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МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ
А. Недева
Клиника по хематология, Военномедицинска академия-София

PROGNOSTIC FACTORS AND RISK-ADAPTED THERAPY
IN MULTIPLE MYELOMA
A. Nedeva
Clinic of Hematology. Military Medical Academy

Резюме. Множественият миелом (ММ) все още e нелечимо заболяване, като преживяемостта на
пациентите варира в широки граници. Тези различия се дължат на хетерогенността на заболяване
то по отношение на клетъчната биология и фактори от страна на пациента. Прогностичните
фактори при болните с миелом, могат да бъдат разделени на 3 групи: свързани с биологията на
тумора, с туморния обем и с пациента. Подобно на други хематологични заболявания и при ММ е
приложим подходът на т.нар. стратификация на риска или разделяне на по-агресивните от побавно прогресиращите форми на заболяването. Основните причини за поставяне на пациента
в определена рискова група е определяне на очакваната преживяемост и вземане на определени
терапевтични решения. Цитогенетичните изследвания в комбинация с други фактори като
възрастта, бъбречната функция и придружаващите заболявания позволяват прилагане на рискадаптирана терапия.
Ключови думи: множествен миелом, прогностични фактори, стратификация на риска, рискадаптирана терапия
Summary. Multiple myeloma remains an incurable neoplasm of plasma cells with considerable heterogeneity
in survival outcomes among patients. This heterogeneity can be explained with differences in disease biology
and patient-dependent factors. Prognostic factors in myeloma can be classified into 3 groups: tumor biology,
tumor burden and patient-related factors. Like in other hematologic disorders, a risk-adapted approach can be
addopted that distinguishes myeloma patients who will have an aggressive course from those whose disease
will be indolent and slow to relapse. Risk stratification helps in predicting outcomes and taking therapeutic
decisions. Cytogenetic evaluation, combined with other factors, such as age, renal insufficiency and comorbid
status is another step toward risk-adapted therapy for patients with myeloma.
Key words: multiple myeloma, prognostic factors, risk stratification, risk-adapted therapy

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Множественият миелом (MM) е малигнена
моноклонална хемопатия, свързана с
пролиферация на плазматичните клетки
и секреция на електрофоретично и
имунологично хомогенни (моноклонални)
протеини. През 2003 г. Международната
работна група за миелом (International
Myeloma Working Group – IMWG) публикува
диагностични критерии, според които
диагнозата „симптоматичен моножествен
миелом“ изисква наличие на поне едно от
Хематология, LI 2015, № 1-2

посочените органни увреждания, означени
с абревиатурата „CRAB“: хиперкалциемия (С),
бъбречна недостатъчност (R), анемия (A) или
костни лезии (B).
През октомври 2014 год. IMWG публикува
ревизирани критерии за диагноза на ММ. Те
бележат промяна в цялостния подход към
заболяването и добавят към класическите
CRAB критерии следните три „миелом
дефиниращи събития“ (MDEs):
1. ≥60%
клонални
плазмоцити
при
изследване на костния мозък.
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2. Серумно
съотношение
засегнати/
незасегнати свободни леки вериги ≥ 100,
при условие че абсолютното ниво на
засегнатите свободни леки вериги е поне
100 mg/L.
3. Повече от една огнищна лезия на

MRI изследване с размери поне 5
мм. Наличието на поне една от тези
характеристики
е
достатъчно
за
приемане на диагноза „можествен
миелом“, независимо от липсата на CRAB
критерии (3) – таблица № 1.

Таблица № 1. Ревизирани IMWG критерии за диагноза на моноклоналните гамапатии
(Rajkumar SV, et al. Lancet Oncol. 2014;15:538-548)
MGUS

„Тлеещ“ миелом

·

M протеин< 3 g/dL

·

·

Клонални плазмоцити в
костния мозък< 10%

M протеин ≥ 3 g/dL (серум)
или ≥ 500 mg/24 h (урина)

·

·

Липса на миелом
дефиниращи събития

Клонални плазмоцити в
костния мозък ≥ 10% - 60%

·

Липса на миелом
дефиниращи събития

Множествен миелом
Подлежаща моноклонална гамапатия
И 1 или повече миелом дефиниращи
събития:
· ≥ 1 CRAB* критерии
· Клонални плазмоцити в костния
мозък ≥ 60%
· Серумно съотношение между
свободните леки вериги ≥ 100
· >1 огнищна лезия на MRI

C: Хиперкалциемия(> 11 mg/dLили > 1 mg/dLнад нормата); R: Бъбречна недостатъчност (креатининов
клирънс< 40 mL/min илисерумен креатинин> 2 mg/dL); A: Анемия (Hb< 10 g/dLили 2 g/dL под нормата) и B:
Костна болест (≥ 1 остеолитична лезия на рентгенограма, CT или PET-CT)

Множественият миелом все още е нелечимо
заболяване, като преживяемостта на
пациентите варира в широки граници –
от 6 мес. до над 10 год. Тези различия се
дължат на хетерогенността на заболяването
по отношение на клетъчната биология
и фактори от страна на пациента. Целта
на лечението е контрол на болестта и
минимизиране на органните поражения.
С навлизането на автоложната стволовоклетъчна трансплантация (AСКТ) и новите
терапевтични агенти (имуномодулатори
и протеазомни инхибитори) медиана
на преживяемост (MS) на пациентите за
последното десетилетие се повиши от 2-3 до
над 8 год. (4)
II. ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ
1. Класически прогностични фактори
През 1975 год. Durie и Salmon (DS)
представят своята стадираща система,
която използва броя на костните лезии,
нивото на хемоглобина, серумния калций
и количеството и вида на моноклоналния
протеин за предсказване на туморната
клетъчна маса. Оформят се три стадия на
заболяването, като нивото на серумния

4

креатинин
допълнително
разделя
пациентите във всеки стадий на нискои високорискови. DS-системата остава
стандарт при определяне прогнозата на
пациентите с миеломна болест до 2005
год., когато е въведена Международната
стадираща система (ISS) като найсилната и възпроизводима прогностична
класификация, използваща само два
маркера – серумния β2-микроглобулин и
серумния албумин.
Редица проучвания установиха множество
биологични фактори, които имат отношение
към риска и прогнозата на пациентите
с миелом. Тези фактори могат да бъдат
разделени на 3 групи: свързани с биологията
на тумора, с туморния обем и с пациента.
Важно е да се отбележи, че установяването
на много от тези прогностични фактори е
резултат от проучвания с кохорти пациенти,
лекувани с алкилиращи агенти и/или АСКТ
преди ерата на новите агенти. Въпреки
това, те все още имат своето значение (1,5) таблица № 2.
Таблица № 2. Прогностични
множествен миелом*

