хибридната техника SPECT/CT позволява сливането на метаболитния образ от SPECT с анатомичния образ от CT, като съчетава функционална
и метаболитна информация с анатомична прецизност. През последните години нараства все повече
ролята на SPECT/CT за откриване и диференциална диагноза на малигнени костни лезии при различни заболявания. SPECT/CT подпомага ранното
откриване на КМ и има критична роля за точното
стадиране и оптимално клинично поведение при
тези пациенти.

За първи път клинично приложение на количествената SPECT/CT е съобщено при оценка на абсолютната радиоактивна концентрация в костите,
а по-късно и за оценка на тиреоидната функция и
гломерулната филтрация. (37, 38) Установява се
широка вариация на SUV дори при здрави кости,
като има градиент на неговите стойности от шийните към лумбалните прешлени. Най-ниският SUV
се регистрира в най-горните прешлени, а най-високият SUV в най-долните. (39) Съобщава се, че
черепът има по-нисък SUV от шийните прешлени.
Изглежда, че възрастта корелира отрицателно със
SUV, докато плътността на костите като единица
на Hounsfield при CT може да корелира положително със SUV. (38)
Настоящи изследвания проучват диагностичното
и терапевтичното приложение на количествената
SPECT/CT, като установяват значителна разлика между количественото натрупване на 99mTc
- 3,3-дифосфоно-1,2-пропанодикарбоксилна киселина (99mTc -DPD) при КМ на простатен карцином и това при гръбначни и тазови остеоартритни
промени. Авторите съобщават, че пациентите с
КМ имат статистически значимо по-висок SUVmax
и SUVmean, в сравнение с тези при остеоартрити (34.6 ± 24.6 с/у 14.2 ± 3.8 g/mL и съответно
20.8 ± 14.7 с/у 8.9 ± 2.2 g/mL). При оптимална граница на SUVmax от 19.5 g/mL за определяне на
метастатични лезии в гръбначния стълб и таза,
сканирането на костите чрез SPECT/CT показва
87% чувствителност, 92% специфичност, 99% положителна и 49% отрицателна прогнозна стойност.
Тези данни доказват че количествената SPECT/CT
може да подпомогне диференцирането на малигнени от бенигнени гръбначни и тазови фокални
лезии на костите. (40, 1)
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Появата на количествената SPECT/CT през последните години разкрива новата посока на развитие на тази технология. Чрез измерване на
активността на КМ може да се подпомогне диференцирането на малигнени от бенигнени костни
лезии, като се направи прецизна оценка на ефекта от проведеното лечение. Тези данни показват
възможността SPECT/CT да играе значима роля,
като образен биомаркер в областта на модерната
нуклеарна онкология.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА B-ЛИМФОЦИТНАТА ПОПУЛАЦИЯ СЛЕД
АВТОЛОЖНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ПЕРИФЕРНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХЕМАТОЛОГИЧНИ НЕОПЛАЗИИ
Гърчева Л. , Ганева П., Терзиева В., Спасов Б., Генова М.
Национална специализирана болница за хематологични заболявания – София

RESTORATION OF THE B-LYMPHOCYTE POPULATION AFTER AUTOLOGOUS
PERIPHERAL STEM CELL TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH
HEMATOLOGICAL MALIGNANCY
Gartcheva L., Ganeva P., Terzieva V., Spassov B., Guenova М.
National Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases – Sofia

Резюме.
Въведение: В-лимфоцитите са водещ елемент в хуморалния имунен отговор. След автоложна
трансплантация на хемопоетични стволови клетки (ТХСК), на фона на силно потиснатата имунна
функция, рискът от развитие на посттрансплантационни усложнения с инфекциозна генеза е
изключително голям.
Цел: Комплексен количествен и функционален анализ на процесите на възстановяване на В-клетъчната
популация и тяхната клинична значимост при пациенти, подложени на автоложна трансплантация
на хемопоетични стволови клетки.
Пациенти и методи: Проследени бяха количествени и функционални имунологични параметри при 58
автоложно трансплантирани пациента с малигнени хемопатии в 9 различни етапа непосредствено
преди и 24 месеца след ТХСК и еднократно при контролна група от 28 здрави лица. Приложените методи
включваха многопараметърна флоуцитометрия за количествена оценка (% и абсолютен брой) на
В-лимфоцитната популация, радиална имунодифузия и нефелометрия - за определяне на серумни
имуноглобулини, и статистически методи.
Резултати: Установени бяха отчетливо ниски предтрансплантационни нива на броя на В-клетките,
достигащи минимума на I месец, с последващо статистически значимо увеличение след II месец, побавно, но устойчиво при пациентите с лимфом. Пациентите без ранни посттрансплантационни
инфекциозни усложнения се отличаваха със значимо по-високи нива абсолютен брой В-клетки на
ден +100. Изследването на серумните имуноглобулини като функционален маркер на възстановяване
показа IgG около средните стойности, а IgA около долна граница през целия период на наблюдение.
Нивата на IgM бяха под средните, но в доверителните граници и с тенденция към нарастване, а повисоки стойности на ден +30 бяха установени в групата с инфекциозни усложнения. Възстановените
нива на IgM на ден +100 след ТХСК корелираха значимо с по-добра преживяемост (OS и PFS) в сравнение с
групата с нива под долна доверителна граница.
Заключение: Проследяването на посттрансплантационните нива на В-клетките и основните
имуноглобулини предоставя съществена информация за риска от инфекциозни усложнения след
автоложна ТХСК, както и за прогнозиране на общата и свободна от рецидиви преживяемост.
Ключови думи: В-клетъчна регенерация, автоложна ТХСК, усложнения.
Abstract.
Introduction: B-lymphocytes are leading in the humoral immune response. The risk of post-transplant infectious
complications is extremely high after autologous hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) and severely
suppressed immune function. 			
Aim: Complex quantitative and functional analysis of the processes of recovery of the B-cell population and their
clinical significance in patients undergoing autologous HSCT.
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Patients and methods: Quantitative and functional immunological parameters were monitored in 58 patients
after HSCT at nine different stages before and 24 months after THSC and once in a control group of 28 healthy
subjects. The methods included multiparameter flow cytometry to quantify (% and absolute number) the
B-lymphocyte population, radial immunodiffusion, and nephelometry to determine serum immunoglobulin
levels and statistical methods.
Results: The dynamics showed low pre-transplantation levels, reaching the minimum in the first month, with
a subsequent statistically significant increase in the second month, slower but persistent in patients with
lymphoma. Patients without early post-transplant infectious complications were characterized by significantly
higher levels of absolute number of B cells per day +100. Serum immunoglobulin levels, as a functional marker of
recovery, showed IgG around the mean and IgA around the lower limit throughout the observation period. IgM
levels were below average, but within confidence limits and tended to increase, and higher values on day +30
were found in the group with infectious complications. Recovered IgM levels at day +100 after HSCТ correlated
significantly with better survival (OS and PFS), compared to the group with levels below the lower confidence
limit.
Conclusion: Monitoring of post-transplantation levels of B cells and basic immunoglobulins provides essential
information on the risk of infectious complications after autologous HSCТ, as well as on the prediction of OS and
PFS.
Key words: B-cell regeneration, autologous HSCT, complications.
ВЪВЕДЕНИЕ
Трансплантацията на хемопоетични стволови
клетки е утвърден стратегически терапевтичен
метод за лечение на злокачествени заболявания. Крайният успех на ТХСК, усложненията след
нея и преживяемостта на пациентите са в пряка
зависимост от процесите на навременно и балансирано възстановяване на имунната система.
В-лимфоцитите са водещ елемент в хуморалния
имунен отговор и се свързват с рискът от развитие
на посттрансплантационни инфекциозни усложнения. Това обосновава необходимостта от задълбочен анализ на динамиката на възстановяване
на функционалните и количествените параметри
на В-клетките. Съществуват различия по отношение на тестовете, които се прилагат, като липсата
на стандартизиран подход се дължи най-често на
технически проблеми в ранния посттрансплантационен период или по време на възникнали усложнения. На практика броят на циркулиращите
лимфоцити често е твърде малък, за да е възможно извършването на детайлни изследвания. Няма
и дефинитивно определени абсолютни референтни стойности при очаквани абнормални тестове в
посттрансплантационния период. Възстановяването на В-клетките би следвало да се мониторира
преди трансплантацията и да продължи няколко
години, за да се установи неговата роля в контекст
на общата оценка на ТХСК, както и за събиране на
информация, необходима при разработването на
терапевтични стратегии.
ЦЕЛ НА ИЗЛСЕДВАНЕТО

и клиничната им значимост при пациенти, подложени на автоложна ТХСК. Заедно с това проучването включва анализи за възможна връзка между
тези процеси, параметри на реципиента (възраст,
основна диагноза, статус при трансплантация,
приложена терапия), клетъчния трансплантат и
настъпилите след трансплантацията усложнения.
ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
В изследването бяха включени група пациенти,
при които е проведена автоложна трансплантация
на хемопоетични стволови клетки и контролна група здрави лица.
Общо 56 пациенти бяха проследени в 9 различни
етапа за период от 24 месеца, като при направените изследвания са контролирани количествени (% от общите лимфоцити и абсолютен брой)
и функционални (серумни нива имуноглобулини)
В-клетъчни показатели. Всички пациенти, включени в групата, бяха изследвани преди и 1, 2, 3, 6, 9,
12, 18 и 24 месеца след прилагането на ТХСК. За
прецизност при анализа на резултатите, пациентите бяха разделени на групи по възраст, групи по
диагноза и приложена терапия.
Изследваната група включваше пациенти, при
които беше проведена агресивна химиотерапия с
автоложна ТХСК в 44 случая за лечение на системни хематологични заболявания и в 12 случая
– пациенти със солидни тумори (Табл.№1).
Разпределението по пол включваше 30 пациента
от женски пол и 26 от мъжки пол със средна възраст 31.4 години (4-58).

Основна цел е комплексен количествен и функционален анализ в динамика на процесите на възстановяване на В-клетъчната лимфоцитна популация
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Характеристики

Общо пациенти
в проучването

Пациенти

56

Средна Възраст (год.)
[минимална-максимална]

31,4
(4-58)

Пол

определяне на АС чрез директно маркиране с лизиране без промиване и използване на стандартизирани микросфери. Анализите бяха извършвани с флоуцитометър FACSCanto II (ВDickinson) и
софтуер BD Diva, версия 5.0.1. За количественото
определяне на серумните имуноглобулини бяха
използвани два основни метода - метод на радиална имунодифузия и нефелометричен метод.

мъже

26

РЕЗУЛТАТИ

жени

30

В-лимфоцитите бяха анализирани както като %,
така и като АС и бяха идентифицирани флоуцитометрично по експресията на CD19 - трансмембранен протеин. Нивата бяха отчетливо ниски, около
и под долна граница при всички пациенти преди
ТХСК – съответно средно 4.98% и АС средно 42.72
клетки/µl. През първия месец нивата достигнаха
своя минимум с последващо статистически значимо увеличение на втория месец (Wilcoxon, p <0.05)
(фиг. №1.А/Б). Тази тенденция продължи, като
между 3-ти и18-ти месец беше регистрирано плато със стойности около средните. АС остана нисък
и по-близък до долна граница до края на първата
година. През втората година след нарастването
продължи и в края стойностите се приближиха до
средните.

Нозологични единици
Ходжкинов лимфом

15

Неходжкинови лимфоми

22

Остра левкемия

7

Солидни тумори

12

Статус на основното заболяване към
момента на трансплантацията
Пълна ремисия /≥ много
добър частичен отговор

17

Частична ремисия (отговор)

29

Прогресия

10

Таблица №1 Основни характеристики на пациентите

Трансплантациите бяха осъществени средно 16
месеца след поставяне на диагнозата (1-81 месеца). Контролната група беше съставена от 28 клинично здрави лица (n=28) – 18 жени и 10 мъже със
средна възраст 38 години (20 г. – 56 г.).
Мобилизиращата и кондиционираща терапия беше
проведена в съответствие с основното заболяване и вида трансплантация по стандартизирани,
утвърдени протоколи. Аферезите за събиране на
клетъчен пул бяха извършвани с клетъчен сепаратор Fresenius AS 104 и работни програми C4Y или
RVY. Материалите бяха замразявани с програмен
замразител Nicool Plus (Air Liquide, Франция) и криопротектор DMSO (dimethylsulphoxide) в 10% крайна концентрация и съхранявани в среда на течен
азот при -196ºС. След предварителен контрол на
трансплантата за виталност и рекреационен капацитет на ден 0 беше осъществена трансплантация.

Фиг. №1А

ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ
Приложен беше флоуцитометричен метод чрез директно маркиране с лизиране и промиване за определяне % В-клетки и флоуцитометричен метод за
директно
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Фиг. №1Б
Фиг. №1 Динамика при възстановяването на: % CD19+
B-клетки (А) и CD19+ AC(Б) спрямо контролната група.

Допълнително проучихме възможностите процесите на В-клетъчната регенерация да зависят от
основни фактори като възраст, основна диагноза,
приложена терапия. Анализите показаха близка
динамика на В-клетъчно възстановяване като %
и АС между трите възрастови групи. Разгледана
по групи според диагнозата, динамиката като %
В-клетки следваше обща тенденция. С изключение на пациентите със солидни тумори, при която
В-клетъчната популация преди ТХСК беше с 30%
под средните стойности, почти при всички пациенти бяха отчетени с 60-80% по- ниски базови
стойности спрямо средните. През целия период
% CD19+ B-клетки се запази в доверителните граници, като тенденцията на плавно стабилизиране
беше най-ясна при пациентите с лимфом. Като AC
нивата останаха ниски около долна граница.
Направените допълнително сравнителни анализи
показа, че приложената терапия не повлиява възстановяването на В-клетъчната популация след
ТХСК в двете групи пациенти с диагноза лимфом
и приложени различни кондициониращи режими
ВЕАМ (n=15) и режим LACE (n=10).
Функционална реконструкция на В-клетъчната популация беше оценена чрез определяне на посттрансплантационни нива на серумни имуноглобулини IgG, IgA и IgM в същите времеви интервали
(фиг. №2). IgM регистрира нива под средните, но
в обхвата на доверителните граници и само при
него, в края на проследявания период, бе установена тенденция към нарастване.IgG показа
най-стабилна динамика, като през целия период
нивата останаха около средните, докато стойностите на IgA при всички пациенти бяха ниски
още преди ТХСК и се запазиха около долна граница през целия период
Възстановената В-клетъчна функционалност показа връзка с по-нисък риск от ранни посттрансплантационни инфекциозни усложнения, каквито
до 100-я ден след ТХСК бяха регистрирани при
22 от всички проследени пациенти. Анализът на
нивата на В-клетките като АС при пациентите без
усложнения от инфекциозен характер и нивата
при тези с установени усложнения от този тип до
100-я ден показа статистически значима умерена
степен на корелация [r= 0.428, p=0.008] (фиг. №3).
При анализа на нивата на имуноглобулините на
30-я ден в групата на пациентите с инфекциозни
усложнения
беше установена статистически значима умерена
степен на корелация между АС В-клетки и нивата
на IgM [r=0.387, p= 0.018). Не бяха намерени статистически значими разлики в АС В-клетки на 30-я
и на 100-я ден след ТХСК между групите пациенти
с и без регистриран рецидив.
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Фиг. №2 Динамика на серумни нива на IgM IgG, IgA.

Фиг. № 3 АС CD19+ 100 дни след ТХСК в групите
пациенти с/без регистрирани усложнения.

За оценка на прогностичното значение на В-клетъчното възстановяване бяха анализирани OS и
PFS в зависимост от достигнатите нива на 100-я
след ТХСК, като пациентите бяха разделени на
2 основни групи – с нива под и над долна доверителна граница за % и AC. Анализът на OS не
показа статистически значими различия между
двете групи пациенти. При оценката на PFS бяха
получени статистически значими резултати за %
В-клетки (p<0.05). Резултатите показаха, че 75%
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от пациентите, при които % В-клетки остава под
долна граница на 100-я ден след ТХСК, преживяват без рецидив спрямо 54.5% от тези с възстановени нива. Анализите на OS и PFS в зависимост
от достигнатите нива на серумни имуноглобулини
на ден + 100 не показаха статистически значим резултат по отношение на IgG и IgA, но резултатите
за IgM показаха различна картина. OS на пациенти с нива на IgM на 100-я ден в доверителен интервал показа 83.9% преживели средно 512 дни,
докато тези, с нива под долна граница 50% преживяха средно 432 дни (p=0.008) (фиг. №4А). Анализите на PFS показаха, че в групата с възстановени
нива на IgM на 100-я ден 60.6% от пациентите не
регистрират прогресия, докато в групата с ниски
нива те са 40% (фиг. №4Б).