фактори

при

1. Свързани с туморната биология:
 цитогенетични прогностични фактори:

аномалия, установена с конвенционална
цитогенетика,
предполага
висока
пролиферативна активност и лоша прогноза.
(7) С прогностично значение са следните
бройни с структурни хромозомни аберации:






2.1. Промени в плоидността
(анеуплоидия)
Анеуплоидията се среща често при ММ и
няма връзка със стадия на заболяването.
Пациентите могат да бъдат разделени на
четири субкатегории: хиподиплоидни (до
44-45 хромозоми), псевдодиплоидни (44/45
до 46/47 хромозоми), хипердиплоидни (над
46/47 хромозоми) и хипотетраплоидни (75
или повече хромозоми).
Хипотетраплоидният
ММ
представя
4N дупликации на изменения, които се
срещат често при псевдодиплоидните и
хиподиплоидните кариотипи. Затова тези
три субкатегории заедно се класифицират
като нехипердиплоиден ММ (8).
По правило нехипердиплоидният миелом
се счита за по-агресивно заболяване,
асоциира се с по-кратка преживяемост
и се наблюдава в 40-50% от случаите.
Този негативен прогностичен ефект може
да се дължи на по-високата честота на
високо-рискови IgH транслокации при
пациентите с нехипердиплоиден кариотип
(8,9). От друга страна, хипердиплоидният
миелом се асоциира с добра прогноза и се
характеризира с тризомии на нечетните
хромозоми: 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19 и 21. Доказано
е, че наличието на тризомии повлиява
преживяемостта и при пациенти с високорискови генетични промени. Пациентите,
които имат поне една тризомия са със
значително по-дълга MS (10).

анеуплоидия; del17p (делеция на р53); t(14;16);
t(14;20); t(4;14); del13 при конвенционално
цитогенетично изследване; промени в
хромозома 1; t(11;14); t(6;14);
LDH;
пролиферативна активност на плазмоцитите;
презентация като плазмоклетъчна левкемия;
високорисков профил на генна експресия.

2. Свързани с туморния обем: стадий по DurieSalmon и ISS; eкстрамедуларна болест

3. Свързани с пациента: ECOG-PS; възраст;
бъбречна функция

*Адаптирана по Mikhael JR, et al. Mayo Clin
Proc.2013; 88: 360–376.

Факторите, свързани с пролиферативната
активност (plasma cell labeling index,
наличието на циркулиращи плазматични
клетки и плазмобластната морфология),
не се използват широко и резултатите
са трудно съпоставими. Най-важният
фактор, свързан с пациента, е възрастта.
При един от последните анализи на IFM
за идентифициране на фактори, свързани
с дълга преживяемост, младата възраст
се оказва такъв независим прогностичен
фактор. (6)
2. Цитогенетични прогностични
фактори
Най-важните, свързани с тумора фактори, са
генетичните аберации и профилът на генна
експресия. Конвенционалната цитогенетика
идентифицира аномалии в клоналните
плазмоцити при около 30% от пациентите.
Най-често установяваната аберация с
прогностично значение е делецията на
хромозома 13 (del 13). С флуоресцентна
in situ хибридизация (FISH) при почти
всички пациенти с миелом се установяват
хромозомни
промени,
включително
делеции, анеуплоидия и транслокации.
Това разминаване в резултатите се дължи
на ниската пролиферативна активност
на миеломните клетки и невъзможността
за изследване на достатъчно клетки в
стадий метафаза при конвенционалната
цитогенетика, докато FISH се извършва
на интерфазни ядра. Следователно всяка
Хематология, LI 2015, № 1-2

2.2. Монозомия/делеции на хромозома 13
Моноалелната загуба на хромозома 13
(del13 или на дългото й рамо (del13q
e негативен прогностичен фактор при
пациенти, лекувани със стандартна или
високодозова химиотерапия и AСКТ, и
се свързва с по-кратка преживяемост и
по-лош отговор към лечение. При около
50% от новодиагностицираните пациенти
с FISH се установяват монозомия или
делеции на 13-та хромозома (Fdel13),
докато конвенционалната цитогенетика
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доказва такива само в 15% (Cdel13).
Негативният прогностичен ефект на Fdel13
е по-малък от този на Cdel13, въпреки че
според някои автори остава независим
прогностичен фактор. (11) Според други
обаче установяването на del13q с FISH, при
отсъствие на други аномалии, не се счита
за високо-рисков маркер и влияе върху
прогнозата, само когато е установена с
метафазна цитогенетика, вероятно като
сурогатен маркер за висока пролиферативна
активност на плазмоцитите (12).
С навлизането на протеазомния инхибитор
бортезомиб в лечението на заболяването
става ясно, че той може да преодолее
лошата прогноза, която носи del13. Затова
понастоящем се счита, че пациентите с тази
делеция са с интермедиерен риск (13).
2.3. Транслокации на тежките вериги на
имуноглобулините
До 65% от пациентите с множествен миелом
имат транслокации, засягащи вариабилните
зони на гена на тежките имуноглобулинови
вериги на хромозома 14q32.
Партньори на тези транслокации могат да
бъдат различни хромозоми, като резултатът
е активация на онкогени: cyclin D1 на 11q13
(в 15-20% от случаите), cyclin D3 на 6p21 (в
3-4%), c-maf на 16q23 (в 2-10%), maf-B на 20q12
(в 2%) и FGFR3 и MMSET на 4p16 (в 10-15%).
(13) Според повечето публикации t(11;14)
(q13;q32) и t(6;14)(p21;q32) се асоциират
с благоприятна или неутрална прогноза,
докато останалите носят лоша прогноза и
могат да бъдат пропуснати, ако не се търсят
насочено с FISH.
Описана е повишена честота на t(11;14)
при първичната плазмоклетъчна левкемия.
Вероятно тази транслокация в комбинация
с други мутации (като инактивация на TP53)
може да отключи левкемия чрез намеса в
ранните фази на клетъчния цикъл. (15)
t(4;14)(p16.3;q32) води до свръх-регулация
на fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3)
и до образуването на хибридния транскрипт
IgH/MMSET, който активира протоонкогена
c-maf. Тя е криптична и може да бъде
открита само с FISH или PCR с обратна
транскрипция. (15) Редица публикации в
отминалите години дават данни за лоша
прогноза на пациентите с тази транслокация
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при лечение със стандартна и високодозова химиотерапия. (17) С появата на
протеазомните инхибитори тези пациенти
вече не се считат за високорискови. Те
формират група с интермедиерен риск
поради факта, че заболяването им отговаря
добре на бортезомиб-базирани режими
(5,18).
Около 20-30% от пациентите с множествен
миелом имат транслокации, включващи 14
хромозома и друг, неизвестен партньор,
като всяка е с честота ≤ 1% (14).
2.4. Делеции на17р13 (р53)
Инактивацията
на
тумор-супресорния
ген р53 поради делеция или мутация
се среща рядко при ММ и е характерна
предимно за късните стадии на прогресия
на заболяването. Делеции на p53 (локус
17p13) се установяват с FISH при 10% от
новодиагностицираните пациенти и се
асоциират с по-кратка обща преживяемост
(19). Мутациите на p53 се наблюдават с
честота 5% при диагнозата и 20–40%
при напреднал MM или плазмоклетъчна
левкемия (14,20).
Данните за ефекта от лечението с нови
терапевтични агенти на пациентите с del17p
са противоречиви. Резултатите от евро
пейско проучване, публикувано през 2011 г.,
сочат, че негативното влияние на del17p върху
PFS и OS може да бъде значително намалено
с бортезомиб-базирана терапия. Поради
това авторите препоръчват дългосрочно
приложение на бортезомиб при пациентите
с тази делеция (21). При анализите на IFM
обаче бортезомиб-базираното лечение не
подобрява преживяемостта на пациентите с
del17p (18).
2.5. Аберации на хромозома 1 (1р делеция
и 1q амплификация)
Del1p21 се наблюдава при около 20%
от пациентите с множествен миелом и е
независим рисков фактор за свободна от
прогресия преживяемост (PFS) и обща
преживяемост (OS) (22).
Amp1q21 (1q21+) се среща в 45% от
пациентите с „тлеещ“ ММ, в 43% при
новодиагностициран ММ и в 72% при
рецидивиращ ММ. Свързва се с намалена
PFS и OS, с по-висок риск за преход от

„тлеещ“ към активен ММ и с прогресия на
заболяването (23). При дългосрочния анализ
на резултатите от IFM99 проучванията за
миелом аmp1q21 е една от трите аберации
с най-голямо прогностично значение
по отношение на общата преживяемост
(заедно с t(4;14) и del17p). Въпреки че
други проучвания не потвърждават това,
липсата на 1q21+ може да има роля при
идентифициране на пациенти с много добра
прогноза (6). Amp1q21 се смята за независим
рисков фактор по отношение на PFS и OS за
пациентите с рецидивирал/рефрактерен
миелом, лекувани с бортезомиб. Три копия
от 1q21 и 20% плазмоцити с тази аномалия
са достатъчни, за да направят заболяването
резистентно на бортезомиб (24).
2.6. Припокриващи се хромозомни
аберации
Kumar et al. доказват,че при около 10%
от пациентите се срещат едновременно
IgH транслокации и тризомии, което
има значително влияние върху изхода
от
заболяването.
Хетерогенността
по отношение на преживяемостта на
пациентите от групата с висок риск би могла
да бъде обяснена с припокриването между
различни генетични аномалии. Авторите
правят извода, че наличието на тризомии
при пациентите с t(4;14), t(14;16), t(14;20)
или p53 делеция подобрява тяхната
преживяемост (10).
3. Профил на генна експресия (GEP)
С навлизането на GEP настъпи революция
в изучаването на генетичните аномалии,
свързани с патогенезата на заболяването.
Въз основа на GEP е създаденa молекулярна
класификация на ММ и е изучена връзката
на заболяването с предшестващи го
доброкачествени състояния (25).
IMWG работи върху изработването на
референтен GEP-базиран прогностичен
модел, с който да бъдат сравнявани всички
бъдещи геномни проучвания. Този модел
може да бъде съпоставен с данните от
FISH и ISS и да се оцени приносът на трите
подхода в прогностичната статификация
на пациентите. Възможно е да се създаде и
единен GEP-FISH-ISS модел (26).
Поради високата цена на липса на влияние
Хематология, LI 2015, № 1-2

върху избора на терапия на този етап GEP
не се извършва рутинно в клиниката, а само
в изслеователски центрове. Тъй като се
разработват комерсиални тестове, които ще
са по-достъпни, в бъдеще най-вероятно GEP
ще играе много по-голяма роля в оценката
на риска и лечението на пациентите с ММ (5).
4.Отговор на заболяването към лечение
Дори и при липса на други високорискови маркери, непостигането на PR
при конвенционална терапия или много
добър парциален отговор (VGPR) при AСКТ
е белег за резистентност на заболяването и
трябва да бъде считано за неблагоприятен
прогностичен фактор. Има обаче пациенти
с високорискова цитогенетика, които
отговарят добре на лечение. Това, което ги
отличава, е ниската продължителност на
отговора, следователно ранният рецидив
на заболяването също е лош прогностичен
фактор (27).
III. СТРАТИФИКАЦИЯ НА РИСКА
Основните причини за поставяне на пациента
в определена рискова група е определяне
на очакваната преживяемост и вземане на
определени терапевтични решения.
През 2007 год. експертите от Mayo Clinic
създават mSMART (Mayo Stratification of
Myeloma and Risk-Adapted Therapy) подходът,
според който въз основа на цитогенетични
критерии, PCLI и GEP се обособява група от
пациенти с висок риск, които би следвало
да се лекуват различно (по-агресивно и
продължително) от тези със стандартен
риск. В обновения mSMART консенсус от
2013 год. фигурира и трета група пациенти
(около 10-15%), които имат интермедиерен
рисков статус. Тези пациенти носят t(4;14)
и тяхното заболяване отговаря по-добре
на бортезомиб-базирана терапия (5). Този
подход няма за цел да замени съществува
щите прогностични системи и не всички
посочени изследвания са задължителни
за всеки пациент. Минималният обем
иследвания са: метафазна цитогенетика или
FISH, серумен албумин, β2-микроглобулин и
LDH. Тъй като много лекари и пациенти нямат
достъп до PCLI или GEP, тези изследвания не
се препоръчват рутинно. ISS и LDH запазват
своето прогностично значение, особено в
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групата със стандартен риск. Целта на този
консенсус е да предложи опростен и базиран
на доказателства алгоритъм за терапевтични

решения
при
пациенти с ММ (7).

новодиагностицирани

Таблица № 3: Стратификация на риска при активния множествен миелом*
Висок риск

Интермедиерен риск

Стандартен риск

FISH

FISH

Всички останали, включително:

del 17p

t(4;14)

FISH

t(14;16)

Цитогенетична del 13

t(11;14)

t(14;20)

Хиподиплоидия

t(6;14)

PCLI ≥ 3%

GEP
Високорисков профил
FISH = fluorescence in situ
hybridization;
GEP
=
gene
expression profiling; PCLI = plasma
cell labeling index.