на В-клетъчните нива в продължение на 2, понякога до 5 години след ТХСК (2). Установената от нас
тенденция на по-бавното, но устойчиво повишение в края на проследяването, най-вече при пациенти с лимфом, би могла да се свърже с предходна терапия с анти-CD20 моноклонални антитела.
Резултатите ни не се различават от становищата
на повечето автори, които не отчитат статистически значима зависимост между диагноза и обем
на В-клетъчна регенерация (1). След автоложна
ТХСК В-клетките регенерират по няколко механизма. Счита се, че значителна част от фракцията на
доказаните посттрансплантационни В-клетки е за
сметка на стволовите клетки на пациента (в трансплантата и остатъчни след терапията) и слабо
диференцирани, антиген-специфични В-клетки в
трансплантационния материал (3). Произходът на
посттрансплантационните В-клетки е определящ
фактор при оценка на възможностите за пасивен
трансфер на хуморален имунитет и функционално
активни В-клетки.
Степента на функционалното В-клетъчно възстановяване при пациенти след ТХСК беше оценена чрез изследване на количествата на основните серумни имуноглобулини IgM, IgG и IgA
(4). Продукцията на антитела, включително изотипното превключване от IgM към IgG, очаквано
се оказа забавено. поради дефекти и спад в посттрансплантационната В-клетъчна популация,
като едновременно се свързва с ниските нива на
CD4-хелперните клетки, необходими при изотипното превключване (2;5).
Динамиката на възстановяване на отделните серумни имуноглобулини показа съществени различия. В нашето изследване намерихме, че нивата
на IgM преди ТХСК бяха средно с 50% под средните стойности. След това, до края на проследяването, те останаха под средните, но в обхвата на
доверителните граници. От проследените класове, само при IgM беше отчетена трайна тенденция
към повишение след 18-я месец, въпреки че до
края на проследяването стойностите му не достигнаха до средните за контролната група.

Фиг. №4(А) OS и (Б) PFS в зависимост от нивото на
IgM на ден (под/над долна доверителна граница).

ДИСКУСИЯ
Нашите резултати показаха, че В-клетъчната регенерация след ТХСК е забавена. Динамиката
включваше оформянето на своеобразно плато
между 3-ти и 18-ти месец, което се припокрива с
данните на други проучвания, но с известни времеви разлики (1). Kirsten M., Williams MD., Gress R.
публикуват данни за постепенно възстановяване
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Участието на IgG в класическия път на активиране
на комплемента и ролята му в антитяло-зависимата клетъчна цитотоксичност му придават първостепенно значение при контрола и предотвратяването на посттрансплантационни инфекциозни
усложнения. Този клас имуноглобулини при нашите пациенти, подобно на данните на други автори,
(6) показа най-стабилни нива, като стойностите
останаха около средните през целия период на
наблюдение.
Преди ТХСК бяха установени ниски стойности на
IgA, които се запазиха около долна граница и не се
възстановиха през целия период до края на проучването. Този клас показа най-ниски стойности от

трите проследени имуноглобулина. Някои автори
намират, че нивата на възстановяване на IgA са
значително забавени при всички пациенти, в сравнение с възстановяването на другите имуноглобулинови класове и този процес може да продължи
дори до 5 години след ТХСК (6; 2). Забавеното
възстановяване на адаптивния имунитет, в частност на В-клетъчната функционалност след ТХСК
се дължи на главно на малък брой циркулиращи
В-клетки за дълъг период време и нарушена тимопоеза (2;7).
Нашите данни подкрепиха тезата, че трансплантираните пациенти често имат нарушен баланс,
непълен имуноглобулинов репертоар и нарушен
баланс, непълен имуноглобулинов репертоар и
нарушен хуморален имунитет, което се свързва с
риск от инфекциозни усложнения (4; 1; 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проследяването на посттрансплантационните
нива на В-клетките и основните имуноглобулини
може да предостави съществена информация за
риска от инфекциозни усложнения след автоложна ТХСК, както и за прогнозиране на общата и свободна от рецидиви преживяемост.
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ОЦЕНКА НА АТИПИЧНИТЕ МОРФОЛОГИЧНИ И
ИМУНОФЕНОТИПНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ
Давидкова Я., Владимирова Р., Ягуриноски М., Спасов Б., Балаценко Г., Генова М.
Национална специализирана болница за активно лечение
на хематологични заболявания – ЕАД, София

EVALUATION OF ATYPICAL MORPHOLOGICAL AND
IMMUNOPHENOTYPIC CHARACTERISTICS IN PATIENTS
WITH CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
Davidkova Y., Vladimirova R., Jagurinoski M., Spasov B., Balatzenko G., Guenova M.
National Hospital of Active Treatment of Hematological Diseases, Sofia

Резюме. Хроничната лимфоцитна левкемия (CLL) е най-честата левкемия в Западния свят,
характеризираща се с мономорфна клонална В-клетъчна лимфоцитоза >5x10⁹/l и с ниска експресия
на В-клетъчните маркери, съчетани с изява на CD5 и CD23. Заболяването е хетерогенно, както
по отношение на клиничия ход, така и по основните характеристики на левкемичните клетки.
В тази връзка си поставихме за цел да проведем сравнително проучване на морфологичните и
имунофенотипни варианти на CLL и да ги съпоставим по основни клинико-лабораторни показатели
и протичане. Общо, бяха изследвани към диагнозата 123 мъже и 104 жени на средна възраст
65.6±11.7год., с клинични и лабораторни данни за CLL. При всички беше извършена морфологична
оценка на лимфоцитната популация и флоуцитометрична имунофенотипизация. Съгласно СЗО
критериите 35 от пациентите (15.4%) бяха определени като “атипична CLL” с >15% атипични
клетки при микроскопско изследване. Флоуцитометрично установихме отклонения от типичния
профил в 9.7% с проява на висока експресия на CD20 (6%), CD79b (2%), CD22 (4%), негативна експресия
на CD23 (7%) и ги дефинирахме като флоуцитометрично атипични случаи. Анализът показа, че
наличието на морфологичен атипизъм не корелира значимо с основни клинико-лабораторни и
имунофенотипни показатели. В допълнение, 33.3% от CD23(-) CLL бяха с атипична морфология спрямо
14.15% от CD23(+) пациенти (р=0.04), a при 37.5% от CD38(+) случаи бяха установени отклонения в
морфологичната характеристика спрямо 26.6% от CD38(-) пациенти (р=0.023). Oт друга страна,
фенотипно атипичните CLL се отличаваха със значимо по-висока честота на CD38 (28% срещу 5%
в CLL с типичен имунофенотип) (p=0.002), CD49d (80% срещу 23%) (p=0.001) и sIgM (33% срещу 4%)
(p=0.02) и загуба на CD43 (40% срещу 93% в CLL с типичен имунофенотип) (p<0.001). Само в 3.08% от
пациентите беше наблюдавано едновременно съчетание на морфологични и флоуцитометрични
атипични белези, без това да показва значими асоциации с основните биологични и лабораторни
показатели, както и с клиничното протичане и отговор към терапията, с изключение на
значимо по-ниския относителен брой на „Гумпрехтови сенки“ (4.5% срещу 22.7-31%). В заключение,
морфологичните особености и имунофенотипни белези на левкемичните клетки при CLL обособяват
заболяването като хетерогенно, но използването на комплексен подход ни позволява, с голяма
степен на надеждност, да дефинираме нозологичната категория. Необходими са допълнителни
проучвания, които да хвърлят светлина върху подлежащите причини и потенциалното клинично
значение на атипичните варианти.
Ключови думи: хронична лимфоцитна левкемия, имунофенотип, атипична морфология
Abstract. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in the Western world, which is
characterized by monomorphic clonal B-cell lymphocytosis in peripheral blood above 5 x10⁹/l, and low expression of B-cell markers, combined with CD5 and CD23. The disease is heterogeneous in regards to the clinical
course and the main characteristics of leukemic cells. We aimed to conduct a comparative study of the morphological and immunophenotypic variants of CLL and to compare them by main clinical and laboratory parameters. A total of 123 men and 104 women in the mean age of 65.6±11.7 years with clinical and laboratory CLL
data were included in the study. Morphological assessment of the lymphocyte population and flow cytometric
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immunophenotyping were performed in all samples. According to WHO criteria, 35 of the patients (15.4%) were
defined as “atypical CLL” with >15% atypical cells on microscopic examination. Deviations from the typical CLL
profile occurred in 9.7% with high expression of CD20 (6%), CD79b (2%), CD22 (4%), negative expression of CD23
(7%) and defined them as immunophenotypic atypical cases. The analysis revealed that the presence of atypical
morphological features did not correlate significantly with major clinical laboratory and immunophenotypic
parameters. Moreover, 33.3% of CD23(-) CLL had atypical morphology vs 14.15% of CD23(+) with atypical morphology (p=0.04) and 37.5% of CD38(+) cases revealed different morphological characteristics compared to
26.6% of CD38(-) (p=0.023). On the other hand, phenotypically atypical CLL had a significantly higher incidence
of CD38 (28% vs 5% in CLL with a typical immunophenotype) (p=0.002), CD49d (80% vs 23%) (p=0.001), and
sIgM (33% vs 4%) (p=0.02) and lower expression of CD43 (40% vs 93% in CLL with a typical immunophenotype)
(p<0.001). Only 3.08% of the patients demonstrated both atypical morphology and immunophenotype, however, no significant associations with the main biological and laboratory parameters, as well as with the clinical
course and response to therapy were found, except for the significantly lower relative number of Gumprecht
shadows (4.5±1.8% vs 22.7-31%). In conclusion, the morphological and immunophenotypic features of leukemic cells in CLL distinguish the disease as heterogeneous, but the application of a complex approach allows us
to define the nosological category with a high degree of reliability. Further studies are needed to shed light on
the underlying causes and the potential clinical significance of atypical variants.
Key words: chronic lymphocytic leukemia, immunophenotype, atypical morphology
ВЪВЕДЕНИЕ
Хроничната лимфоцитна левкемия (CLL) е
най-честата левкемия в Западния свят и е рядко
срещана в азиатските страни1,2. Характеризира се
с мономорфна клонална В-клетъчна лимфоцитоза
в периферна кръв >5 x109/l, с ниска експресия на
В-клетъчните маркери, съчетани с изява на CD5 и
CD233. Типична находка, описана от немския учен
Ferdinand Adolph Gumprecht, е наличието на “Гумпрехтови сенки“, които представляват разрушени
клетъчни елементи с липсващи цитоплазмени очертания и разрушена ядрена мембрана. Въпреки
че се откриват и при други хематологични неоплазии и солидни тумори, на практика терминът се
използва само при пациенти с CLL4.
Най-често CLL се характеризира с индолентен
клиничен ход, но при някои пациенти заболяването протича по-агресивно5. Освен клинични,
при част от пациентите с CLL се демонстрират и
известни морфологични и имунофенотипни вариaнти. Типичната морфология на CLL се характеризира с експанзия на мономорфна популация
лимфоцити с окръглен ядрен контур и оскъдна
светлобазофилна цитоплазма, но са възможни и
разнородни признаци на атипизъм, както по отношение на клетъчния размер, така и на характеристиката на ядрата и нуклеолите. Въведен е терминът „атипична CLL“, приложим при около 25% от
всички CLL по литературни данни6.
Имунофенотипните характеристики също е възможно да показват вариации, които освен че в
част от пациентите създават диференциалнодиагностични затруднения, повдигат и въпроса за
потенциалното клинично значение на тези находки. По аналогия, при установяване на необичайни
имунофенотипи, в литературата също се използва
терминът атипична CLL. Към момента няма форХЕМАТОЛОГИЯ 2021

мална дефиниция за тази категория, основанa на
флоуцитометрични показатели, което създава известни двусмислия при интерпретиране на публикуваните данни.
В тази връзка си поставихме за цел да проведем
сравнително проучване на морфологичните и имунофенотипни варианти на хронична лимфоцитна
левкемия и да ги съпоставим по основни клинико-лабораторни показатели и протичане.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучването обхваща 227 пациента (123 мъже,
104 жени на средна възраст 65.6 год., от 38 до 94
год.), диагностицирани с CLL за периода от 2016
до 2018 год. в СБАЛХЗ, гр. София въз основа на
критериите на СЗО (2016). При всички пациенти
беше осъществено изследване на пълна кръвна
картина и микроскопско характеризиране на 200
левкоцити в хемограма и съответно на 500 ядроносни клетки в костномозъчен аспират, оцветени
с May-Grünwald-Giemsa. Описани бяха морфологичните характеристики на лимфоидните клетки, в
т.ч. атипични белези. В 188 хемограми беше определен процентният дял на Гумпрехтовите сенки, дефинирани като разрушени клетки с неясни
цитоплазмени очертания и разрушени ядрени
граници, въз основа на преброяване на общо 200
лимфоцити и разрушени клетки на всяка хемограма, а резултатът бе представен като процент от
общия лимфоцитен брой (непокътнати и разрушени клетки).
В допълнение, 224 проби от периферна кръв и 3
проби от костен мозък бяха изследвани за идентифициране на левкемична популация и определяне на имунофенотипа посредством 8-цветна
флоуцитометрия и широк панел от моноклонал-
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ни антитела, конюгирани с флуорохроми: CD3,
CD4, CD5, CD8, CD10, CD11c, CD19, CD20, CD22,
CD23, CD25, CD27, CD31, CD38, CD39, CD43,
CD45, CD49d, CD56, CD62L, CD79b, CD81, CD95,
CD103, CD185, CD200, CD305, sIgM, s kappa light
chain, s lambda light chain, TCRγδ. Венозна кръв
и/или костен мозък бяха получени при асептични
условия чрез венепункция и съответно чрез аспирационна биопсия в епруветки с К2EDTA или
натриев хепарин като антикоагулант, и се съхраняваха на стайна температура за по-нататъшното
оцветяване и анализиране (до 48-ми час от вземането). След 3-кратно промиване на материала
в буфер, съдържащ 0.5% говежди серумен албумин и 0.09% NaN3, по 50 μl от клетъчната суспензия бяха инкубирани с моноклоналните антитела
съгласно указанията на производителя. След
разбъркване и инкубация на тъмно за 20 минути
на стайна температура, бяха добавени по 2 ml
от разтвор за лизиране на еритроцитите (FACS
Brand Lysing Solution, BD Bioscience). След 12 минути, пробите бяха утаени чрез центрофугиране
за 5 минути на 300g и промити двукратно с по 2
ml CellWash (BD Bioscience) при същия режим на
центрофугиране. Клетките бяха ресуспендирани в
0.5ml CellWash или CellFIX (BD Bioscience) и минимум 50 000 клетки бяха анализирани на флоуцитометър FACSCantoІІ с програма FACSDiva (BD
Bioscience).
Aнализирани бяха основни демографски, клинико-лабораторни показатели и данни за клиничния
ход на заболяването - време до начало на лечението (TTT), постигнат терапевтичен отговор и
обща преживяемост.
СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Извършена беше статистическа обработка на получените резултати. За сравнение на разпределението на дискретните клинични и биологични
характеристики на изследваните подгрупи беше
използван Fisher’s Exact Test. Продължителността
на общата преживяемост и времето до започване
на лечение бяха анализирани посредством метода на Kaplan&Meier, като различията между отделните статистически групи бяха оценени чрез log
rank тест. Статистически значими разлики са съобщени при р<0.05. Изчисленията бяха осъществени
посредством компютърна статистическа програма
SPSS software version 23 (Statsoft Inc., Los Angeles,
CA, USA).
РЕЗУЛТАТИ
Микроскопското изследване на препарати от периферна кръв и/или костномозъчен аспират показа, че при 168 (74%) от общо 227 пациента за-
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вишеният брой лимфоидни клетки е за сметка на
морфологично мономорфна популация със зряла
характеристика, окръглен ядрен контур и оскъдна светло базофилна негранулирана цитоплазма.
При останалите 59 пациента (26%), в допълнение
на типичните малки лимфоцити, установихме наличие на средно 37.1% (2% - 95%) атипични лимфоидни клетки, които при 35 (15.4% от всички CLL)
от пациентите бяха >15% и съгласно критериите
на СЗО за хематологични неоплазии (2016) бяха
класифицирани като “атипична CLL”. В това число
бяха включени 8 пациента, при които бяха идентифицирани между 15-55% пролимфоцити, 25 пациенти със значими вариации в размера на лимфоидните клетки и >10% едроклетъчни елементи, както
и двама, при които атипичната популация се отличаваше с наличие на вгънати ядра (Фигура № 1).

Фигура №1. Разпределение на случаите с типична и
атипична морфология на CLL.

В допълнение към завишения брой лимфоидни
клетки, пациентите с CLL се отличаваха с наличието на разрушени клетки с липсващи цитоплазмени
очертания и разрушена ядрена мембрана, известни
като “Гумпрехтови сенки”. Микроскопското изследване установи средно 26.6% (медиана 25%; 2.5%
– 68.4%) “Гумпрехтови сенки” в анализираната група. Анализът показа, че пациентите с типична морфология на CLL се характеризираха с относително
по-висок процент на “Гумпрехтови сенки” - средно
27.7% (3% – 68.4%) спрямо тези с атипична морфология, средно - 20.9% (2.5% – 46%) (p=0.02).
При изследване на имунофенотипа на левкемичната популация, флоуцитометричният анализ показа
типична имунофенотипна констелация за CLL при
90.3% (n=205) от пациентите, която включва ниска
експресия на пан-В-клетъчните маркери CD20 и
CD22, липсваща до ниска експресия на CD79b, положително имуномаркиране за CD23 и CD43. При
останалите 9.7% (n=22) от пациентите с CLL установихме атипична експресия на някои от изследваните маркери, както следва: негативна експресия на
CD23 (7%), висока експресия на CD20 (6%) и/или на
CD79b (2%) и/или на CD22 (4%) (Фигура №2).

Фигура №2. Имунофенотипен профил на с CLL:
(1) пациент с типичен имунофенотип; (2) пациент с атипичен имунофенотип.