*Mikhael, J.R., Dingli, D., Roy, V. et al. Mayo Clin Proc. 2013; 88: 360–376

Пациентите от трите рискови групи имат
различна средна MS. Високорисковите
пациенти са със средна MS само 3 г., докато
тези с интермедиерен и висок риск имат MS
съответно от 4-5 и 8-10 г. (5).
Според IMWG-консенсуса от 2014 год.
маркерите, използвани за стратификация
на риска са: серумен албумин и β2микроглобулин (ISS стадиране) и FISH за
t(4;14), del17p13 и 1q21+. Тези маркери
могат да бъдат използвани при над 90% от
пациентите с ММ. ISS-генетичния модел
на IMWG също разделя пациентите в три

рискови групи. Високо-рисковите пациенти
са със стадий по ISS II или III и при тях се
открива с FISH t(4;14) и/или del(17p13).
Средната MS на тези пациенти е около 2
год. Ниско-рисковите пациенти, които на
възраст под 55 год., с ISS I или II и нямат
високо-рискови генетични изменения, имат
5-и10-годишна преживяемост съотв. 70%
и 51%. IMWG счита, че този прогностичен
модел трябва да формира настоящия
стандарт за стратификация на риска, с който
да бъдат съпоставяни и интегрирани нови
прогностични маркери (26).

Таблица № 4: Стратификация на риска по IMWG и възможни терапевтични въпроси във всяка рискова
група*

Параметри

Висок риск

Стандартен риск

Нисък риск

ISS II/III и

Всички останали

ISS I/II, липса на del 17p, t(4;14) и
amp1q и възраст < 55 год.

del 17p или t(4;14)1
Средна ОS
2 год.
7 год.

>10 год.

% пациенти

20%

Терапевтични
въпроси

Нуждаят се от
нови терапевтични
подходи. Алогенна
трансплантация или
имунотерапия?

60%

20%
Имат ли полза тези пациенти от
поддържащо лечение?
VGPR достатъчен отговор ли е при
тях, т.е. могат ли да поддържат
„състояние на MGUS“ дълго
време?

*Адаптирана по Chng WJ, et al. Leukemia. 2014 Feb;28(2):269-77.
Преживяемостта на пациентите с t(4;14) се удължава с използването на бортезомиб-базирана
терапия
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IV. РИСК-АДАПТИРАНА ТЕРАПИЯ
През
последното
десетилетие
беше
отбелязан голям напредък в лечението на
ММ, дължащ се най-вече на използването
на нови терапевтични агенти (протеазомни
инхибитори и имуномодулатори), които
доведоха до промяна на парадигмата
в лечението на заболяването (1,4).
Концепцията за риск-адаптирана терапия не
е нова в хематологията, но при ММ все още
няма консенсус по отношение на този подход.
Основният аргумент против използването
му е, че заболяването е нелечимо и всички
пациенти следва да имат достъп до наличните
на този етап терапевтични режими, доказани
във фаза III клинични проучвания. От друга
страна, стратификацията на риска позволява
и оптимизация на лечението. За пациентите
с много висок риск, каквито са тези с del17p,
трябва да се търсят алтернативни лечебни
стратегии и на тези пациенти да бъде
предлагано участие в клинични проучвания.
Ниско-рисковите пациенти имат над 50%
шанс да живеят повече от 10 год. и при тях
могат да бъдат опитани подходи без АСКТ
или с поддържащо лечение. Пациентите
с t(4;14) биха имали полза от бортезомиббазирани режими (26).
Въпреки тези примери, IMWG все още не
се ангажира с препоръки за прилагане
на
различни
терапевтични
подходи
при пациентите от различните рискови
групи. Изключение правят пациентите
с t(4;14) , при които редица проучвания
са доказали,че бортезомиб-базираното
лечение преодолява напълно или отчасти
неблагоприятната прогноза, която носи тази
транслокация. (18,28) Има две съобщения,
че използването на бортезомиб-съдържащи
комбинации преди и след АСКТ може да
преодолее лошата прогноза, която носи
del17p (29,30). Броят на пациентите с del17p
в тези проучвания обаче е малък и са
необходими нови данни (26).
IMWG все пак признава, че независимо
от
недостатъчната
информация
от
рандомизирани проучвания за ползата от
прилагането на различни терапевтични
подходи в трите рискови групи, схемата на
стратификация на риска е добра основа за
рационален избор на лечение, като се има
предвид цената на лекарствата, токсичността
и ефективността им. При високорисковите
Хематология, LI 2015, № 1-2

пациенти прагът за използване на поинтензивни и скъпи режими може да бъде
по-нисък, докато при ниско-рисковите
пациенти следва да се използват режими
с по-малка токсичност и цена. Голямо
значение има и опитът на лекуващия лекар.
Като цяло препоръките са за използване
за възможно най-ефективната лечебна
стратегия, доказана във фаза III проучвания
в съответна дозова модификация според
свързаните с пациента фактори (26).
Експертите от Mayo Clinic за първи път
прилагат риск-адаптирана терапия в
практиката си. mSMART препоръките от 2013
год. са следните:
1.Индукционна и консолидационна
терапия
Изборът на оптимална индукционна терапия
трябва да бъде индивидуален, съобразен с
възрастта и коморбидността на пациента (5).
1.1. Съвременни тенденции в
лечението на пациенти, подходящи за
трансплантация
- Пълният отговор (CR) не е задължително цел
на лечението. Прието е, че дълбочината на
отговора е важна и може да е предпоставка
за неговата продължителност. При високорисковите пациенти, обаче това не е така
и често ремисиите при тях са кратки.
Отговорът към лечение е функция както
на биологията на заболяването, така и на
избрания терапевтичен режим(31).
- Нараства ролята на консолидационните
стратегии. С навлизането на по-малко
токсични медикаменти общият обем
терапия се увеличава – по-дълга
индукция, консолидация и продължителна
поддържаща
терапия.
Тъй
като
дългосрочното поддържащо лечение крие
риск от токсичност, трябва да се обърне
повече внимание на консолидационната
терапия. Все още не е ясен нейният ефект
върху дългосрочната преживяемост (5).
- Ограничена роля на алогенната стволовоклетъчна трансплантация. С нарастването
на броя на новите агенти алогенната
стволово-клетъчна трансплантация има
все по-малка роля в лечението на ММ.
Тя може да се обсъжда само при млади
пациенти с високо-рисково заболяване и
чести рецидиви (5).
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- Запазва се ролята на АСКТ при всички
подходящи пациенти. АСКТ остава
стандарт на лечение, въпреки въпроса
дали може да бъде заменена от новите
по-малко
токсични
медикаменти.
Проспективно,рандомизирано,
международно проучване търси отговор
на този въпрос, като сравнява бортезомибленалидомид-дексаметазон с АСКТ (5).
Стандартен риск. Провеждат се 4
индукционни курса, последвани от АСКТ
(при положение, че е постигнат поне
минимален
отговор).
Предпочитаните
режими са леналидомид - ниско-дозов
дексаметазон (Rd) и циклофосфамидбортезомиб-дексаметазон (VCD) с прилагане
на бортезомиб веднъж седмично. Ако
пациентът е лекуван с Rd и избере да
отложи трансплантацията, колекцията на
стволови клетки трябва да се извърши
преди продължителната експозиция на
леналидомид (до 4-тия цикъл) (5).
Интермедиерен риск. При тази група
пациенти се препоръчва бортезомиббазирана терапия ( за предпочитане VCD),
последвана от АСКТ. Поради по-кратката PFS
на тези пациенти, след АСКТсе препоръчва
консолидираща/поддържаща бортезомиббазирана терапия за минимум 1 година след
АСКТ(5).
Висок риск. Препоръките са за индукция
с
комбинация
от
имуномодулатори
протеазомен
инхибитор
(бортезомибленалидомид-дексаметазон),
последвана
от консолидация с АСКТ, особено ако
пациентът не е постигнал добър отговор
с индукционната терапия. Този подход ще
спести на пациента и токсичните ефекти
на
продължителната
конвенционална
комбинирана
химиотерапия.
Поради
кратката PFS след трансплантация,се
препоръчва използването на поддържаща
терапия - продължаване на терапията с
бортезомиб-леналидомид-дексаметазон за
минимум 1 година след АСКТ. Счита се, че
ползата от удължаване на преживяемостта е
по-голяма от риска от по-голяма токсичност
и по-високата цена на лечението (5).
1.2. Съвременни тенденции в лечението
на пациенти, неподходящи за транс
плантация

10

- Намалена употреба на мелфалан като първа
линия терапия. С подобрението на OS
при MM трябва да се следва дългосрочна
стратегия в лечението на пациентите. При
наличните съвременни опции за лечение
използването на мелфалан рано в хода на
заболяването намалява и така се избягват
неговите дългосрочни нежелани ефекти
(миелосупресия и левкемогенеза) (5).
- Бортезомиб веднъж вместо два пъти
седмично. Няколко проучвания доказват,
че тази модификация намалява честотата
на невропатията при запазена ефикасност.
(32)
- Подкожно вместо интравенозно при
лижение на бортезомиб. Проспективно
проучване съобщава за близка ефикасност
при намалена честота на невропатия и
тромбоцитопения (33).
- По-продължителна начална терапия. В ера
та на новите агенти много пациенти могат
да бъдат лекувани с имуномодулатори или
протеазомни инхибитори неограничено
дълго време. (5)
Стандартен риск. Тази група пациенти е
най-голяма, затова изборът на подходяща
терапия е от особено значение. Режимът
на избор е Rd (леналидомид-нискодозов
дексаметазон),
поради
добрата
му
поносимост и ефикасност при тази група
пациенти. Ако няма значима токсичност,
приложението може да продължи и повече
от година, или с редукция на дозата на
дексаметазон, или с елиминирането му. Може
да се приложи пролонгирано лечение с
ниски дози леналидомид, но с мониториране
за втора първична неоплазия (5). Другата
препоръчвана комбинация в тази група е
мелфалан-преднизон-талидомид за срок
от 1 година (5). При пациентите с бъбречна
недостатъчност се препоръчват бортезомибсъдържащи режими. Бортезомиб е доказал
ефективността си при тази популация,
включително и при пациенти на диализа (34).
Интермедиерен риск. И тук неблаго
приятната прогноза, носена от t(4;14) и
хиподиплоидия, може да бъде преодоляна
с използването на бортезомиб-съдържащи
режими.
Двата най-често използвани режима са
мелфалан-преднизон-бортезомиб (VMP) ци
клоф осфамид-бортезомиб-дексаметазон

(VCD). И за двата режима се препоръчва
веднъж седмично приложение на бортезо
миб за намаляване риска от невропатия.
Терапията може да продължи неопределено
дълго време (като поддържащо лечение)
поради риск от намалена PFS (5).
Висок риск. Това е най-трудната за лечение
група пациенти с ММ, поради агресивното
заболяване и ограничените терапевтични
възможности. Установено е подобрение
на OS при продължително лечение с
комбинация от нови агенти. Препоръчва се
приложението на бортезомиб-леналидомиддексаметазон, като се започне с пълна
доза на медикаментите и последваща
модификация при токсичност или постигане
на CR. Терапията следва да е неограничена
във времето и се провежда до прогресия,
тъй като след спирането PFS е много кратка
(5).
2.Поддържаща терапия
Поддържащата терапия е може би найпротиворечивата тема в лечението на
ММ. В миналото са правени опити с
кортикостероиди, интерферон и талидомид.
Често е установявано удължаване на PFS,
но не и на OS, за сметка на значителна
токсичност и висок процент прекъсване
на лечението. Тъй като поносимостта
към леналидомид е значително подобра, поддържащата терапия с него е
обект на редица проучвания. Две от тях
установяват удължена с около 20 месеца
PFS след АСКТ в групата с леналидомид, а
едно от проучванията съобщава и за леко
подобрение в OS (35-37). Това води до пошироко приложение на поддържащата
терапия, включително и препоръчването ѝ
от NCCN за определени пациенти след АСКТ
(38).
Много проучвания оценяват потенциалната
роля на поддържащата терапия с бортезомиб
след АСКТ. Все още е рано да се правят
заключения дали пациентите със стандартен
риск имат полза от това лечение, затова и то
не може да бъде препоръчано (5).
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратификацията на риска е важен етап в
цялостния диогностично-лечебен процес
при болните с миелом. Ранното определяне
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на рисковите групи и насочването на
пациентите в правилния терапевтичен
модул спомага за постигане на по-добри
терапевтични резултати и преживяемост.
Множественият миелом е хетерогенно
заболяване и не е обосновано еднотипното
лечение на пациентите. Сега това важи в още
по-голяма степен, защото наличието на много
нови опции за лечение е предизвикателство
пред клинициста, който трябва да избере
терапевтичната комбинация с най-голяма
ефективност и най-малка токсичност.
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РОЛЯТА И БЪДЕЩЕТО НА АВТОЛОЖНАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА МУЛТИПЛЕНИЯ МИЕЛОМ –
ПРОТИВОРЕЧИВИ ПРОБЛЕМИ
П. Ганева
СБАЛХЗ София- отделение по трансплантация на хемопоетични стволови клетки