Резултатите от проучването ни показаха, че пациентите с CLL с атипичен фенотип се характеризираха със
значимо по-висока честота на разпространение на CD38 (28% срещу 5% в CLL с типичен имунофенотип)
(p=0.002), CD49d (80% срещу 23%) (p=0.001) и sIgM (33% срещу 4%) (p=0.02). В същото време, CD43 се позитивира в значимо по-малък дял от изследваните проби (40% срещу 93% в CLL с типичен имунофенотип)
(p<0.001). По отношение на разпределението на маркерите CD27, CD62L и CD81 не установихме статистически значими различия между двете групи. CD200 беше позитивно във 100% от пациентите и в двете групи
(Таблица №1).
CLL

CLL

типичен фенотип

атипичен фенотип

CD20(+)low

100%

41%

<0.001

CD22(+)low

100%

86%

0.03

CD23(+)

100%

32%

<0.001

CD27(+)

92%

87%

0.5

CD38(+)

5%

28%

0.002

CD43(+)

93%

40%

<0.001

CD49d(+)

23%

80%

0.001

CD62L(+)

52%

80%

0.07

CD79b(+)low

35%

59%

<0.001

CD81(+)

52%

80%

0.07

CD200(+)

100%

100%

NA

sIgM(+)

4%

33%

<0.001

Маркер

p-value

Таблица №1. Разпределение на имунофенотипните маркери при пациенти с CLL с типичен и с атипичен фенотип.
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При сравняване на експресията на отделните имунофенотипни маркери върху клоналните В-клетки в зависимост от морфологичните особености на левкемичните клетки, установихме значими различия само по
отношение на отделни маркери. Над 1/3 от CD23(-) пациенти с CLL (33,3%) бяха с атипична морфология
спрямо 14.15% от CD23(+) пациенти (р=0.04). При 37.5% от CD38(+) пациенти също бяха установени отклонения в морфологичната характеристика спрямо 26.6% от CD38(-) пациенти (р=0.023).
Съпоставихме наличието на морфологичен и имунофенотипен атипизъм и установихме, че значителната
част от пациентите се характеризираха едновременно с типична морфология и типичен имунофенотипен
профил (n=177, 77.9% от всички изследвани пациенти) и само 7 пациента (3.08% от всички изследвани
пациенти) демонстрираха както атипична морфология, така и атипична експресия на един или повече маркери. Независимо от атипичната морфология, значителната част от пациентите с микроскопски „атипична
CLL” имаха характерна за заболяването имунофенотипна констелация (n=28, 80% от пациентите с атипична морфология). Аналогично, по-голямата част от пациентите с атипичен имунофенотип не показаха
отклонения от характерния микроскопски образ на зрели лимфоцити (n=15, 68% от пациентите с атипичен
имунофенотип) (p=0.04) (Таблица №2).
CLL с типична морфология

CLL с атипична морфология

(n=192)

(n=35)

CLL с класически фенотип
(n=205)

177
(77.9 %)

28
(12.3 %)

CLL с атипичен фенотип
(n=22)

15
(6.6 %)

7
(3.08 %)

Таблица №2. Сравнителен анализ между типични и атипични морфология и фенотип при CLL
(Pearson’s chi-square test, p=0.04).

Между така обособените групи не открихме значими различия по отношение на основните демографски и
клинико-лабораторни параметри (Tаблица №3).
M-Фn=177

М+Фn=28

М-Ф+
n=15

М+Ф+
n=7

p-value

65.8±11.3

62.3±14

67.9±10

66.8±15.1

0.4

Мъже

98 (55%)

16 (57%)

5 (33%)

4 (57%)

Жени

79 (45%)

12 (43%)

10 (67%)

3 (43%)

WBC (x10⁹/l)

58.2±87.5

35.7±24.3

33.8±23.6

25.4±14.5

0.27

Lу (x10⁹/l)

38.9±41.3

24.8±25.6

12.7±5.1

28.6±13.5

0.6

Hb (g/l)

130.8±23.5

132.8±21.8

123.7±26.4

134.5±28.3

0.63

PLT (x10⁹/l)

199.3±78.3

198.7±77.9

179.3±50

232.2±91.8

0.5

Гумпрехтови
сенки (%)

27.6±15.2

22.7±10.3

31±12.5

4.5±1.8

0.02

Възраст (год.)
Пол

Tаблица №3. Демографски и клинико-лабораторни показатели в групи пациенти с CLL, обособени на базата на морфологичен и имунофенотипен атипизъм. М-Ф- морфологично и флоуцитометрично типични; М-Ф+ морфологично
типични, флоуцитометрично атипични; М+Ф-морфологично атипични, флоуцитометрично типични; М+Ф+ морфологично и флоуцитометрично атипични.
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Значими различия бяха установени само по отношение на разпределението на „Гумпрехтовите сенки“,
като неколкократно по-нисък относителен дял на
„Гумпрехтови сенки“ – средно 4.5% (2.5 – 6%) беше
наблюдаван при комбинацията от атипична морфология и атипичен фенотип спрямо останалите групи,
между които не бяха установени различия (p=0.02).
Интерес представлява наблюдението, че по-високият % „Гумпрехтови сенки“ се свързваше с по-добър
терапевтичен отговор при пациентите с CLL. Всички
пациенти, при които разрушените клетки бяха >25%,
постигнаха пълен терапевтичен отговор, за разлика
от групата с по-нисък процент, само в 38% от които
беше регистриран пълен отговор, а при останалите
лечението постигна частичен отговор (7.5%), стабилна болест (7.5%) или настъпи прогресия (47%)
(р=0.031). В същото време, резултатите ни показаха,
че цитологичната характеристика и имунофенотипната констелация на случаите с CLL не оказаха значимо влияние на терапевтичния отговор.
Анализирахме продължителността на времето до
започване на лечение (TTT, time to treatment) и общата преживяемост (OS, overall survival) в групите
с типична и атипична морфология и фенотип и не
установихме значими различия. Атипичните случаи,
определени като такива според морфологичните и
флоуцитометрични белези, останаха 100% живи,
за разлика от случаите с типична CLL цитологична
характеристика (98.2%) и с обичаен за CLL имунофенотип (55.2%). Средно времето до иницииране на
лечение в групата с типична цитологична характеристика беше 24.5±2.7 мес., сходно на средния период при атипичните случаи 22.5±3.6 мес. (p>0.05), без
да е достигната медиана за анализираните периоди
при среден период за наблюдение на пациентите с
CLL от 33 мес. (от 1 до 45 мес.). Допълнително, при
52.4% от пациентите с типичен CLL имунофенотип е
започнато лечение спрямо групата с атипичен фенотип, при които не е инициирана терапия за периода
на наблюдение.
ОБСЪЖДАНЕ
Микроскопската оценка на левкемизиралия малигнен клон все още остава важна отправна точка в
диагностичния процес. Очаквано, голяма част от пациентите в нашето проучване се характеризираха с
висок брой малки зрели лимфоцити без съществени
атипични изяви. При част от описаните случаи, обаче морфологията постави сериозни предизвикателства. Честотата на цитологично атипичните случаи в
нашето проучване 15.4% беше сходна на установената в други публикации - 15-23%7-9, кaто само според едно публикувано проучване морфологичният
атипизъм достига 71.6%10.
Резултатите от нашето проучване не показаха значими различия между клинико-лабораторните паХЕМАТОЛОГИЯ 2021

раметри и морфологичните белези при пациенти с
CLL. Анализът на литературните данни в тази насока показаха противоречиви данни. Според някои
автори11 случаите с CLL с атипична морфология се
характеризират с по-висок левкоцитен брой, тромбоцитопения и по-висок риск от прогресия на заболяването, докато според друг изследователски екип
случаите с атипична CLL също имат неблагоприятна
прогноза, но протичат с по-нисък левкоцитен брой12.
От друга страна, левкоцитозата е описана като характерен белег за типичните случаи на CLL, като се
предполага, че е възможно по-високият левкоцитен
брой да е резултат от по-късното диагностициране
на пациентите, поради по-късното развитие на клинична симптоматика10. Разнопосочността в наблюденията до голяма степен се дължи на липсата на
единни критерии за оценка и ясна дефиниция на категорията „атипична CLL“.
Подобно на данните от две публикувани независими серии13,14, нашите резултати показаха, че случаите с типична морфология на CLL се отличават
със значимо по-висок процент на разпределение на
„Гумпрехтови сенки“ от тези с атипична характеристика (средно 27.7% срещу 20.9%, р=0.02). Според
редица автори определянето на съотношението на
разрушени лимфоцити в една хемограма инициално представлява евтин и достъпен метод за прогнозиране на клиничния ход на случаи с CLL13,15-16.
Счита се, че морфологичната находка от разрушени
клетъчни елементи се дължи на намалена изява на
цитоскелетния протеин виментин в мембраната на
клоналните лимфоцити, като по този начин се нарушава клетъчния интегритет. Като цяло, установената от нас честота на разпределение на „Гумпрехтови
сенки“ при пациенти, диагностицирани с CLL (медиана 25%; 2.5 – 68.4%) е сходна с медианата, описана
от други автори 21% - 29.6%15-18.
Допълнително установихме, че 100% oт случаите
с разрушени клетъчни елементи >25% достигнаха
пълен терапевтичен отговор, за разлика от групата с по-нисък процент, при които едва при 38% от
пациентите беше достигнат пълен отговор, което
потвърждава благоприятното прогностично значение на по-високата честота на „Гумпрехтови сенки“ в
случаи с CLL, описано и от други колективи16.
В допълнение към микроскопските находки за атипична морфология, проучихме и разпространението
на отклонения от описания като типичен имунофенотипен профил за заболяването CLL. В 90.3% oт
случаите наблюдавахме типична за CLL имунофенотипна характеристика на клоналните В-клетки,
докато в останалите 9.7% доказахме отклонения
от обичайната експресия и определихме тези случаи като имунофенотипно атипични CLL. Честотата
на имунофенотипно атипичните случаи от нашето проучване съответства на посочената от други
изследователски екипи 7 - 27%6,11,19. Установихме,

41

че най-честите отклонения включват липса на експресия на CD23, силно имуномаркиране за CD20,
CD79b, и/или CD22. Подобно, други проучвания
определят атипичните случаи при наличие на клонални В-клетки, при които се наблюдава коекспресия на CD5 и CD19, но при висока експресия на
CD20 и CD2219-21, силна експресия на sIg или CD79b,
като според Zalcberg et al., случаите се следва да
се определят като атипични при изява на ≥1 допълнителен атипичен CLL маркер22. Според Autore et
al., атипичният имунофенотип (в т.ч. по-висока експресия на CD19, CD22, CD20, CD79b, CD27, CD38,
sIgM и по-ниска експресия на CD43) се свързва със
съпътстваща тризомия 1223, но за съжаление не
можахме да проверим това наблюдение при достатъчен брой пациенти в настоящото проучване. В
допълнение, установихме, че случаите с атипичен
фенотип се характеризираха с по-висока честота на
антигените CD38 и CD49d спрямо типичните. Счита
се, че маркерите имат важно прогностично значение
и допълнително могат се включват и при последващо проследяване нивото на минимална резидуална болест24-26. Според някои автори експресията на
CD43 и CD38 има важна роля при диагностициране
на атипичните форми на CLL от случаите с мантелно-клетъчен лимфом27.
Важно е да се отбележи, че във всички анализирани
проби имуномаркирането за CD200 беше позитивно,
което използвахме за потвърждаване на диагнозата
CLL при пациентите с атипичен фенотип, следвайки
препоръките на Mongeau-Marceau et al. за диагностичното значение на повърхностния гликопротеин28.
На базата на различни проучвания през последните
години CD200 се наложи като полезен маркер, с висока сензитивност, макар и с по-ограничена специфичност, който повишава значимо диагностичната
прецизност при CLL, главно по отношение на разграничаването от мантелно-клетъчен лимфом29-30.
Резултатите ни не позволиха да се докажат значими
различия в основните клинико-лабораторни параметри в зависимост от фенотипна изява на левкемичните клетки при пациенти с CLL. Сравнителните
проучвания на морфологично и имунофенотипно
атипични изяви на заболяването са изключително
малко, основават се на различни критерии и методологични подходи, което прави съпоставката им трудна, а формулирането на общи изводи по отношение
на клиничното поведение – невъзможно9,11,31. Някои
автори обобщават, че поради бързият напредък в
разбиранията за патофизиологичните механизми
на клоналните лимфоцити и развитието на диагностичните методи, ще бъде от голямо значение по-точното класифициране на атипичните случаи и съответно приложението на индивидуален терапевтичен
подход32.
На базата на нашите наблюдения можем да направим няколко важни извода. Независимо от отклоне-
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нията в морфологията и имунофенотипа, с които можем да се сблъскаме в практиката, използването на
комплексен подход и интегрираната интерпретация
на комбинация от клинико-лабораторни критерии и
биомаркери ни позволяват с голяма степен на надеждност да дефинираме нозологичната категория
CLL. Морфологичните особености и имунофенотипни белези обособяват заболяването като хетерогенно, което налага провеждането на проучвания, които
да хвърлят светлина върху подлежащите причини
и клиничното значение на атипичните варианти. За
дефиниране на биологично обособени подгрупи с
различен профил на риска е необходима оценката
на допълнителни фактори.
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НОВО 12q14 -15 ПРЕОБРАЗУВАНЕ t(2;12)(p24.2;q14.2) ПРИ СЛУЧАЙ С
ПЪРВИЧНА МИЕЛОФИБРОЗА
Митев Л.
Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия-София

A NEW 12q14 -15 REARRANGEMENT t(2;12) (p24.2;q14.2)
IN CASE OF PRIMARY MYELOFIBROSIS
Mitev L.
Laboratory of Cytogenetics and Molecular Biology,
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Резюме. Описани са клиничните и цитогенетични находки на 67 годишна пациентка с първична
миелофиброза (ПМФ) и t(2;12)(p24.2;q14.2) установена като единична аномалия в кариотипа.
Заболяването на пациента се характеризираше с лекостепенна анемия, умерена левкоцитоза с
олевяване, спленомегалия и дълга преживяемост. Наблюдаваната транслокация не е описана още
при миелоидните нарушения. Дискутирана е възможната роля на локализирания в 12q14 ген на
високомобилния групов протеин HMGI-C за възникването на фиброзните промени при описания
пациент.
Ключови думи: Хромозомна аберация, хромозома 2, хромозома 12, първична миелофиброза, HMGI-C.
Abstract. The clinical and cytogenetic findings of a 67-year-old female with primary myelofibrosis and t(2;12)
(p24.2;q14.2) identified as a sole anomaly in the karyotype were described. The patient’s disease was characterized by mild anemia, moderate leukocytosis with left shifted myeloid maturation, splenomegaly, and long survival. The observed translocation has not been described in myeloid disorders. The possible role of the located in
12q14 gene of the High-Mobility Group Protein HMGI-C in the occurrence of the fibrotic changes in the described
patient was discussed.
Key words: Chromosome aberration, chromosome 2, chromosome 12, primary myelofibrosis, HMGI-C
ВЪВЕДЕНИЕ
Една трета от случаите с първична миелофиброза
са асоциирани с цитогенетични клонове. Най-честите аномалии са +8, +9, del(13q), del(20q) и аномалии на хромозома №1 и №7 [1][2]. Както и при
останалите хематологични неоплазии, така и при
ПМФ се установяват редки цитогенетични аномалии, които се обединяват в различни групи на
основата на общи места на преобразуване. В настоящето съобщение се представя случай с ПМФ
асоцииран с нова, неописана до сега транслокация t(2;12)(q24.2;q14.2), която принадлежи към
групата на т. нар- 12q14-15 преобразувания.
СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЯ
Пациентката, жена на 67 години, бе приета в клиниката с оплаквания от лесна умора, световъртеж
и тежест под лявото подребрие. От десет години
боледува от артериална хипертония. През този
период неколкократно е хоспитализирана с пред-
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стърдно мъждене. Преди две години постъпва в
болница с диагноза хидронефроза с токсоинфекциозен синдром. От физикалното изследване се
установи увеличение на черния дроб на 1 см и на
далака на 8 см под ребрената дъга. Далакът бе
с умерено плътна консистенция, неболезнен и с
гладка повърхност. От лабораторните изследвания бе установено концентрация на хемоглобина
110 g/l, брой на тромбоцитите 430x109 /l, общ брой
левкоцити 12.4x109/l, пикочна киселина 410µmol/l
и лактатдехидрогеназа 1333U/l. Морфологията на
периферната кръв се характеризираше с пойкилоанизоцитоза, полихромазия, наличието на единични еритробласти и „сълзовидни” еритроцити.
Диференциалното броене показа: миелобласти
1%, промоноцити 1%, миелоцити 4%, метамиелоцити 8%, щабове 13%, сегментоядрени левкоцити
48% еозинофили 3%, моноцити 1%, базофили 1%
и лимфоцити 20%. Гранулоцитната алкална фосфатаза бе 66. Костномозъчната пункция установи
хипоцелуларен костен мозък с 2% миелобласти,
запазена матурация на трите клетъчни редици и

пролиферация на предимно зрели мегакариоцити. Трепанобиопсията доказа хипоцелуларитет,
разрастване на васкуларната мрежа, пролиферация на мегакариоцитната редица с наличие на
атипични мегакариоцити и микроформи и умерено
умножена ретикулна мрежа. Цитогенетичният анализ на костен мозък откри патологичен клон с кариотип 46,XX,t(2;12)(q24.2;q14.2)[24]/46,XX[6] (Фиг.
1 и 2).