ROLE AND FUTURE OF THE AUTOLOGIC STEM CELLS TRANSPLANTATION IN
TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA - CONTRADICTORY PROBLEM
P.Ganeva
National Hospital of Active Treatment of Hematological Diseases, Sofia

Резюме. За последните 3 десетилетия беше направен огромен скок в диагнозата и лечението
на мултипления миелом (MM). Старата стадираща система на Durie – Salmon беше
заменена с прогностично по-удобната интернационална скоринг система (ISS), бяха въведени
унифицираните критерии за отговор на лечението, утвърдиха се нови по-сензитивни тестове
за оценка количеството на парапротеина и на леките вериги ( FLC ), бяха установени специфични
цитогенетични маркери, а еволюцията в геномиката, помогна за идентифицирането на т. нар
таргетна терапия и индивидиулизиране лечението на ММ. Като допълнение към тези успехи няколко
клинични проучвания потвърдиха ролята на автоложната стволово клетъчна трансплантация
(АСКТ ) като стандарт в лечението на ММ при пациенти под 65г.; въведе се поддържащата терапия
след АСКТ. Бяха постигнати нови успехи в лечението с включването на два нови класа медикаменти:
имуномодулатори и протеозомни инхибитори. Всичко това допринесе до нарастване на медианата
на преживяемост (MS) от 3 на 6 и повече години и превърна ММ от нелечимо заболяване в добре
контролируема хронична болест.
Ключови думи: мултиплен миелом, автоложна стволово клетъчна трансплантация, високо
дозова терапия, индукционна терапия, консолидация, кондициониращ режим, поддържаща терапия,
мобилизация
Summary. For the past three decades in the diagnosis and treatment of multiple myeloma (MM) was made
big progress. Old staging system of Durie - Salmon was replaced by more convenient international prognostic
scoring system (ISS), were introduced unified criteria for treatment response, were established new more
sensitive tests to measure the amount of paraprotein and light chains (FLC), found specific cytogenetic markers
and evolution genomics, helped to identify the item. called targeted therapy and customized in the treatment
of MM. In addition to these successful clinical studies the role of autologous stem cell transplantation (ASKT)
was confirmed as a standard in the treatment of MM in patients under 65 years .; was introduced maintenance
therapy after ASCT. Were achieved new successes in the treatment with the inclusion of two new classes of drugs:
immunomodulators and proteasome inhibitors. All this contributed to an increase in median overall survival of
3 to 6 years and become MM from incurable disease in a well controllable chronic disease.
Ключови думи: мултиплен миелом , автоложна стволово клетъчна трансплантация, високо
дозова терапия, индукционна терапия, консолидация, кондициониращ режим, поддържаща терапия,
мобилизация
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ВЪВЕДЕНИЕ
Основни цели на лечението на ММ са
постигане на ремисия, осигуряване на
продължителна свободна от заболяване
преживяемост (DFS) и обща преживяемост
(OS), а от там подобряване качеството на
живот. Средната възраст на пациентите
с ММ е 65.г, но в последните 50 години се
забелязва тенденция за подмладяване на
заболяването под 55г. Въпреки това само
3% от всички ММ пациенти са на възраст
под 40 години. Терапевтичната стратегия за
ММ в последните 3 десетилетия се промени
изцяло с въвеждането на АСКТ като стандарт
в началната терапия при пациенти под
65г. Като резултат от това, въпреки, че ММ
остава нелечимо заболяване, клиничните
терапевтични резултати се подобриха
значително.
В настоящия обзор ще обобщим данните
от клиничните проучвания, сравняващи
ролята на АСКТ спрямо конвенционалната
терапия в ерата на
т. нар. нови
медикаменти ( групата на протеазомните
инхибитори и имуномодулаторите ). Ще
разгледаме мястото на кондициониращите
режими,
след
трансплантационната
консолидираща и поддържаща терапия с
новите имуномодулиращи медикаменти и
протеазомните инхибитори, ще сравним
значението на ранната и отложена във
времето АСКТ, значението на т. нар тандем
АСКТ, както и мястото и ролята на алогенната
трансплантация при лечението на ММ,
лечението на рецидивите.
Ролята на АСКТ в лечението на ММ какво научихме в последните 25 години?
Концепцията за високо дозовата терапия
( ВДТ)
+
АСКТ е разработена през
1980г. Въвеждането на АСКТ промени
терапевтичните цели в лечението на ММ
и стана стандарт в терапията на пациенти
под 65г.(1). До този момент лечението беше
базирано на използването на алкилиращия
медикамент Мелфалан с кортикостероиди
с цел постигане на частичен отговор и
стабилизиране на заболяването. Високата
доза Мелфалан беше използвана като
терапевтична опция през 1980г. в клинично
проучване върху 9 пациента с високо
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рисков ММ и плазмоклетъчна левкемия , при
което беше получен резултат 100% пълна
ремисия. Предположението, че висока доза
Мелфалан има сигнификантна антитуморна
активност и може да преодолее първичната
лекарствена
резистентност
беше
потвърдено в последващи проучвания.
(2,3). Бяха проведени 7 рандомизирани
клинични проучвания (IFM; MAG91; Pethema;
Italian MMSG; BMRC VII; MAG95; Intergoup
9321), сравняващи ВДТ и АСКТ спрямо
конвенционалната химиотерапия. В 5 от
7 от тези проучвания, сравняващи АСКТ /
конвенционална терапия се отчита по-добра
DFS в групата с АСКТ, но по отношение на
показателя OS, той е по- добър само в три
от проучванията.(1,4,5,6). Тези резултати
бяха потвърдени от мета анализ, който
показва значителната полза на ВДТ /
АСКТ по отношение на DFS, но не върху
OS. Тези резултати отчасти се обясняват
с факта, че при част от пациентите АСКТ
е проведена при рецидив, след като са
лекувани с конвенционална терапия. От
тези проучвания върху АСКТ стана ясно,
че тази терапевтична стратегия подобрява
дълбочината на отговора,
доказа повисок общ отговор, продължителността на
свободната от прогресия преживяемост.
Най-важното е, че АСКТ подобрява медианата
на преживяемост от средно 36 месеца на
50 -55 месеца , което доказва, че това е подобра терапевтична опция за пациенти с
ММ на възраст под 65г. с нормална бъбречна
функция. Тези данни наложиха становището,
че АСКТ е стандарт в лечението на пациенти
с ММ на възраст под 65г.
Имунната модулация и новите
медикаменти
Концепцията за имунната модулация беше
формулирана и развита след разбирането
на комплексните патогенетични механизми
за връзката между миеломната клетка
и обкръжаващата я среда или т. нар.
microenvironment. Имунната дисрегулация,
която придружава ММ, е
резултат на
сложни пътища и механизми, включващи
свръхпродукция на миеломни цитокини,
неадекватно
антигенно
присъствие,
резистентност на NK клетъчна лиза и