Фиг.1.G-лентуван кариотип показващ t(2;12)(p24.2;q14.2).
Маркерните хромозоми са посочени със стрелки.

те позитивни субленти 12q14.1 и 2р24.3, следвани
в дистална посока от негативната лента 2р25.1 и
нюансирания сегментн 2р21.1->pter. Наличността
на цялата 2р25.1 в маркерната №12 потвърждава,
че делецията в късото рамо на №2 е станала в негативната сублента 2р24.2. В късото рамо на маркерната №2 след негативната лента 2р23 следва
позитивна лента, получена от сливането на позитивните субленти 2р24.1 и 12q14.3. Между нея и
следващия в дистална посока сегмент от дългото
рамо на №12 се забелязва леко просветление и
латерално стеснение, отговарящо на негативната лента 12q15 и следващия сегмент 12q21.1>12qter. Наличността на известна негативност
(съответстваща на 12q15) между новообразуваната позитивна лента 2р24.2, 12q14.3 и следващия
я в достална посока сегмент12q15->qter показва,
че делецията в дългото рамо на №12 е станала
в негативната сублента 12q14.2. Следователно в
случая се касае за t(2;12)(q24.2;q14.2). Бе поставена диагнозата първична миелофиброза и след
проведеното лечение с кортикостероиди по схема,
вит. В6, В12 и фолиева киселина пациентката бе
изписана в добро общо състояние. В продължение на 5 години не бе наблюдавана прогресия на
заболяването. В този период броят на левкоцитите варираше от 8 до 16 г/л, на хемоглобина от 98
до 115 г/л и на тромбоцити от 250 до 490 г/л. В
диференциалната кръвна картина се наблюдаваше олевяване до миелобласт (1 до 3%). След 5 години бе проведен повторно цитогенетичен анализ,
който установи t(2;12) както в костния мозък, така
и периферната кръв. Допълнителни аномалии не
бяха открити. След 9 години от поставянето на диагнозата пациентката почива от сърдечно-съдови
усложнения.
ДИСКУСИЯ

Фиг. 2 Три G-лентувани частични кариотипа на
хомолозите №2 и 12 показващи t(2;12)(p24.2;q14.2).
Местата на преобразуване са посочени със стрелки.

Доказателството за наличието на транслокация
(2;12) се основава на следните морфологични
находки. Негативните ленти 2p23 и 12q13 на маркерните хромозоми №2 и №12 са приблизително с
еднакви размери и структура, което означава, че
местата на преобразуване са локализирани дистално от тях. Голямата позитивна лента на маркерната №12 заема мястото на позитивната лента
12q14 и има тенденция да се разширява латерално в дисталната си част, което подсказва, че
разширената част идва от по-голяма хромозома,
в случая №2. Посочената лента следователно е
производна или образувана от сливането на двеХЕМАТОЛОГИЯ 2021

До сега при ПМФ са описани 7 структурни аномалии, които засягат района 12q14-15: две инверсии
на №12 (една перицентрична и една парацентрична) inv(12)(pq14) и inv(12)(q15q24), една интерстициална делеция del(12)(q1?4q21), и четири
реципрочни транслокации t(1;12)(q34;q15), t(1;12)
(p34;q15),
t(4;12)(q26;q15),
t(12;20)(q15;q11?)
[3,4,5,6]. Преобразуванията на сегмента 12q1415 са много по-чести и характерни за солидните
тумори от съединително тъканен произход като
липома и леомиома, отколкото за онкохематологичните заболявания, в това число и първичната миелофиброза. Тъй като бе доказано, че при
14q14-15 преобразуванията се въвлича гена на
транскрипционния фактор HMGI-C (HMGA2 – high
mobility group AT-hook2) [8,9], възниква интересното предположение, че същият ген може да бъде
свързан с патогенезата и на фибротичните промени при ПМФ. Според изказаното предположение
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дерегулацията на HMGI-C вследствие на 14q14-15
преобразуванията, включително и на t(2;2), довежда до активацията на TGF- beta, който играе важна роля в индуцирането на синтезата на т. нар.
екстрацелуларни матриксни протеини (колаген
тип I, III, IV и фибронектин) и съответно до фибробластното ремоделиране на костния мозък [10].
Това предположение бе потвърдено от последващи експериментални проучвания, при които бе демонстрирано, че HMGI-C регулира транскрипционните фактори Snail, Slug, Twist и Id2, като по този
начин TGF-β сигнализацията причинява епително-мезенхимния преход, който превръща поляризираните епителни клетки в подвижни мезенхимни
клетки [11]. Бе установено също, че HMGI-C e един
от основните гени, който е свързан с прогресията
на хроничните миелопролиферативни неоплазии
(ХМПН) в резултат на повишената му експресия
причинена от дерегулацията на гените TET2,
DNMT3A, ASXL1, EZH2 и MIRlet-7 [12]. Съобщените единични случаи с ПМФ и 12q14-15 преобразувания (включително и представения случай), при
които не се откриват допълнителни аномалии показват, че дерегулацията на HMGI-C може да бъде
причината както за фиброзното ремоделиране на
костнвия мозък, така и с патогенезата на левкемичния процес при ПМФ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преобразуванията, засягащи района 12q14-15 са
характерни нарушения за ПМФ. Вероятно при случаите с 12q14-15 преобразуване без допълнителни аномалии гена на HMGI-C е свързан не само с
фибробластното ремоделиране на костния мозък,
но и с иницирането на левкемичниия процес.
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ДАЛЕЧНО ПРИДВИЖВАНЕ НА JAK2 ГЕНА В ИНТЕРФАЗНИТЕ ЯДРА ПРИ
ПАЦИЕНТИ С JAK2/V617F ПОЛОЖИТЕЛНА ИСТИНСКА ПОЛИЦИТЕМИЯ
Митев Л.
Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия-София

LONG-RANGE MOVEMENT OF JAK2 GENE IN INTERPHASE NUCLEUS IN
PATIENTS WITH JAK2/V617F POSITIVE POLYCYTEMIA VERA
Mitev L.
Laboratory of Cytogenetics and Molecular Biology,
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Резюме. Изучаването на мащабната хроматинова структура и динамика в областта на
силно експресиращи се гени е от голямо значение за разбирането на много процеси свързани с
възникването на онкохематологичните заболявания. Целта на настоящето проучване е да се
визуализира и характеризира хроматиновата структура в района на активно експресиращия се
ген на JAK2 вследствие на мутацията V617F и да се сравни с хроматиновата структура на нормален
JAK2 ген. Бяха изледвани общо 10 пациента: 5 с JAK2/V617F положителна истинка полицитемия
и 5 без хематологични заболявания и съответно без мутация на JAK2. За визуализирането на
хроматиновата структура на JAK2 локуса бе използван метода на флуоресцентаната „in situ”
хибридизация. JAK2 гена бе оцветен с помощта на сплит проба за JAK2, а хромозомните територии
на №9 с проба за цяла хромозома №9. За по-доброто контрастиране на хромозомните територии
на №9 бе приложена техниката на частичната кондензация на хроматина. Проучването установи,
че средно в 38% от интерфазните ядра на пациентите с V617F мутация един от двата JAK2 гена
се открива на голямо разстояние извън територията на хромозома №9, докато в контролните
проби тази честота е само 2%. JAK2 гена се придвижва извън територията на хромозома 9 заедно
със съседните гени. Между територията на хромозома 9 и локализацията на преместилия се JAK2
ген се наблюдава нишка от декондензиран хроматин. Дискутирана е връзката между установените
находки и патогенезата на JAK2 позитивните миелоидни нарушения.
Ключови думи: JAK2, Хромозома №9, Хроматин
Abstract. The study of the large-scale chromatin structure and dynamics in the loci of highly expressed genes is
of great importance for the understanding of many processes related to the occurrence of the oncohematological diseases. The aim of the present study was to visualize and characterize the chromatin structure in the region
of the actively expressed JAK2 gene due to the V617F mutation and to compare it with the chromatin structure
of a normal JAK2 gene. A total of 10 patients were studied: 5 with JAK2/V617F positive polycythemia vera and 5
without hematological diseases and without JAK2 mutation, respectively. The fluorescent in situ hybridization
method was used to visualize the chromatin structure of the JAK2 locus. The JAK2 gene was stained using a
split probe for JAK2, and the chromosomal regions of №9 with a whole chromosome probe. For better contrast
of the chromosomal territory of №9, the technique of partial chromatin condensation was applied. The study
found that, on average, in 38% of the interphase nuclei of patients with V617F mutation, one of the two JAK2
genes was detected at a great distance outside the territory of chromosome №9, while in control samples this
frequency was only 2%. The JAK2 gene moves outside the territory of chromosome 9 along with the neighboring
genes. A strand of decondensed chromatin is seen between the territory of chromosome 9 and the location of
the displaced JAK2 gene. The relationship between the observed findings and the pathogenesis of JAK2-positive
myeloid disorders was discussed.
Key words: JAK2, chromosome 9, chromatin, chromatin structure
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ВЪВЕДЕНИЕ
Мащабната хроматинова структура на интерфазните хромозоми в областта на силно експресиращи се гени е все още слабо проучена. Изучаването й е от голямо значение за разбирането на много
субклетъчни процеси, които стоят в основата на
възникването на онкохематологичните заболявания в това число и механизмите свързани с появата на туморно асоциираните транслокация. За
проучването на поведението на гени, които силно
се експресират е необходимо от една страна да
се използват прецизни техники за директното им
визуализиране, а от друга наличие на клетъчни
системи със силно експресиращи се гени. Един от
предпочитаните методи за изследването на хроматина, съответно локусите на транскрипционно
активните гени е флуоресцентната „ин ситу” хибридизация [1][2], а най-достъпния подход за проучването на клетъчен материал без да се използват сложни клетъчни експериментални модели е
изследването на клетки със силно експресиращи
се онкогени в следствие на туморно асоциирани
мутации. В настоящето проучване са описани данните от директното визуализиране на топологията на гена на Janus Kinase 2 (JAK2) на пациенти с
JAK2/V617F мутация, тъй като е известно, че мутиралият JAK2 e със силно повишена експресионна активност [6].

Фиш анализа бе проведен със сплит ДНК проба за JAK2 гена и проба за цяла хромозома №9
(Kreatech Diagnostic, Leica, Германия). С помощта
на сплит пробата бе флангирани ДНК районите от
двете стлрани на JAK2 гена. С червеният сигнал
на пробата бе маркиран района в посока на теломера с големина на ДНК сегмент с големина 550
Kb, който съдържа гените RCL1, AK3, CDC37L1,
SPATA6L и SLC1A1. Със зеленият сигнал на пробата бе маркиран района в посока на центромера
с големина на ДНК сегмента 525 Kb, който съдържа гените INSL6, PLGRKT, AL1162253.2, CDC274
и RIC1. Изображенията бяха заснети с епифлуоресцентен микроскоп Nicon 80i (Nicon, Япония),
оборудван с CCD камера и DAPI / червен / зелен
филтров сет.
РЕЗУЛТАТИ
Средно в 38% от интерфазните ядра един от двата JAK2 гена бе открит извън територията на хромозома №9, докато в контролните проби (случаи
без мутация в V617F) само при 2% бе установена
локализация на JAK2 гена извън територията на
хромозома 9 (Фиг. 1А и 1Б).

ЦЕЛ
Да се визуализира и характеризира хроматиновата структура в района на активно експресиращия
се ген на JAK2 и да се сравни с хромозомната
структура на нормален JAK2 ген.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Изследвани бяха общо 10 пациента: 5 с JAK2 положителна истинка полицитемия и 5 без хематологични заболявания и съответно без мутация на
JAK2. Доказването на мутацията V617F на JAK2
гена бе извършено с алел специфичен PСR и потвърдено с PСR в реално време. За целите на изследването бяха използвани клетки от периферна кръв и костен мозък. Частичната хроматинова
кондензация на интерфазните хромозоми с оглед
на по-качествено оцветяване на интерфазните
територии на хромозома №9 бе постигнато чрез
третиране на клетките с колцемид с концентрация 0.5 мг за 10 минути. Веднага след частичното кондензиране на хромозомите бе извършена
хипотонична обработка с последващо фиксиране
със смес от метанол и оцетна киселина в съотношение 1.1. Накапването на клетките бе осъществено на принципа на въздушно-капковата техника.
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Фиг.1. Локализация на JAK2 гените в интерфазното
ядро спрямо териториите на хромозома 9. А. Масивно
придвижване на двата JAK2 гена извън териториите
на хромозома 9 при пациент с JAK2/V617F положителна
истинска полицитемия. Б. Локализация на JAK2 гените
в териториите на хромозома 9 при здрав индивид.

При 6% от клетките с JAK2 мутация бе отчетено
преместване и на двата гена извън териториите
на хромозома 9. Бе наблюдавано, че JAK2 гените разположени извън територията на хромозома 9 са свързани с декондензиран хроматин с
хромозома №9. В по-голямата част от клетките
се забелязва масивно разширение на хроматина
между територията на хромозома №9 и интерфазното местоположение на JAK2, което се открива
най-често в близост до територията на хромозома
№9. Разстоянието между JAK2 гена и хромозомната територия на хромозома №9 в 22% от клетките
достига една трета от диаметъра на клетъчното
ядро. Червените и зелени сигнали на JAK2 сонда-

та са разположени винаги близко едно до друго,
което показва, че ДНК регионите от двете страни
на JAK2 гена са в кондензирано състояние и се
придвижват заедно с JAK2 гена извън територията
на хромозома №9 (Фиг. 2).

Фиг.2 Придвижване на JAK2 и съседните на него гени.

ОБСЪЖДАНЕ
До сега са извършвани редица проучвания, които демонстрират, че съществува връзка между
ядрената локализация на гените и тяхната транскрипционна активност. Най-показателни са проучванията, свързани с промяната на ядрената
локализация на активно транскрибиращите се
локуси на α- и β-глобина, HoxB, H19 – Igf2 и локусите на антигенните рецептори [3]. Най-често е
наблюдавано преместване на позицията на транскрибиращите се гени от периферията на ядрото
към вътрешността му, както и агрегиране и колакализиране на гени в определени места, като често
активните гени са били извън хромозомната им територия [4][5]. До сега не са правени научни проучвания на гени с онкогенни мутации. Известно е, че
повечето от тях се активират когато мутират. Такъв
е случаят с V617F мутацията на JAK2 гена, която
довежда до постоянната транскрипция на гена с
последващо активиране на STAT3/JAK2 сигналния
път [6]. В настоящето проучване е проведено изследване на ядрената локализация на JAK2 гена
при пациенти с V617F с и без мутация с оглед да
се изследват морфологичните промени на хроматина в локуса на активно транскрибиращ се ген.
Тези проучвания са важни за разкриването на механизмите чрез които възникват туморно асоцииране хромозомни транслокации. За да възникне
транслокация между две хромозоми е необходимо
локусите от двете хромозоми, които се въвличат
в рекомбинацията да са в близост един до друг.
Много от туморно асоциираните транслокации
са между хромозоми, чиито теритероии са далече една от друга в интерфазното ядро [7]. Единствения начин да се обясни възникването им е ако
се приеме, че са станали в резултат на делечно
ХЕМАТОЛОГИЯ 2021

придвижване на гените намиращи се в локусите
на преобразуване. Поради тази причина в последните години се повиши интереса към хроматиновата динамика на интерфазното ядро.
Две нови находки се установени от настоящето
проучване. Едната е ясното визуализиране на далечното придвижване на JAK2 гена извън територията на хромозома 9 и връзката му с нея чрез
хроматинова нишка, която показва, че придвижването на мутиралия JAK2 е свързан с масивна
декондензация на хроматина на хромозома 9.
Другата е, че придвижването на JAK2 се извършва успоредно с придвижването на съседните гени
RCL1, AK3, CDC37L1, SPATA6L и SLC1A1 (локализирани теломерно) и INSL6, PLGRKT, AL1162253.2,
CDC274 и RIC1 (локализирани центромерно).
Тази находка потвърждава изказаното предположение, че намаляването на дължината на некодиращите ДНК секвенции в хода на еволюцията
довежда до сформирането на генни клъстери, което способства за по-далечното придвижване на
цели генни сетове и взаимодйствието им с други
генни сетове от други хромозоми в интерфазното
ядро [8]. Всред гените, които се придвижват заедно с JAK2 има гени, които вероятно играят роля
за патогенезата на JAK2 позитивните хронични
миелопролиферативни заболявания (ХМПЗ) като
PLGRKT, който е рецептор за плазминогена и AK3,
който спомага за мегакариоцитната матурация и
съответно усилва тромбоцитната продукция. Тези
данни показват, че механизмите за възникване на
ХМПЗ са много по-комплесни и вероятно освен
ролята на онкогенните мутации, са от значение и
епигенетичните механизми за генна активация.
ИЗВОДИ
1. Експресията на JAK2 протича с масивна декондензация на хроматина в областта, където той е
локализиран, което довежда до преместването му
на далечно разстояние извън територията на хромозома 9.
2. JAK2 се придвижва в интерфазното ядро заедно със съседните гени.

Адрес за кореспонденция:
Л. Митев
ВМА-София ККЛИ ул. „Г. Софийски” №3
имейл: cytogen.vma@abv.bg
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MONITORING OF COAGULATION PARAMETERS IN PATIENTS WITH
NON-SMALL CELL LUNG CANCER AND BRAIN METASTASES
UNDERGOING RADIOSURGERY WITH A CYBERKNIFE
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Резюме.
Увод: Отклонения в коагулационния статус се откриват при около 50% от пациентите с
онкологични заболявания и до 90 % от тези в метастатичен стадий. Ето защо коагулационни
нарушения, тяхната динамика в хода на терапевтичния процес и ролята им като предиктор на
ранен рецидив или метастатичен риск са обект на различни проучвания.
Цел и задачи: Да се проучат хемостазните отклонения при пациенти с недребноклетъчен
карцином на белия дроб и мозъчни метастази, провеждащи радиохирургия с КиберНож.
Материал и методи: Проведено е лонгитудинално проспективно проследяване на 34 пациенти с
недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) и прояви на мозъчни метастази (ММ). Пациентите
са лекувани в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, Пловдив за периода 2017-2020 г.
Всички са с доказани ММ чрез МРТ и са провеждали роботизирана стереотактична радиохирургия
(РСРХ) на КиберНож.
Резултати и обсъждане: Преди започване на терапията, на 1-ви, 3-ти и 6-ти месец след нея
пациентите имат контролно проследяване на базисните коагулационни показатели. Доказват се
следните статистически значими промени: удължаване на аРТТ между базово ниво и 6-ти месец;
удължаване на протромбиновия индекс и намаление на ТТ за същия интервал. Независимо от
наблюдаваните промени в цитираните коагулационни показатели те остават в референтни
граници.
Заключение: В ерата на персонализираната медицина липсват биомаркери като предиктори на
преживяемост и локорегионален отговор в сферата на радиационната онкология
Ключови думи: недребноклетъчен рак на белия дроб, коагулация, роботизирана стереотактична
радиохирургия, КиберНож
Abstract.
Introduction: Deviations in coagulation status are found in about 50% of patients with cancer and up to 90%
of those in metastatic stage. That is why coagulation disorders, their dynamics in the course of the therapeutic
process and their role as a predictor of early recurrence or metastatic risk are the subject of various studies.
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Aim: To study the hemostatic deviations in patients with non-small cell lung carcinoma and brain metastases
undergoing radiosurgery with CyberKnife
Material and methods: Longitudinal prospective follow-up of 34 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and brain metastases (BM) was performed. The patients were treated in the Clinic of Radiotherapy of the
University Hospital „Sv. Georgi ”- Plovdiv between 2017-2020. All of them are with proven BM by MRI and have
performed robotic stereotactic radiosurgery (RSR) with CyberKnife.
Results and discussion: Before starting the therapy, on the 1st, 3rd and 6th month after it, the patients had a
control monitoring of the basic coagulation parameters. The following statistically significant changes were
demonstrated: prolongation of aPTT between baseline and 6th month; prolongation of the prothrombin index
and decrease in TT for the same interval. Despite the observed changes in the cited coagulation parameters,
they remain within the reference range.
Conclusion: In the era of personalized medicine there are no biomarkers as predictors of survival and locoregional response in the field of radiation oncology.
Key words: non-small cell lung cancer, coagulation, robotic stereotactic radiosurgery, CyberKnife
УВОД
Хемостазната система е анатомично и функционално асоциирана със съдовата стена. Касае се главно
за прокоагулационни свойства на туморните и ендотелни клетки. Ето защо при малигнено заболяване
неоангиогенезата и промените в хемостазата са неразделно свързани. (1) Още през 1865 г. А. Trousseau
коментира връзката канцерогенеза – коагулационни
нарушения. Нерядко проявите на тромбофилна диатеза са първият признак на съществуващо злокачествен онкологично заболяване. (2)
Наблюдаваните нарушения имат многофакторна и
многоетапна генеза. Проучвания доказват, че повишена продукция на прокоагулантни субстанции, намалената продукция на инхибитори на коагулацията
или тяхната повишена консумация може да ускори
метастатичната активност при пациенти с карцином.
(3)
Появата на мозъчни метастази (ММ) при всяка онкологична локализация затруднява и ограничава системната лекарствена терапия поради фармакокинетичната специфика (единични медикаменти могат да
преминат хемато-енцефалната бариера и да повлияят терапевтично мозъчните лезии). Създаването на
нови медикаменти, адресирани за ММ е изключително трудно – мозъчната метастатична болест обикновено е изключващ критерий при провеждане на клиничните изпитвания. (4)
В специализираната научна литература открихме
ограничена информация за начина на повлияване
на хемостазата, вкл. фибринолиза при провеждане
на лъчелечение (вкл. радиохирургия) за контрол на
олигометастатична болест. В ерата на персонализираната медицина е важно да се идентифицират и
въведат в клиничната практика достъпни и надеждни
индивидуални плазмени биомаркери. (5)
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проведено е лонгитудинално проспективно проследяване на 34 пациенти с недребноклетъчен рак на
белия дроб (НДРБД) и прояви на мозъчна метастатична болест. Пациентите са лекувани в Клиниката
по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, Пло-
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вдив за периода 2017-2020 г. Всички са с доказани
мозъчни метастази (ММ) чрез МРТ и са провеждали роботизирана стереотактична радиохирургия
(РСРХ). От всички участници в изследването е получено писмено информирано съгласие.
Пациентите отговарят на следните включващи критерии: пациенти ≥ 18 години; хистологично верифицирано онкологично заболяване; ECOG / Performance
status 1-3; данни за олигометастатична болест (6);
доказана с МРТ метастатична мозъчна болест с локализации и размери, отговарящи на изискванията за
провеждане на РСРХ. Изключващи критерии: ECOG/
Performance status >3; анамнеза за сърдечна недостатъчност III/IV степен по NYHA; декомпенсиран захарен диабет; остра вирусна / бактериална инфекция
или обострен хроничен възпалителен процес в последните две седмици преди изследването; хронична бъбречна недостатъчност ≥2 степен; чернодробна
дисфункция – ASAT, ALAT > 5 пъти ГРГ.
Характеристиката на клиничния материал включва възрастово разпределение, пол, BMI, оценка на
функционалното състояние на пациентите съгласно ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group
Performance Status), фамилна обремененост спрямо
степен на родственост и рискови фактори.
Преди започване на терапията (изходно), на 1-ви,
3-ти и 6-ти месец пациентите имат контролно проследяване на показатели на хемостазата. При част
от пациентите проследяването се осъществи до 12тия месец.
Коагулационните показатели: протромбиново време
(PT – отчетено като % и INR), активирано парциално
тромбопластиново време (aPTT), тромбиново време
(ТТ) и фибриноген са изследвани с конвенционални
методи - едно- и двустъпални коагулационни техники
с реактиви на Siemens на автоматичен коагулометър
Siemens CS 2000 (Siemens Diagnostica, Japan).
Изборът на статистически методи беше съобразен
с целите и задачите на настоящото научно изследване, вида на данните и разпределението на величините. Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM SPSS, версия 26 (2018),
специализираната програма за медицински анализи
MedCalc версия 19.0.7 (2020) и статистическата програмата Minitab версия 19 (2019). (7,8)

РЕЗУЛТАТИ
В изследваната група бяха включени 34 с НДРБД.
Възрасттта на пациентите показа нормално разпределение, със средна стойност 59.62 ± 9.69 години.
Половото разпределение беше съпоставено чрез
теста на Фишер (Fisher’s exact test). Очаквано се установи значимо по-висок относителен дял на мъжете
(70.6%) спрямо този на жените, свързано в наблюдаваната онкологична локализация.

Втората се наблюдава в стойностите на протромбиновия индекс PT (p=0.014) - главно между базово ниво и 6-ти месец. В този период от време, PT
% се променя от 100.59±13.83% на 90.07±24.09%
със значима разлика (p=0.011, >0.012). Промените,
наблюдавани в останалите времеви периоди са без
статистическа значимост: М0-М1, p=0.118; М1-М3, p
= 0.173; М3-М6, p = 0.150.

Третият статистически значим тренд се наблюдава в
стойностите на тромбиново време, ТТ (p=0.04). В пеУстановиха се три статистически значими тенденции. риода между базово ниво и 6-ти месец, ТТ намалява
Първата се отнася до промяна на тромбопластиново- от 18.10±1.10 s на 17.05±1.08 s, което е статистически
на промяната:
М0-М1, p = 0.181;
М1-М3,
0.716; (p=0.005,
М3-М6, <p0.012).
= 0.543.
Независимо
от
то време
(аPTT) в посттерапевтичния
период
между p =
значимо
Постепенно
намаление
базово
ниво
и
6-ти
месец
(p
=
0.003).
От
съпоставките
на
стойностите
на
ТТ
се
наблюдава
и
между
остананаблюдаваните промени показателят ТТ остава в референтни граници.
по двойки (Таблица 1) се вижда, че значима промяна лите точки от време, но без значимост на промяната:
Прибазово
останалите
двамесец
от като
изследваните
петp =коагулационни
се
настъпва между
ниво и 6-ти
аPTT М0-М1,
0.181; М1-М3, p = показатели
0.716; М3-М6, не
p = 0.543.
се установява
променя статистически
значимо
от
21.85±2.91
s
Независимо
от
наблюдаваните
промени
показателят
значима динамика в стойностите: INR, p=0.115; Fbr, p=0.397.
на 26.08±2.70 s (p=0.004, < 0.012). Между останалите ТТ остава в референтни граници.
точки от време също се наблюдава постепенно удъл- При останалите два от изследваните пет коагулажаване
на показателя
като промените
не са статис- ционни
Таблица
1. Резултати
от вътрешногруповите
съпоставки
на коагулационни
показатели
показатели
не се установява
значима динатически значими: М0-М1, p=0.354; М1-М3, p=0.096;
при
пациенти
с
НДРБД
мика в стойностите: INR, p=0.115; Fbr, p=0.397.
М3-М6, p=0.036 >0.012.

Коагулационни
показатели

aPTT s
𝑋𝑋𝑋𝑋� ±SD
o
o
o
o

p

Базово ниво

1-месец

3-месец

6-ти месец

(М0)

(М1)

(М3)

(М6)

21.85±2.91

22.51±2.72

23.57±2.65

26.08±2.70

o

М1→М3

o

М3→М6

o

М0→М6

INR
𝑋𝑋𝑋𝑋� ±SD

TT s
𝑋𝑋𝑋𝑋� ±SD
o М0→М1
o

М1→М3

o

М3→М6

o

М0→М6

0.003**a
0.354t
0.096t
0.036t
0.004**t

М0→М1
М1→М3
М3→М6
М0→М6

PT %
𝑋𝑋𝑋𝑋� ±SD
o М0→М1

Fbr g/l
𝑋𝑋𝑋𝑋� ±SD

Време на изследване

100.59±13.83

100.11±14.61

95.01±16.59

90.07±24.09

0.014* a
0.118t
0.173t
0.150t
0.011*t

0.95±0.10

0.98±0.16

0.99±0.09

1.02±0.10

0.115 a

18.10±1.10

17.52±1.60

17.44±1.85

17.05±1.08

0.040* a
0.181t
0.716t
0.543t
0.005**t

3.62±1.13

3.98±1.37

3.76±1.22

3.70±1.12

0.397 a

Таблица 1. Резултати от вътрешногруповите съпоставки на коагулационни показатели при пациенти с НДРБД
x - средноаритметична
стойност; SD - стандартно отклонение; rANOVA–repeated measures ANOVA; t-paired samples
� - Статистическа
t-test; -* средноаритметична
значимост
при
ниво
на грешка отклонение;
α ≤ 0.05/0.012; rANOVA–repeated
**- Статистическа значимост
при ниво на
стойност;
SD
- стандартно
measures ANOVA;
грешка
𝑋𝑋𝑋𝑋 α ≤ 0.01

t-paired samples t-test; * - Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.05/0.012; **-

Статистическа2021
значимост при ниво на грешка α ≤ 0.01
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Резултатите от посттерапевтичното проследяване на показателите на коагулация са
представени и на фигура 1. Същата представя обобщение на тенденциите, отнасящи се до

Резултатите от посттерапевтичното проследяване на показателите на коагулация са представени и на
фигура 1. Същата представя обобщение на тенденциите, отнасящи се до коагулационни показатели
със статистически достоверна динамика за групата пациенти с НДРБД. На панел А се регистрира статистически значимо удължаване на аРТТ между базово ниво и 6-ти месец. На панел Б се представя
удължаване на протромбиновия индекс със статистическа достоверност за периода базово ниво и 6-ти
месец. Панел В илюстрира намаление на ТТ между базово ниво и 6-ти месец. Независимо от наблюдаваните промени в цитираните коагулационни показатели те остават в референтни граници.

Фигура 1. Коагулационни показатели със значима динамика между базово ниво и 6-ти месец в групата НДРБД

ОБСЪЖДАНЕ

В туморната биология високият протеолитичният
потенциал (с протеолиза на екстрацелуларния матрикс) е предпоставка за агресивност на процеса.
Протеолиза може да се открие във всички фази
на метастатичната каскада.,(9) Изследването на
коагулационните показатели като компонент на
хемостазата е обект на научен интерес отдавна.
Научните наблюдения обикновено включват групи пациенти, провеждащи системна лекарствена
терапия. Наблюденията за потенциални промени
в този компартимент при провеждане на дефинитивна локална терапия чрез съвременните методи на радиационната онкология липсват. Това ни
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даде основание да проведем начални изследвания за група пациенти с НДРБД и ММ.
В процеса на нашите изследвания (широк панел
показатели, включващ маркери за неоангиогенеза, хипоксемичен и хемостазен статус) потърсихме зависимости между динамиката в техните
промени. Целта е да се предложат потенциални
биомаркери за терапевтична ефективност или
риск от прогресия на заболяването при пациенти
с мозъчни метастази, провеждащи РСРХ.(10) Бинарният регресионен анализ и анализът с рок криви установи, че като показателен за терапевтичен
отговор на 6-ти месец след РСРХ може да бъде
изведен PT. За PT% се установи критерийна стойност >85% с 81% чувствителност и специфичност

от 56%. Високите оценки на критериите за диагностична надеждност (оценени чрез ROC анализ)
насочват, че е възможно при разширяване на научните изследвания РТ да бъде използван като
потенциален предиктивен биомаркер.
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Именно поради тази комплексност изследванията
за промените в хемостазата при онкологични пациенти продължават, но вече адресирани и като
предиктори за различните терапевтични направления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ерата на персонализираната медицина на базата на сериознн научни постижения (вкл. в областта на молекулярната генетика) разполагаме с
мощни терапевтични средства, приложими в сферата на лекарствената терапия. Тези възможности
обаче са изключително лимитирани в областта на
радиационната онкология. Първите плахи стъпки вече са направени, но идеалният онкологичен
биомаркер трябва да притежава всички или по-голяма част от следните възможности: да притежава аналитична валидираност; да има съответна
валидация за специфичния клиничен проблем;
да прогнозира клиничия ход на заболяването като
(преживяемост, качество на живот или редукция
на разходи за пациентска грижа); анализът да
бъде cost-effective; да има възможност да се използва като терапевтичен таргет.
Адрес за кореспонденция:
Д-р Веселин Попов, дм
УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД
Клиника по лъчелечение
4002 Пловдив
E-mail: dr.v_popov@yahoo.com
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ДИНАМИКА В СЪОТНОШЕНИЕТО НЕУТРОФИЛИ/ЛИМФОЦИТИ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С МОЗЪЧНИ МЕТАСТАЗИ ОТ НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН
КАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ, ПРОВЕЖДАЩИ РОБОТОЗИРАНА
РАДИОХИРУРГИЯ С КИБЕРНОЖ
Попов В.1,3, Учиков П.2,4
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NEUTROPHIL/ LYMPHOCYTE RATIO DYNAMICS IN PATIENTS WITH BRAIN
METASTASES FROM NON-SMALL CELL LUNG CANCER TREATED WITH
ROBOTIC STEREOTACTIC RADIOSURGERY WITH CYBERKNIFE
Popov V.1,3, Uchikov P.2,4
1 – Department of Clinical Oncology,
2 – Department of Special Surgery, Medical University-Plovdiv
3 – Clinic of Radiation Oncology,
4 – Second Surgical Clinic - University Hospital „Sv. Georgi - Plovdiv