променена активност на В, Т и NK клетки. ММ
освен това се свързва с дефектен хуморален
и клетъчен имунитет, водещ до абнормна В
клетъчна диференциация и функция.
Значението на “новите медикаменти” в
индукционната терапия преди АСКТ. Кой
е най- добрият индукционен режим ?
Преди широкото въвеждане на т. нар нови
агенти, стандартна индукционна терапия
беше режимът VAD, като дексаметазонът
беше най-активният препарат в този режим.
Откритието и включването на новите групи

медикаменти ( протеазомните инхибитори
- Бортезомиб, имуномодулаторите с
представители - Талидомид / Леналидомид)
в индукционната фаза беше подкрепено
от данни, че качеството на отговор след
индукционната терапия преди АСКТ,
кореспондира с по- добрите резултати и подълбок отговор след АСКТ.
Бяха публикувани и обобщени резултатите
от няколко проучвания, използващи
гореизброените медикаменти в индук
ционната фаза на лечение на ММ (таблица 1)

Таблица 1 - екипи, провеждащи сравнителни проучвания според типа индукционна терапия
Колектив

Rajkumar
2006

Harousseau
2010

Cavo
2010

Rajkumar
2010

Moreau
2011

Rosinol 2012

Sonnenveld
2012

Вид
индукционен
режим

TD/Dex

VAD/VELD

VTD/TD

RD/Rd

VD/vtD

VD/TD/VBMCP

VAD/PAD

Първоначално са сравнявани Талидомид
базирани индукционни режими с VAD
и резултатите показват по-висок много
добър парциален отговор (VGPR), но не
пълен отговор (CR) преди трансплантация.
Едновременно с това, се съобщават много
повече тромбоемболични усложнения
в режимите с Талидомид. В режимите с
Леналидомид и висока доза Дексаметазон
(RD) се отбелязва по- висока 3 годишна
OS, особено при последваща АСКТ (92%79%). Три компонентните режими като
Леналидомид/Бортезомиб/Дексатематозон
(RVD) се налагат в последните години поради
по- добрите резултати по отношение на
отговор преди АСКТ. Бортезомиб базираните
режими показват по-висока CR, независимо
от стадия на заболяването и цитогенетичния
риск (7,8,9,10,11,12,13).
Все още няма единно становище какъв трябва
де е оптималният брой курсове индукционна
терапия преди АСКТ. Различни проучвания
предлагат да се провеждат 4 курса с оценка
на отговорa. Aко се установи субоптимален
отговор (по- малко от PR) се препоръчва да
се продължи към АСКТ и консолидация без
модификация на първоначалния план, с
надежда трансплантационната цитостатична
програма да подобри отговора.
Заключение - консенсусът е за провеждане
Хематология, LI 2015, № 1-2

/VBAD/B

на тройна индукционна комбинация с
Бортезомиб базирана терапия 4 курса преди
АСКТ(степен на доказателственост 1а, степен
на препоръка А ).
При прогресия в хода на индукционната
терапия, се препоръчва смяна на
индукциония план, но все още няма сигурни
доказателства в подкрепа на тази теза.
Мобилизацията на стволови клетки кой е най-добрият режим?
Мобилизацията на периферни стволови
клетки е ключов етап в процеса на АСКТ
с основна цел събиране на по-голямо
количество стволови клетки. Настоящите
мобилизационни стратегии варират в
отделните центрове, но мобилизацията с
растежен фактор е най-честата утвърдена
тактика (17). Понастоящем растежните
фактори Филграстим и Ленограстим са
одобрени за мобилизация на периферни
стволови клетки. Мобилизацията само с
цитокини се понася добре, количеството
добити стволови клетки би могло да се
предвиди. Добавянето на химиотерапия (т.
нар. хемомобилизация) може да увеличи
добива на стволови клетки. Едновременно с
това се цели намаляване на туморния обем.
Недостатъците от тази мобилизационна
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програма
са свързани с цитопенията,
последваща химиотерапията, по- дългият
период на приложение на растежен
фактор (10-15 дни), невъзможността да се
предвиди количеството добити стволови
клетки. Най-честият медикамент използван
за хемомобилизация при ММ е Ендоксан в
доза 2-4г/м2. В около 5-10 % от пациентите
с ММ не може да бъде получен адекватен
брой стволови клептки. Това са т. нар
„лоши моболизитори“. По настоящем се
използват няколко терапевтични стратегии
за увеличаване броя на добитите стволови
клетки, а именно: ре-мобилизация, смяна
на цитостатика с друг, например с Етопозид;
добавяне на новия мобилизиращ агент Рlerixafor.
Plerixafor е хемокинов рецептор 4 (CXCR4)
антагонист, който разкъсва връзката на
стромалния фактор-1 (SDF-1) и CXCR4,
увеличавайки по този начин ефекта на
растежния фактор
G-CSF. Plerixafor е
одобрен за пациенти с ММ или други
лимфопролиферативни
заболявания,
определени като „лоши мобилизатори”.
Препоръчваната доза е 240µg/kg тегло, 6-11
часа преди мобилизацията, след 4 дневно
приложение на G-CSF.(18,19)
Кой е оптималният кондициониращ
режим ?
Първият използван кондиционииращ режим
беше Мелфалан i..v. в доза 140мг/м2 + тотално
целотелесно облъчване (TBI). В клинично
проучване (14) е доказано, че Мелфалан
200mg/m2 е по- добър от комбинацията
Мелфалан 140mg/m2 + ТВI, предвид помалкото странични реакции при еднакви
резултати по отношение на отговора. След
тези изводи, този кондициониращ режим
беще определен като стандарт в АСКТ
при ММ. Едновременно с определяне на
стандартния кондициониращ медикамент
има опити за подобряване резултатите
от АСКТ чрез използване на други
кондициониращи
режими.
Испанската
група по миеломи предлага добавянето
на Бортезомиб към Мелфалан 200mg/m2,
поради синергичния ефекта на медика
ментите. Комбинацията показва по- висока
CR със сравнима токсичност. Други автори
предлогат комбиниране на мелфалан с
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венозен булусвекс . До този момент тази
комбинация все още не се е наложила,
поради честотата на страничните реакции
- чернодробна токсичност, опастност от
развитие на венозна оклузивна болест
(VOD). В заключение по настоящем Mel200
остава стандартен кондициониращ режим
(ниво на доказателственост 1b, степен на
препоръка А ). (18,19).
Значението на предтранспланта
ционния отговор
В периода преди въвеждането на АСКТ
постигането на CR беше рядкост в хода на
протичането на ММ, но понастоящем това
е постижима цел. Поради това са въведени
нови критерии за оценка на ефекта от терапия
(индукция + АСКТ) на Интернационалната
работна група по миеломи (IMWG). Те
дефинират състоянието на пълен отговор
и съответните изисквания за постигане на
отговор (20). Продължителността на тази CR в
проучванията на различни автори се описва
като благоприятен прогностичен маркер,
корелиращ с продължителна OS. (20,21).
Роля на консолидацията след АСКТ
В последните години са заговори за т. нар.
кратка консолидационна терапия след
АСКТ, която цели да подобри отговора
след индукцията и да доведе до подълбок CR. Първоначалните резултати
предполагат, че медикаментите, добавени
след АСКТ, ще допринесат за по-пълния
отговор и ще подобрят OS и DFS (22). При
пациенти с добър отговор (CR или VGPR)
след АСКТ, провеждането на консолидация
ще затвърди отговора и вероятно ще
допринесе за постигане и на молекулярен
отговор (оценен с изследване на минимална
резидуална болест ), което естествено
е свързано с по- дълга DFS. За момента
само няколко проучвания дават данни
за
ефекта на пострансплантационната
консолидация. Италианската група по
миеломи
предлага
рандомизирани
резултати от фаза III клинично проучване,
оценявайки ефикасността на комбинацията
Velcade,
Thalidomide,
Dexamethasone
(VTD) спрямо Thalidomide/ Dexamethasone
(TD) като индукция и като консолидация
след двойна АСКТ (23). Резултатите показват