Резюме.
Увод: Възпалението играе ключова роля в процесите на пролиферация, неоангиогенеза и
метастазиране на малигнените заболявания. Съотношението неутрофили /лимфоцити (NLR) като
един от маркерите на възпалението е полезен клиничен показател за оценка на терапевтичния
отговор.
Цел на проучването: Да се проследи динамиката на съотношението неутрофили/лимфоцити
при пациенти с мозъчни метастази от недребноклетъчен карцином на белия дроб, провеждащи
роботозирана радиохирургия с КиберНож
Материал и методи: Проведено е лонгитудинално проспективно проследяване на 34 пациенти с
недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД) и прояви на мозъчни метастази (ММ). Пациентите
са лекувани в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, Пловдив за периода 2017-2020 г.
Всички са с доказани ММ чрез МРТ и са провеждали роботизирана стереотактична радиохирургия
(РСРХ) на КиберНож.
Резултати и обсъждане: Преди започване на терапията, на 1-ви, 3-ти и 6-ти месец след нея
пациентите имат контролно проследяване на основните хематологични показатели и NLR.
Доказва се статистически значимо понижаване на левкоцити и NLR между базово ниво и 6-ти месец.
Процентът пациенти с NLR<3.0 нараства от 30% до 61%, което корелира с терапевтичната
ефективност при РСРХ.
Заключение: NLR представлява клиничен интерес в онкологията, вкл. и поради факта за своята
достъпност, лесна изпълнимост и ниска себестойност.
Ключови думи: недребноклетъчен рак на белия дроб, съотношение неутрофили/ лимфоцити (NLR),
роботизирана стереотактична радиохирургия, КиберНож
Abstract.
Introduction: Inflammation plays a key role in the processes of proliferation, neoangiogenesis and metastasis
of malignant diseases. The neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) as one of the markers of inflammation is a useful
clinical indicator for the assessment of the therapeutic response.
Aim of the study: To monitor the dynamics of the neutrophil/lymphocyte ratio in patients with brain metastases from non - small cell lung carcinoma undergoing radiosurgery with CyberKnife.
Methods and materials: Prospective longitudinal follow-up of 34 patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) and brain metastases (BM) was performed. The patients were treated in the Clinic of Radiation Oncology
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of the University Hospital „Sv. Georgi”, Plovdiv between 2017-2020. All of them have been diagnosed with BM by
MRI and were treated with robotic stereotactic radiosurgery (RSR) by CyberKnife.
Results and discussion: Before treatment and on 1st, 3rd and 6th month after treatment, the patients have a follow-up evaluation of the main hematological parameters and NLR. There was a statistically significant decrease
in leukocytes and NLR between the levels at the beginning and in the sixth month. The percentage of patients
with NLR <3.0 increased from 30% to 61%, which correlates with the therapeutic efficacy of RSR.
Conclusion: NLR is of clinical interest in oncology, incl. and due to the fact of its affordability, easy feasibility and
low cost.
Key words: non-small cell lung cancer, neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), robotic stereotactic radiosurgery,
CyberKnife
УВОД

Метастатичната болест се явява сериозно клинично и терапевтично предизвикателство за всяко
онкологично заболяване.(1) Мозъчни метастази
(ММ) се установяват при около 10% от пациентите още при поставяне на диагнозата. Карцином на
бял дроб (над 40%), гърда (около 20%) и меланом
(20%) са най-честите първични огнища за развитие на ММ. Средната преживяемост при нелекувани пациенти с ММ е около 1-2 месеца като този
период може да нарастне след приложение на локални аблативни методи като радиохирургия. (2,3)
Научно-техническият прогрес доведе до задълбочени познания на молекулярно-генетично ниво,
както и до нови апаратурни технологични решения.
Съвременната концепция за ологометастатичната
болест наложи и някои промени в терапевтичните парадигми, вкл. в търсенето на предиктивни
маркери за терапевтичната ефективност в радиационната онкология. (4)
Възпалението играе ключова роля в процесите на
пролиферация, неоангиогенеза и метастазиране
на малигнените заболявания. Съотношението неутрофили /лимфоцити (NLR) като един от маркерите на възпалението е важен и полезен клиничен
показател за оценка на терапевтичния отговор.(5)
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Проведено е лонгитудинално проспективно проследяване на 34 пациенти с недребноклетъчен
рак на белия дроб (НДРБД) и прояви на мозъчна
метастатична болест. Пациентите са лекувани в
Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Георги“
– ЕАД, Пловдив за периода 2017-2020 г. Всички са
с доказани мозъчни метастази (ММ) чрез МРТ и са
провеждали роботизирана стереотактична радиохирургия (РСРХ). От всички участници в изследването е получено писмено информирано съгласие.
Пациентите отговарят на следните включващи
критерии: пациенти ≥ 18 години; хистологично
верифицирано онкологично заболяване; ECOG /
Performance status 1-3; данни за олигометастатична болест; доказана с МРТ метастатична мозъчна
болест с локализации и размери, отговарящи на
изискванията за провеждане на РСРХ. Изключващи критерии: ECOG/Performance status >3; анамХЕМАТОЛОГИЯ 2021

неза за сърдечна недостатъчност III/IV степен
по NYHA; декомпенсиран захарен диабет; остра
вирусна / бактериална инфекция или обострен
хроничен възпалителен процес в последните две
седмици преди изследването; хронична бъбречна
недостатъчност ≥2 степен; чернодробна дисфункция – ASAT, ALAT > 5 пъти ГРГ.
Характеристиката на клиничния материал включва възрастово разпределение, пол, BMI, оценка на
функционалното състояние на пациентите съгласно ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group
Performance Status), фамилна обремененост спрямо степен на родственост и рискови фактори.
Преди започване на терапията (изходно), на 1-ви,
3-ти и 6-ти месец пациентите имат контролно проследяване на хематологични показатели, вкл. динамика на отношението неутрофили / лимфоцити
(NLR). При част от пациентите проследяването се
осъществи до 12-тия месец. Хематологичните изследвания са извършени на автоматичен хематологичен анализатор Siemens ADVIA 2120i (Siemens
Diagnostica). Определяни са абсолютните изходни
стойности на неутрофилни гранулоцити и лимфоцити, както и отношението NLR.
Изборът на статистически методи беше съобразен с целите и задачите на настоящото научно изследване, вида на данните и разпределението на
величините. Анализът на данните е извършен със
статистическата програма IBM SPSS, версия 26
(2018), специализираната програма за медицински анализи MedCalc версия 19.0.7 (2020) и статистическата програмата Minitab версия 19 (2019).
(6,7)
РЕЗУЛТАТИ

В изследваната група бяха включени 34 с НДРБД.
Възрасттта на пациентите показа нормално разпределение, със средна стойност 59.62 ± 9.69 години. Половото разпределение беше съпоставено
чрез теста на Фишер (Fisher’s exact test). Очаквано
се установи значимо по-висок относителен дял на
мъжете (70.6%) спрямо този на жените, свързано в
наблюдаваната онкологична локализация.
Резултатите от посттерапевтичното проследяване
на левкоцити и неутрофили / лимфоцити съотношение (NLR) са представени на фигура 1.
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Фигура 1. Динамика в стойностите на WBC и NLR при пациентите с НДРБД между базово ниво и 6-ти месец

Установява се статистически значимото понижение на стойностите на WBC и NLR при пациентите с
НДРБД между базово ниво и 6-ти месец при наблюдение в периода на провеждане на РСРХ.
Допълнителни данни за интерпретация на гореописаните статистически значими тенденции се предоставя от динамиката в относителния дял на пациентите в следните три категории спрямо стойностите на
NLR: 1) група пациенти с NLR<3.0; 2) група с NLR 3.0-5.0; 3) група с NLR > 5.0. Основните тенденции за
пациентите с НДРБД са илюстрирани на на Фигура 2.

Фигура 2. Динамика в относителния дял на пациентите с NLR < 3.0, NLR 3.0-5.0 и NLR > 5.0 между базово ниво
и 6-ти месец в групата НДРБД
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Резултатите показват, че на 1-ви и 3-ти месец се
увеличава относителният дял на пациенти с NLR
< 3.0 и NLR 3.0-5.0 като намалява процентът на
пациенти с NLR > 5.0. На 6-ти месец се наблюдава най-съществената промяна като относителният
дял на пациентите с NLR < 3.0 нараства на 61%,
а този с NLR > 5.0 се понижава на 13% за групата
с НДРБД.
ОБСЪЖДАНЕ

Възпалението играе ключова роля в пролиферацията, ангиогенезата и метастазирането на малигнените клетки. Съотношението неутрофили /
лимфоцити (NLR) като един от маркерите на възпалението е полезен клиничен показател за оценка
на имунния отговор. Понастоящем ролята му при
стратифициране на риска за пациенти с авансирал
НДКБД е проучена главно в ретроспективен план
(5). Akinzi O et al, Zieman B et al, Cedres S et al докладват, че болните с висок инфламаторен показател (най-често NLR>5) прогресират по-рано в хода
на лечението и живеят по-кратко. Проследяването
на възможни корелационни зависимости между
висока изходна стойност на NLR и други базисни
клинико-лабораторни показатели, доказва, че тя e
свързана с авансирало заболяване, лош перформанс статус, висок туморо-специфичен маркер и
др. Провеждането на проспективни изследвания
показва, че намаляването на инфламаторния показател (NLR≤5) при лечение може да бъде добър
предиктивен фактор.(5,8)
Понастоящем се натрупват клинични данни от
проспективни наблюдения на NLR (в комбинация с
други показатели) при различни онкологични локализация. Важен аспект се явява разширяване спектъра на терапевтичните методи, при които трябва
да се търсят различни предиктивни фактори. За
разлика от сравнително широкото приложение на
молекулярно-генетичните маркери в лекарствената терапия, използването им с предиктивна цел
за оценка на терапевтичната ефективност при
лъчелечение продължава да бъде изключително
ограничено.(8,9) Развитието на концепцията за
олигометастатична болест и включването на нови
радикални терапевтични методи (хирургични процедури и техники на аблация, модерна високотехнологична апаратура на радиационната онкология)
позволяват терапията на тези пациенти за „излезе“
от терапевтичния спектър единствено на лекарственото лечение. (9,10)
Наши начални изследвания, проведени в разширен
панел (вкл. маркери за хемостаза, неоангиогенеза,
хипоксия и др.) насочват към подобни възможности. В такава насока са и данните от представените
резултати за NLR при проследената група пациенти с НДРБД и ММ, провеждащи РСРХ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

NLR представлявава интерес за изследователите в
онкологията, вкл. и поради факта за своята достъпност, лесна приложимост в клиничната практика и
ниска себестойност. Понастоящем обаче все още
има някои интересни и дискутабилни въпроси, които са на вниманието на изследователите като:
•

информативна стойност на NLR при олигометастатична болест;

•

може ли да бъде предиктивен маркер в терапевтичния алгоритъм на авансирал / метастатичен НДРБД при използване на съвременните
апаратурни методи в радиационната онкология

Въпроси, които очакват своите отговори в продължаващите научни наблюдения.

Адрес за кореспонденция:
Д-р Веселин Попов, дм
УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД
Клиника по лъчелечение
4002 Пловдив
E-mail: dr.v_popov@yahoo.com

БИБЛИОГРАФИЯ
1.

American Cancer Society. Cancer Facts & Figures 2019.

2.

Achrol A, Rennert R, Anders C, et al. Brain metastases.Nat Rev Dis Primers.2019,
5(1):5-8

3.

Cuauhtemoc de la Pena, Guajardo J, Gonzalez M et al. CyberKnife stereotactic radiosurgery in brain metastases. Reports of practical oncology & radiotherapy 2018;
23(3):161-167

4.

Guckenberger М., Lievens Y, Bouma A, et al. Characterisation and classification of
oligometastatic disease: a European Society for Radiotherapy and Oncology and
European Organisation for Research and Treatment of Cancer consensus recommendation. Lancet Oncol. 2020; 21(1): 18-28

5.

Петрова М, Райнов Ю. Съотношение неутрофили/лимфоцити –
потенциална прогностична и предиктивна роля при пациенти с
авансирал недребноклетъчен карцином на белия дроб. Обзори по
Онкология, 2015, Брой 1, 49-82.

6.

IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. Armonk, NY:IBM Corp. Released 2018

7.

MedCalc Statistical Software, version 19.1.6. Ostend, Belgium 2020

8.

https://www.medcalc.org

9.

Yousefi M, Bahrami T, Salmaninejad A, et al. Lung cancer-associated brain metastasis: Molecuilar mechanisms and therapeutic options. Cell Oncol 2017; DOI 10.1007/
s13402-017-0345-5

10.

Popov V, Mihaylova I, Grudeva-Popova Zh. Personalized Radiation Oncology – concepts, real clinical possibilities. Bulgarian medicine 2017; 4 (1):30-35 ISSN 1314-3387

11.

Dunne E., Fraser L, Liu M. Stereotactic body radiation therapy for lung, spine and
oligometastatic disease: current evidence and future directions. Ann Transl Med
2018; 6(14):283-298

59

НОВ МИНИМАЛЕН ДУБЛИКАЦИОНЕН СЕГМЕНТ В ДЪЛГОТО РАМО НА
ХРОМОЗОМА 12 ПРИ СЛУЧАЙ С ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ
Митев Л.
Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия-София

A NEW MINIMALLY DUPLICATED SEGMENT IN THE LONG ARM OF
CHROMOSOME 12 IN A CASE OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
Mitev L.
Laboratory of Cytogenetics and Molecular Biology,
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Резюме. Описани са цитогенетичните и клинични находки на случай с хронична лимфоцитна
левкемия (ХЛЛ). Класическият цитогенетичен анализ, както и флуоресцентната „ин ситу“
хибридизация (FISH) с проби доказващи най-честите хромозомни нарушения при ХЛЛ като 13q-,
11q-. +12/12q+ и 17p- не установиха клонални нарушения. Микроарейната сравнителна геномна
хибридизация (aCGH) на ДНК изолирана от периферни В-лимфоцити откри четири субмикроскопски
дубликации в лентите 9p24.1, 12q23.1q23.2, 14q11.2 и 16p11.1p11.2 и една субмикроскщопска делеция
в лентата 14q32.33. От изброените нарушения arr[hg19]12q23.1q23.2(101432288-101975884)x3
представлява нов неописан досега минимален дубликационен сегмент в дългото рамо на хромозома
12. В този сегмент е локализиран транскрипционния фактор SPIC, който е отговорен за развитието
на В-лимфоцитите. Дискутирана е възможната връзка на SPIC дубликацията с патогенезата на
заболяването.
Ключови думи: Хронична лимфоцитна левкемия, микроарейна сравнителна геномна хибридизация,
Хромозома 12, минимален дубликационен район, SPIC
Abstract. The cytogenetic and clinical findings of a case of chronic lymphocytic leukemia (CLL) have been described. Conventional cytogenetic analysis as well as fluorescent in situ hybridization (FISH) with samples proving the most common chromosomal abnormalities in CLL such as 13q-, 11q-. + 12 / 12q + and 17p- did not
detect clonal abnormalities. Microarray comparative genomic hybridization (aCGH) of DNA isolated from peripheral B-lymphocytes revealed four submicroscopic duplications in the bands 9p24.1, 12q23.1q23.2, 14q11.2
and 16p11.1p11.2 and one submicroscopic deletion in the band 14q32.33. From the listed disorders arr[hg19
]12q23.1q23.2(101432288-101975884)x3 represents a new undescribed minimally duplicated segment in the
long arm of chromosome 12. In this segment is located the transcription factor SPIC, which is responsible for
the B-lymphocytes development. The possible link of the SPIC duplication with the pathogenesis of the disease
is discussed
Key words: Chronic lymphocytic leukemia, microarray comparative genomic hybridization, Chromosome 12,
minimally duplicated segment, SPIC.
ВЪВЕДЕНИЕ

Едно от честите цитогенетични нарушения при ХЛЛ
е тризомията на хромозома 12 (+12). Молекулярният механизъм чрез който +12 причинява ХЛЛ не
е известен. Приема се, че повишената генна доза
на кандидат протоонкоген довежда до В-клетъчната лимфоцитна пролиферация [1]. В част от случаите вместо +12 се наблюдава частична тризомия
на хромозома 12 (12q+) в следствие на дубликация
на района 12q13-22, което ограничава мястото където би могъл да се намира възможният кандидат
протоонкоген [2]. Чрез FISH експерименти и срав-
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нителна геномна хибридизация този район е още
повече стеснен, тъй като в него са описани няколко
минимални дубликационни сегменти в 12q14-15 и
12q13-15 [3][4]. В настоящето съобщение се представя пациент с ХЛЛ при който с помощта на аCGH
се открити 5 субмикроскопски нарушения в генома,
едно от които е нов минимален дубликационен сегмент в дългото рамо на хромозома 12 в района на
12q23.1q21.2. Установени са гените в минималния
дубликационен сегмент и е проучена възможната
роля на локализирания в него транскрипционен
фактор SPIC.

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЯ

ДИСКУСИЯ

Пациентът, мъж на 62 години е приет в клиниката по повод на увеличен и болезнен аксиларен
лимфен възел и амбулаторни данни за левкоцитоза
до 58х109/л с абсолютна лимфоцитоза. Пациентът
съобщава, че преди два месеца е получил интеркостален херпес зостер, който е лекуван с ацикловир. Обективното изследване установи периферна
лимфаденопатия: двустранно шийно и супраклавикуларно с размери 1.0/1.5 см и двустранно аксиларно (пакети лимфни възли) с размери 3.0/4.0 см.
Компютърната томография откри спленомегалия
(168.5/74мм) и лимфаденомегалия на медиастиналните, ретроперитонеалните, мезентериалните
и тазовите лимфни възли. Лабораторните изследвания показаха: хемоглобин 148 г/л, левкоцити
61х109/л, тромбоцити 146х109/л, диференциална
кръвна картина: неутрофили 7.1х109/л, лимфоцити 41.6х109/л, моноцити 1.31х109/л, еозинофили
0.29х109/л и базофили 0.32х109/л. Имунофенотипизирането на периферна кръв доказа наличието на
моноклонална В-клетъчна популация с фенотип характерен за В-ХЛЛ (CD19+, CD20+. CD22+, CD23+,
CD79b+, CD5+). Класическият цитогенетичен анализ след имуностимулация с СpG олигонуклеотид
установи нормален мъжки кариотип - 46,XY. FISH
сондите за най-честите хромозомни нарушения при
ХЛЛ (13q-, 11q-, +12 и 17p-) не откриха цитогенетични отклонения. аCGH проведен на ДНК изолирана
от периферната кръв на пациента доказа наличито
на 5 субмикроскопски небалансирани хромозомни нарушения – една делеция в 14q32.33 и четири дубликации в 9p24.1, 12q23.1q23.2, 14q11.2 и
16p11.1p11.2 (фиг. 1 и табл.1). От тях дубликацията в
района 12q23.1-12q23.2 представлява нов минимален дубликационен сегмент - arr[hg19]12q23.1q23.2
(101432288-101975884)x3 . Засегнатите гени в него
са ANO4, SLC5A8, UTP20, ARL1 и SPIC. Поставена
е диагноза В-ХЛЛ II кл. стадии по Rai, и е проведено лечение с Gazyvaro (6 курса). След проведеното
лечение е отчетен частичен терапевтичен отговор.

Описването на нови минимално дубликационни
сегменти е от значение за идентифицирането на
гените, които са свързани с молекулярната патогенеза на тризомиите при онкохематологичните
заболявания. Откриването на няколко минимални
дубликационни сегмента в района 12q13-15 при пациенти с ХЛЛ, насочва изследователите да предполагат, че +12 е свързана с дерегулацията на гените
HMGA2, GLI1, MDM2 и CDK4. В представеният случай минималният дубликационен сегмент е локализиран в района на 12q23.1q23.2, който се намира
дистално от 12q13-15. Всяко от описаните нарушения при конкретния пациент вероятно играе роля за
възникването на ХЛЛ, но факта че в 12q23.1q23.2
е локализиран гена на транскрипционния фактор
SPIC отговарящ за матурацията на В-лимфоцитите, го прави особено значим. Известно е, че SPIC
се свързва с ДНК секвенцията 5’-GAGGA[AT]-3’, с
която се свързва и PU.1 транскрипционния фактор
[5]. Последният активира генният сет регулиращ
сигналния път на В-клетъчния рецептор, което довежда до пролиферацията на големи пре-В лимфоцити. От друга страна, когато SPIC измести PU.1
от ДНК свързващото му място се активират механизмите, които довеждат до диференцирането на
големите В-лимфоцити до малки пре В-лимфоцити
[6]. Установено е, че делецията на локуса на PU.1
гена предизвиква появата както на миелоидни така
и на лимфоидни заболявания [7, 8]. Вероятно това
се случва поради промяна на съотношението между между PU.1 и SPIC в полза на SPIC. Наличието
на минимален дубликационен сегмент в представеният случай показва, че е възможен и алтернативен път за малигнена трансформация, при който
PU.1 е интактен, но повишената експресия на SPIC
вследствние на дубликацията му го измества от
свързавщото му място и причинява постоянна продукция на В лимфоцити.

Таблица 1. Цитогенетични находки на пациента установени с aCGH.

ХЕМАТОЛОГИЯ 2021

61

Фигура.1. Хромозмини локуси на местата на преобразуване.
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В ПОМОЩ НА
КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА

IN HELP OF
CLINICAL PRACTICE

МЯСТО НА ПЕГИЛИРАНАТА АСПАРГИНАЗА В ЛЕЧЕНИЕТО
НА ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ
Димитрова С., Мичева И.
Клиника по Клинична хематология, УМБАЛ „Света Марина“ Варна, Медицински Университет Варна

PEGYLATED ASPARGINASE IN THE TREATMENT OF
ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA IN ADULTS
Dimitrova S., Micheva I.
Clinic of Clinical Hematology, University Hospital „Sveta Marina“ Varna, Medical University - Varna

Резюме. Лечението на острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ) при възрастни остава сериозно
предизвикатвлство. Докато в педиатричната популация се достига до 90% ремисия в дългосрочен
план, то резултатите при възрастни далеч не са така обнадеждаващи. Въпреки високата честота на
постигнат отговор от индукционна терапия, само 30-40% от възрастните пациенти с ОЛЛ постигат
дълготрайна ремисия. Включването на L-аспаргиназата в терапевтичните протоколи e стандарт в
лечението на деца, докато при възрастни е дискутабилно поради по-високата честота на странични
ефекти. Въвеждането на пегилираната аспаргиназа в протоколите за лечение на пациенти с ОЛЛ е
свързано със значими постижения в оптимизиране на терапията с постигане на приемлив баланс между
полза и риск във всички възрастови групи.
Ключови думи: Остра лимфобластна левкемия, пегилирана аспаргиназа, възрастни пациенти
Abstract. The treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults is a serious challenge. While in the pediatric
population a long-term remission is achieved in 90% of the patients, the results in adults are less encouraging. Despite
the high incidence of response from the induction therapy, only 30-40% of adult patients with ALL remain in long-term
remission. Although L-asparaginase is a standard in the treatment of children, its implementation in adult protocols is
a matter of discussion due to the higher frequency of adverse effects. The introduction of pegylated asparaginase as a
standard in the protocols for the treatment of patients with ALL is associated with a significant advance in optimizing
therapy, keeping an acceptable balance between benefit and risk in all age groups.
Key words: Acute lymphoblastic leukemia, pegylated asparaginase, adult patients
Острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ) е малигнена трансформация и пролиферация на лимфоидни
прогениторни клетки в костния мозък и периферна кръв с или без екстамедуларна инфилтрация.
Честотата на ОЛЛ има бимодално разпределение
с първи пик на заболеваемост в детска възраст и
втори пик – около 50 годишна възраст (1). За САЩ
честота е изчислена на 1.6 на 100 000 души население. През 2016 година са регистрирани 6590 нови
случая на ОЛЛ с над 1400 починали (2). За съжаление, докато в педиатричната популация се достига
до 90% ремисия в дългосрочен план, то резултатите при възрастни далеч не са така обнадеждаващи.
Въпреки високата честота на постигнат отговор от
индукционна терапия, само 30-40% от възрастниХЕМАТОЛОГИЯ 2021

те пациенти с ОЛЛ постигат дълготрайна ремисия
(3). Протоколите за лечение на ОЛЛ при възрастни
пациенти са адаптирани от протоколите за деца.
Докато ролята на L-аспаргиназата е стандарт в
лечението на деца, имплементирането и в протоколи за възрастни е дискутабилно и представлява
предизвикателство поради по-високата честота на
странични ефекти (4).
Разликите в изхода от лечението при възрастни и
деца с ОЛЛ поставят редица въпроси, свързани с
оптимизиране на терапевтичния подход при възрастни и определяне на стратегии, основаващи се
на предиктивни фактори. Част от тези различия са
свързани със специфики в биологията на заболяването като наличие на високорискови хромозомни
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аберации, подобно на Филаделфийска хромозома,
която се среща в 30% от случаите на ОЛЛ при възрастни за разлика от едва 3% в детска популация.
Специфики и в биологията на заболелия като наличие на коморбидитети и свързани с възрастта
особености във фармакокинетиката на медикаментите, също допринасят за изхода от лечението.
Например, особености, свързани с толерантността
към аспаргиназа са довели до по-рядкото и използване в режими за възрастни за разлика от деца. Въпреки това, редица скорошни изследвания подчертават значението на добавяне на аспаргиназа към
протоколите за лечение и предоставят препоръки
за предотвратяване и овладяване на известната
токсичност. Важността от лечението с аспаргиназа се дискутира особено в групата подрастващи
и млади възрастни пациенти до 39 години, където
свободната от прогресия преживяемост достига
70% при използване на педиатрично-базирани режими (5,6,7,8,9,10).
Ролята на аспаргиназата в лечение на пациенти с ОЛЛ може да се проследи от откритието и от
Kidd през 1953 година, когато той установява , че
серумът на морски свинчета инхибира растежа на
Gardner 6C3HED лимфосарком ксенографтове, имплантирани подкожно на мишки. В серия проучвания между 1958 и 1962 година, Broome, сравнява
откритието на Kidd и наблюдение на Clementi от
1922 година, демонстрирайки, че именно аспаргиназата в серума от морско свинче (и серум на никой друг бозайник) е отговорна за анти-лимфомния
ефект (4,11,12,13). По-късно, Mashburn и Wriston установяват, че L-аспаргиназата може да се изолира
от E. coli, което спомага за добиването на количества за провеждане на клинични проучвания (14).
Антилевкемичния ефект на аспаргиназата се дължи на факта, че лимфобластите не са способни самостоятелно да синтезират адекватни количества
L-аспаргин (Asn) и следователно разчитат на външни източници. Аспаргиназата катализира превръщането на Asn в аспаргинова киселина и амоняк,
като изчиства серума от Asn. Това води до липса на
Asn, необходим за ДНК, РНК и протеиновата синтеза в левкемичните клетки спомага за активиране на
програмирана клетъчна смърт (15,16,17).
Съществуват 3 форми на аспаргиназа и четвърта в
процес на развитие. Две са извлечени от бактерията E. coli и бактерията Erwinia chrysanthemi. Третата
се получава като естествената форма, извлечена
от E. Coli, е заменена от полиетилен-конюгирана
форма - полиетиленгликол-аспаргиназа (пегаспаргиназа). Формулата, в която е добавен ковалентно
монометоксиполиетилен гликол към E. coli аспаргиназата, запазва ензимната активност и забавя
елиминацията на лекарството. Полуживотът на пегаспаргиназата е около 5 пъти по-дълъг от от този
на E.coli аспаргиназата и около 9 пъти по-дълъг от
Erwiniа аспаргиназата. По-дългият полуживот дава
възможност за приложение на по-малки дози в
по-големи интервали, което намалява антигенната

64

активност (18,19,20,21).
Първите опити за въвеждане на L-аспаргиназа в
протоколите за възрастни са още през 1995 година, когато Larsen и сътрудници съобщават, че добавянето на L-аспаргиназа води до пълна ремисия в
85% от пациентите със средна обща преживяемост
от 36 месеца, но регистрирана висока, свързана
с токсичност смъртност, в групата над 60 години
(22). Patel и сътрудници демонстрират, че именно
токсичността от лечението с аспаргиназа е водеща
причина за свързаната с индукцията смъртност и
протоколът за пациенти над 40 години e променен,
като е изключено приложението на L-аспаргиназа
(4,11).
Опити за въвеждане, мониториране и оптимизиране на лечението с L-аспаргиназа се описват и в
много други проучвания, които анализират ефективност, толерантност, безопастност, път и честота
на приложение, дозиране.
DeAngelo и сътрудници анализират 92 пациенти на
възраст между 18 и 50 години с новодиагностицирана ОЛЛ, лекувани с педиатрично-базиран протокол, при който приложението на E.Coli L-аспаргиназа е интрамускулно и дозата е индивидуална,
определена на база мониторинг на серумните нива
на аспаргиназа. От всички включени в проучването пациенти, при 57 е анализирано приложението
на аспаргиназа като при 36 пациенти (63%) се прилагат всички 30 дози, а 41 (72%) прилагат 26 или
повече дози. Свързаните с приложението на L-аспаргиназа странични ефекти включват алергични
реакции при 5 пациенти (5%), панкреатит при 10
пациенти (11%) с регистриране на един смъртен
случай, проявява на чернодробна токсичност при
повече от половината болни със степен > 3 хипербилирубинемия при 10 и един загинал от чернодробна недостатъчност. Идентифицирани са 12 пациенти с вероятна „тиха“ алергия към аспаргиназа
поради ниски серумни нива на аспаргиназна активност под терапевтичните. Девет от тях са преминали към пегилирана аспаргиназа, постигайки оптимални нива на активност в серума. Повечето от
болните (72%) са успели да приложат минимум 26
дози от аспаргиназа, което подобно на резултати от
педатирични проучвания, отчита по-добър изход от
лечението с четири-годишната свободна от болест
преживяемост до 69% (7,23).
Значими резултати демонстрира и анализът на 54
пациенти във възраст от 17 до 40 години ( средна
възраст – 26 години) с новодиагностицирана В-клетъчна ОЛЛ в хода на HOVON проучването, което
има за цел да използва интензифициран химиотерапевтичен протокол, вдъхновен от педиатричния
FRALLE 93 режим в комбинация с алогенна стволово-клетъчна трансплантация. По време на целия
протокол се прилага L-аспаргиназа в хода на индукцията и интензификация IA и IIA, като пътят на
приложение е интравенозен. Пълен отговор е постигнат при 49 болни (91%). При среден период на

проследяване от 32 месеца, изчислената двугодишна свободна от прогресия и обща преживяемост са
съответно 66% и 72%. Наблюдава се само един,
свързан с приложението на аспаргиназа смъртен
случай поради белодробна тромбоемболия и три
случая на чернодробна токсичност степен 4. Няма
данни за проява на алергични реакции или развитие на панкреатит. Обща преживяемост от 87% за
стандартен риск и 57% за висок риск ОЛЛ, сравнени с предишни по-конвенционални протоколи, показват по-благоприятни резултати при използване
на интензифицирани педиатрично-базирани режими, като приложението на L-аспаргиназа е допустимо и с приемлива токсичност. (24).
GRAALL проучването също изучава ефикасността
и толерантността на вдъхновен от периатричните
протоколи режим, използван за лечение на болни
с Ph-негативна ОЛЛ при 225 пациенти на възраст
между 15 и 60 години, като протоколът включва
приложение на Е. Coli L-аспаргиназа във фазите на индукция, интензификация и консолидация.
Процентът на постигнат пълен отговор е 93% с
обща преживяемост от 60% на 42 месец. Преживяемостта значимо се повлиява от възрастта като
тя е 66% при пациенти под 45 години и 41% при
пациенти над 45 години. При по-възрастните пациенти се проявява и по-висока честота на свързана с
химиотерапията смъртност, което налага редукция
на дозите и отлагане на приложенията. По-възрастните пациенти получават и по-ниска кумулативна
доза на L-аспаргиназа спрямо тези на възраст до
45 години (36,000 U/m2 vs. 48,000 U/m2), обуславяйки необходимостта от определяне на възрастов
диапазон, в който приложението и дозирането на
аспаргиназа е безопасно и поносимо (25).
Възрастта като предиктивен фактор за изхода от
лечението се обсъжда и в ретроспективно проучване, анализиращо 85 пациенти на възраст между 18
и 60 години с новодиагностицирана Ph-негативна
В-клетъчна ОЛЛ, изследващо приложение отново
на протокол, инспириран от педиатричен. Използваният режим е базиран на протокола CFCI 91-01
и включва приложение на E.Coli L-аспаргиназа в
индукцията, както и като част от поддържащата
терапия. Пълен отговор е постигнат в 89% от пациентите. Четири болни са първично рефрактерни на индукционното лечение, а пет – загиват от
инфекциозни усложнения в хода на индукцията.
При пациенти под 35 години пълен отговор е постигнат в 98%, а при тези над 35 години – в 81%.
Във възрастта под 25 години смъртността е 0% в
сравнение с групата болни над 50 години, където
тя достига 20%. Дванадесет пациенти са получили по-малко от 80% от цялата доза L-аспаргиназа
поради токсичност като половината от тях са над
35 годишна възраст. Редукция на дозата се е наложила поради хиперсензитивност, панкреатит и
цялостно влошаване на общото състояние. Установява се, че пациентите, получили поне 80% от
общата доза L-аспаргинза имат занчимо по-виХЕМАТОЛОГИЯ 2021

сока 3-годишна обща преживяемост ( p=0.003) и
свободна от болест преживяемост (п=0.002), както
и по-нисък риск от рецидив ( p=0.01), сравнено с
пациентите, получили по-малко от кумулативната
доза за протокола поради нетолерантност. По време на индукцията токсичност поради свръхчувствителност към аспаргиназата е проявена в 5% от
случаите. Тромботични инциденти са проявени под
форма на 9 случая на дълбока венозна тромбоза,
три случая на белодробен тромбоемболизъм, три
случая на венозна тромбоза в ЦНС и един случай
на ретинална тромбоза. Повечето от тромботичните инциденти са повлияни чрез две или три-седмично прекъсване на лечението с L-аспаргиназа,
последвано от подновяване на терапията на фона
на продължителна антикоагулацията без нови инциденти, което дава възможност за приложението
и в протоколите за възрастни с премерен риск на
фона на превенция и профилактика на очакваните
странични ефекти (26).
С въвеждането на пегилирана аспаргиназа като
стандарт в протоколите за лечение на пациенти с
ОЛЛ във всички възрастови групи, резултатите от
множество клинични изпитвания, а и тези от реалната практика са все по-обнадеждаващи. И ако за
педиатричните протоколи ползата от приложение
на пегилирана аспаргиназа е очаквано, то при възрастните пациенти добрият опит от имплементирането и в терапията, е свързано със значими постижения в оптимизиране на лечението с постигане
на приемлив баланс между полза и риск не само в
групата на младите възрастни.
Проучване на Douer тества базирана на фармакокинетика доза на пегаспаригиназа при 51 новодиагностицирани пациенти с ОЛЛ на възраст от 18 до
57 години, лекувани по педиатнично - адаптиран
протокол, който се състои от 2 индукционни фази
и една фаза на интензификация, всяка включваща
пегаспаргиназа. В консолидационната фаза, болните преминават късна реиндукция съшо включваща приложение на пегаспаргиназа. Средният
брой апликации на пегаспаргиназа, които са получили пациентите е 3,8, като 23 от тях (45%) са получили всичките 6 дози. 31 пациенти (61%) са успели
да получват три или повече апликации на пегаспаргиназа. Токсичност, довела до преустановяване на
терапията с пегаспаргиназа се наблюдава при 10
пациенти (20%), а липса на отговор от лечението
и настъпила поради това смърт се наблюдава при
9 пациенти (18%). Степен 3 токсичност, свързана с
приложението на пегаспаргиназа се наблюдава при
5% от лекуваните болни, като това включва панкреатит при 7 човека ( 13%), алергии при 3 (5,9%),
дълбока венозна тромбоза при 8 човека ( 15,7%),
завишени трансаминази при 32 човека ( 62,7%), хипебилирубинемия при 16 ( 31,3%), хипергликемия
при 17 (33,3,%), хипертриглицеридемия при 9
(17,6%), слабост при 4 (7,8%) и гадене при 3 (5,9%).
Няма регистрирани смъртни случаи, дължащи се
приложението на пегаспаргиназа. Седем-годишна
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обща преживяемост се наблюдава при 51% от пациентити, като при болните със стандартен риск тя
достига 73%, а при пациентите с висок риск - 40%
(27).
Пегаспаргиназа е използвана като активен компаратор и в две рандомизирани отворени поручвания:
AALL07P4 и DFCI 11-001. И в двете проучвания,
при над 80% от пациентите, лекувани с пегаспаргиназа се регистрира липса на минимална резидуална болест на ден 29 (AALL07P4) и на ден 32 (DFCI
11-001) от индукционната фаза, а свободната от болест и общата преживяемост и в двете проучвания
е над 82% (28,29).
Обнадеждаващи резултати с приложение на пегаспаргиназа се демонстрират и от GMALL 07/03
- проучване на голяма кохорта от възрастни със
стандартен риск, висок риск или много висок риск
ОЛЛ. Включените в анализа пациенти са получили
пегаспаргиназа-съдържащи, оптимизирани, педиатрично-базирани протоколи, като ефикасността
и резултатите по отношение на постигнат пълен
отговор, продължителност на ремисията и общата преживяемост, са сравнени с кохорта пациенти
с пободни характеристики от проучването GMALL
05/93, в което пациентите са получили E. coli аспаргиназа-съдържащ режим. Сравнено със стандартния GMALL протокол, пациентите, лекувани
с пегаспаргиназа-съдържащ режим постигат сигнификантно по-добри резултати по отношение на
пълна ремисия, продължителност на ремисията и
обща преживяемост ( p<0.001). Финалният анализ
показва, че постигнатите по-добри резултати не
могат да се препишат само и единствено на приложението на пегаспаргиназа, а на подобренията в
протокола като (30,31).
Друг ретроспективен анализ на новодиагностицирани пациенти с ОЛЛ от Китай на възраст над 14 години, сравняващ ефикасността на пегаспаргиназа
и E.coli аспаргиназа, като част от индукционен протокол за лечение, не намира статистически значима
разлика в двете групи по отношение на постигната
ремисия (96 vs. 91%), средния период, свободен от
рецидив (10 vs. 9 месеца) и обща преживяемост (
14 vs. 16 моесеца). Субанализ все пак показва, че
при пациентите под 35 години, периодът, свободен
от рецидив е значимо по-голям в групата, лекувана
с пегаспаргиназа в сравнение на E. coli аспаргиназата ( 11 vs. 9 месеца; p=0.037) (32).
В групата на младите възрастни все повече се налагат тенденции, взаимствани от педиатрични протоколи и приложението на пегаспаргиназа не се
подлага на допълнителен анализ. Спорен остава
въпросът къде е мястото ѝ в протоколите за лечение на възрастни пациенти и трябва ли да стане
стандарт на лечение.
Ретроспективен анализ от 2020 година на Memorial
Sloan Kettering Cancer Center, представя резултатите от лечението на 60 пациенти с ОЛЛ на средна
възраст 53 години (40-80), получили поне една доза
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пегаспаргиназа. Степен 3/4 токсичност, свързана с
пегаспаргиназа с над 10% честота в анализираната
популация се проявява като хипербилирубинемия,
завишени трансаминази, хипоалбуминемия, хипергликемия, хипофибриногенeмения и хипертриглицеридемия. 38 от пациентите (63%) са успели да
получат всички планирани дози пегаспаргиназа.
Чaст са преустановили лечение, т.к. са консолидирани с алогенна стволовo-клетъчна трансплантация ( 5 в CR1 и един CR2), седем - поради реакции
на свръхчувствителност и пет – поради хепатотоксичност. Други прояви на токсичност, довели до
спиране на лечението не са регистрирани и по-голяма част от болните са получили оптималния
брой апликации спрямо терапевтичния протокол. В
резултат от анализа, се счита, че приложението на
пегаспаргиназа в протоколите за лечение на ОЛЛ
при възрастни е уместна, с прояви на поносима
токсичност, която може да се мониторира и менижира адекватно (33).
Въпреки обнадеждаващите резултати от приложението на пегаспаргиназа във всички протоколи за
лечение на ОЛЛ, при възрастните пациенти все
още има необходимост от продължителни и проспективни проучвания, анализиращи ефективност и
безопасност. Оптимистичен остава опитът предвид
историческото място на аспаргиназата в лечението на ОЛЛ, но създаването на нови по-безопасни,
по-ефективни форми, и включването им в протоколите за лечение на новодиагностицирани пациенти,
би подобрило значително изхода от заболяването.
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Abstract.Risk factors for developing corona virus disease 2019 (COVID-19) infection in patients with hematological
disorders are numerous. Those patients receive immunosuppressive therapy and are at increased risk of both community- and hospital-acquired infections1,2. Additionally hospitalized persons with hematological cancers have more
severe disease and higher mortality when compared with normal health care providers3. Current recommendations
advise management of patients with hematological disorders on a case-by-case basis4,5. Here, we report a case series
of patients with hematological disorders infected by severe acute respiratory syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2)
with variable clinical outcome.
The first case is a 53-year-old man presented
to the emergency room (ER) with five day fever,
vomiting, dry cough, and shortness of breath. His
past medical history was hepatitis C virus infection
and Waldestrom’s macroglobulinemia diagnosed
9 years earlier, for which he received six cycles of
fludarabine, cyclophosphamide and rituximab followed
by remission. Four months ago, he relapsed and
received two cycles of R-CHOP (cyclophosphamide,
hydroxydanurubicin, Oncovin and prednisone), the last
cycle was 20 days before admission. His temperature
was 38°C, respiratory rate (RR) 18/min. High resolution
CT (HRCT) of the chest showed bilateral ground-glass
opacities (GGOs) (figure 1 A, B). PCR for SARS-CoV-2
was positive, and he was diagnosed as a moderate
case of COVID-19. Laboratory results are displayed
in table 1. He was treated with broad-spectrum
antibiotics, hydroxychloroquine and intravenous (IV)
dexamethasone 8mg /12 hours, and he was admitted
to our isolation hospital. Although the fever subsided,
a few days later he developed respiratory distress,
and desaturation. He was kept on nasal oxygen until
recovery and he was successfully discharged 14 days
later with persistent positive PCR.
A second case, 55-year-old male with no past medical
history presented to the ER with high grade fever
(39°C), easy fatigability and dizziness for five days.
His RR was 24/min and oxygen saturation 93%. Chest
CT showed multiple bilateral scattered peripheral
nodules with GGOs, multiple sizable bilateral axillary
lymph nodes and huge splenomegaly and splenic
hyperdensities in the upper abdominal cuts (figure 1
C). COVID-19 diagnosis was confirmed; laboratory
results were striking for severe leukocytosis and 56 %
blast cells in peripheral blood (table 1). Flow cytometry
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performed on peripheral blood revealed a diagnosis
of chronic lymphocytic leukemia (CLL) (figure 1 D),
and he received a cyto-reductive dose of Vinblastin
due to persistently elevated WBC count (230 x 103/
µL). Treatment with broad-spectrum antibiotics and
therapeutic anticoagulation was initiated, however,
one week later he developed shortness of breath,
de-saturation and tachypnea (RR=30/min) follow up
imaging shown in figure 1 E revealed dense lung
infiltrates suggestive of acute respiratory distress
syndrome (ARDS). The patient was prescribed
methylprednisone at a dose of 1mg/kg and was
transferred to the intensive care unit (ICU). He was put
on venturi mask with no improvement. Due to persistent
hypoxia, he was mechanically ventilated and received
Remdisivir and anti-interleukin (IL)-6 (Tocilizumab).
Unfortunately, after the second dose of Tocilizumab,
the patient died (two days after ICU admission).
Third case, a 42-year-old female with primary
autoimmune hemolytic anemia (AIHA) presented to
the ER with easy fatigability and palpitations of five
days duration. She had previously been treated with
methylprednisone at a dose 0.5 gm/day for 5 days
followed by dexamethasone 80 mg/8 hours for AIHA
with no improvement. Vincristine 1mg once was then
prescribed followed by Rituximab 375 mg/m2 upon
which she improved. Her maintenance therapy was
oral prednisolone 60 mg/day with gradual withdrawal
till a dose of 20 mg/day to be maintained till the next
dose of rituximab. However, she missed her next dose
due to the current COVID-19 epidemic. At presentation,
she was afebrile, RR 25/min and oxygen saturation
96%. Chest CT showed bilateral peripheral patches of
GGOs in both lower lobes suggestive of mild affection.
Nasopharyngeal reverse transcription-PCR for SARS-

CoV-2 was positive. She was admitted to isolation. Lab
results showed severe anemia (table 1). Empiric broadspectrum antibiotics were initiated with prophylactic
anticoagulation and IV methyl prednisolone 1mg/day
for 5 days followed by dexamethasone 80 mg/8 hours
and twice blood transfusion with no improvement (Hgb
4.9g/dl). She had progressive respiratory distress due
to anemic heart failure, and desaturation. Follow up
chest CT was stationary, and blood transfusion became
unfeasible due to bad cross-matching. Persistent
anemia, tachypnea and desaturation prompted transfer
to the ICU. The decision of hematology consultants
was to start intravenous immunoglobulin (IVIG) due
to the risk of immunosuppression if Rituximab was
administered. Five days later, and although the patient
had received two doses of IVIG, the patient succumbed.
The fourth case, a 35-year-old female with primary
antiphospholipid syndrome (APS) and AIHA presented
to the hospital with history of shortness of breath (RR
20/min) and fever (38.5°C) of five days duration with
normal oxygen saturation. Her maintenance treatment
was oral prednisone 40 mg/day, azathioprine 100 mg
bid, aspocid 75mg/day and Anagrelide 0.5 mg qid.
Chest CT on admission showed severe infiltration
with positive nasopharyngeal reverse transcriptionPCR for SARS-CoV-2. Laboratory results at
presentation revealed anemia and thrombocytosis
(Table 1). Empirical broad-spectrum antibiotics and
therapeutic anticoagulation were prescribed, in
addition to her maintenance medication. Two days
later, she developed recurrent attacks of melena, so
she was shifted to prophylactic anticoagulation, and
hydroxyurea was added (1 gm/day for 3 days followed
by maintenance 500 mg/day). Ten days later, PCR
seroconversion prompted transferal to the hematology
department for follow up of melena. Unfortunately,
upper GI endoscopy revealed gastric neoplasia.
A fifth case, 37 year old female was diagnosed with
acute myeloid leukemia (AML) M2 two months prior
for which she received Adriamycin and Cytarabine in
clinical remission. A positive PCR done after contact
with a COVID-19 relative was positive. Five days later
she presented to the emergency department with
fever (38°C) and bony aches. She had normal RR and
oxygen saturation. She was admitted as a mild case
of COVID-19, and laboratory markers are displayed in
table 1. Therapeutic anticoagulation, broad spectrum
antibiotics and dexamethasone (8mg/12hrs) were
initiated. Cytoreductive therapy in the form of low dose
cytarabine 1 mg subcutaneous twice per day was also
given. Interestingly, four days after admission, PCR
became (repeated twice, 48hours apart). The patient
was transferred to the hematology department to
complete her second cycle of chemotherapy; she was
successfully discharged.
The sixth case, a 64 year old male with multiple
myeloma presented to the hospital with of fever and
dry cough of three days duration. He had received
palliative therapy (steroids and melphalan). At
presentation, his temperature was 38°C, RR 18/min,
and oxygen saturation of 96%. Chest CT on admission
showed severe infiltration, reverse transcription-PCR
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for SARS-CoV-2 was positive, and he was admitted
to isolation. Within four days, he developed respiratory
distress, and desaturation (93%) prompting transfer
to the ICU, and mechanical ventilation for 2 weeks.
He was successfully weaned and discharged from
isolation, although positive PCR persisted.
Infections represent an important contributor
to decreased life expectancy in patients with
hematological disorders6. Increased risk for infections
is attributed to associated lymphopenia, neutropenia,
hypo-gammaglobinemia,
immunosuppressive
administration and frequent hospital visits7,8. In the
current case series, the first, fourth, fifth and sixth cases
recovered from COVID-19 without complications. It
is also reported that some patients with hematologic
diseases harbored a higher risk of developing severe
COVID-19 and ARDS, requiring mechanical ventilation
as in the newly diagnosed patient with CLL (the second
case)9.
The association between low hemoglobin levels
at presentation has been associated with higher
mortality rate10, which could explain the outcome
in the third case with AIHA. Patients with underlying
hematological disorders are at increased risk for severe
complications due to underlying immune dysfunction
and immunosuppressive therapy used for treatment,
however delay in treatment may compromise patient
safety and survival11. Patients in need of urgent
treatment received chemotherapy as displayed in the
second and fifth case. Although the fifth case recovered
from COVID-19, the second case died. Providing
systemic anti-cancer therapy (SACT) without delay or
modification is decided on an individual basis. Myeloid
malignancies have a higher mortality compared to
lymphoid malignancies 8, however the patient with
AML improved, possibly due to concurrent treatment
induced remission, while the patient with CLL was
newly diagnosed and eventually died.
Coagulopathy in COVID-19 pathophysiology has
been observed particularly in severe COVID-1912 and
patients with hematological malignancies have an
additional risk due to underlying malignancy, prolonged
hospital admissions, indwelling central venous
catheters, as well as SACT. In the presented cases,
no patient developed thrombotic complications even in
the patient with APS. Combining anticoagulation with
SACT therapy remains challenging and requires robust
planning to reduce both venous thromboembolism
and bleeding risks. There is an urgent need to share
different experiences regarding the management
and clinical outcome of COVID-19 in patients with
hematological disorders.
In conclusion, COVID-19 management represents
a challenge in patients with hematological disorders.
Patients could survive despite immunosuppressive
therapy, especially if patients are in remission. Chemoimmunotherapy can be safely maintained if indicated
with appropriate modification on individual basis, and
prognosis could therefore be improved. Sharing clinical
experience in management and clinical outcome of
patients with hematological disorders is warranted.

69

Table 1: Laboratory data of the patients

Diagnosis

Temp
ºC

WBC
X103/
µL

Lymphocyte
X103/µL

Neutrophils

Hgb
g/dl

Platelets
X103/µL

CRP
titre
mg/l

First case

Waldenstrom’s
macroglobulinemia

38 ºC

0.0

0.02

0.01

6.5

8

43.2

Second case

CLL

39ºC

231.8

207.2

2.3

9.1

97

148.2

Third case

AIHA

37

7.4

0.97

5.98

2.9

111

130

Fourth case

APS and AIHA

38.5

11.4

3.35

4.41

8.2

1,000,000

11.1

Fifth case

AML

38

7.3

1.8

4.67

7.4

342

34

Sixth case

Multiple myeloma

38

9.1

1.5

N/A

15.5

130

39

LDH
IU/L

Ferrit in
ng/ml

D-dimer
µg/ml

ALT
IU/ml

AST
IU/ml

O2
sat.
%

First case

398

781.8

0.5

195

216

96

Second case

1249

805

N/A

6

24

93

Third case

930

16247.4

0.667

27

170

96

Fourth case

308

25.3

N/A

71

109

96

Fifth case

550

670

0.6

22

20

96

Sixth case

70

54

324

1.5

103

43

97

CLL: chronic lymphocytic leukemia;
AIHA: Autoimmune hemolytic anemia;
APS: Antiphospholipid syndrome;
AML: Acute myeloid leukemia

Figure 1: (A) Axial HRCT on admission showing peripheral patches of GGOs more involving the left lung parenchyma (arrow).
(B) Axial HRCT fourteen days later showing disease progression with bilateral confluent patches of GGOs bilaterally more in
both lung bases (arrows). (C) Axial HRCT on admission showing atypical features for COVID-19 pneumonia with multifocal
patches of consolidation with GGO (arrow). (D) Immunophenotyping on peripheral blood sample shows that the lymphocytes
constitute about 97% of the cells. The majority of these lymphocytes are monoclonal B-cells coexpressing CD19, CD5, HLADr,
CD23, CD20, CD52 with cytoplasmic kappa light chain restriction. These lymphocytes are negative for CD10, CD11c, CD38,
CD22, CD79b, FMC7, CD25 and CD103. (E) Axial HRCT on the tenth day following admission showing picture of ARDS with
diffuse GGOs involving most of the lung parenchyma.
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