по-добра (CR/nCR) и продължителна PFS в
рамото (VTD) спрямо (TD), като индукция
преди консолидация след двойна АСКТ при
новодиагностицирани ММ.
Преди стартиране на консолидацията няма
сигнификантна разлика (63.1%- 54.7% ) в
отговора между двата терапевтични режима,
но след консолидацията резултатите са в
полза на режима VTD (60.6%-46.6%). Така, VTD
консолидацията сигнификантно подобрява
клиничните резултати (24,25). 3 годишната
OS e по- продължителна при режима VTD
(60%) спрямо TD ( 48%).
В друго рандомизирано проучване на
Nordic myeloma study group, се сравнява
приложението на Бортезомиб монотерапия
като консолидация (20 дози за 21 седмици
) срещу липса на консолидация. Резултатите
са в полза на консолидация с Бортезомиб
(25). В
заключение – има консенсус,
че консолидацията има полза, но по
настоящем това не е стандарт. (степен на
доказателственост 1в, степен на препоръка
А)
Ранна срещу отложена АСКТ ?
По настоящем данните демонстрират,
че лечението с ВДТ и АСКТ е стандартна
терапевтична опция при млади пациенти с
ММ (под 65г възраст ), тъй като тази програма
се свързва със сигнификантно по-добри
резултати. Независимо от това, един важен
въпрос продължава да стои през лекарите,
а именно кога трябва да се провежда АСКТ
- т.е. ранна ( след 4-6 курса индукционна
терапия) или отложена АСКТ (към рецидив
на заболяването). В момента само едно
рандомизирано проучване сравнява ранна
с отложена АСКТ. Ранната АСКТ подобрява
качеството на живот на пациентите и EFS, но
интересното е, че няма значима разлика в 5
годишната обща преживяемост в двете групи
пациенти. В ерата на новите медикаменти,
с които се постига дълбок първоначален
отговор, особено при пациенти, които
отказват АСКТ, въпросът за отложената
АСКТ към момент на рецидив остава доста
дискусионен в много трансплантационни
центрове. (26).
Необходими са бъдещи рандомизирани
проучвания за да се отговори на този въпрос.
За момента IMWG препоръчва клиницистите
да се придържат към ранна АСКТ за
Хематология, LI 2015, № 1-2

всички млади пациенти с ММ.(степен на
доказателственост 1в,степен на препоръка А
). Отложената АСКТ при рецидив е възможна,
но е свързана с по-кратка DFS. Необходими
са допълнителни доказцателства в полза на
отложената АСКТ
Единична срещу тандем АСКТ
През 90 те години, преди въвеждането
на новите медикаменти, единствената
възможност да се подобри преживяемостта
беше
чрез
интeнзифициране
на
терапевтичната програма, това е т. нар тандем
АСКТ на групата в Arkanzas (total therapy).
Три рандомизирани проучвания показаха
ползата на тандем АСКТ по отношение на
PFS, но 2 от тях не потвърждават ползата по
отношение на OS. В проучвание на Attal .,
двойната тандем АСКТ подобрява OS при
пациенти, които не са постигнали VGPR след
първата АСКТ. Резултати от съвременни
проучвания, при които индукцията е
провеждана с новите медикаменти, показват,
че тандем АСКТ
е терапетична опция
особено при високо рискови пациенти с ММ.
(риск определен на базата на цитогенетични
промени). Проучвания на Italian myeloma
study group, както и на HOVON65/GMMG-HD4
trial, показват ползата от тандем АСКТ при
високо рисковите групи пациенти. Въпреки
това са необходими повече доказателства от
допълнителни рандомизирани проучвания,
за да не се стига до спекулации по този
въпрос ( 27,28 )
Артернативна стратегия е
развита от
Barlogie и колектив : (Total therapy 3 -TT3).
Това е комплексна терапевтична програма,
включваща
индукция,
тандем
АСКТ,
консолидация и поддържаща терапия. Тази
програма дава следните резултати: CR/nCR 83%, 2-г. DFS - 84% и 2-г. OS - 86%. Допълнителни
данни показват, че негативното влияние на
цитогенетичните промени del(17p13) или
TP53 del се преодолява с приложението
на тази терапия, но показателят TRM е
относително висок - 5%.
Заключение - има консенсус , че двойната
АСКТ има полза при пациенти с висок
цитогенетичен риск ( t14;14; и/или del 17p)
и тези, при които не е постигната CR след
индукция.(степен на доказателственост 4,
степен на препоръка С ).
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Новите медикаменти в поддържаща
терапия
За разлика от консолидацията, която е
кратковременна, поддържащата терапия
цели продължително лечение с цел
редуциране на риска от прогресия и
увеличаване на OS. Още преди 30 години
като поддържаща терапия бяха използвани
такива медикаментти като интерферон,
кортикостероиди и орална химиотерапия,
но резултатите не бяха обещаващи.
Настоящите препоръки на IMWG не са
доказателствени в насока необходимостта
от поддържаща терапия като оставят място
на отделните центрове да решават типа
на тази терапия. С въвеждането на новите
имуномодулаторни перорални медикаменти
като Талидомид, Леналидомид и др. се
натрупаха достатъчно данни в тази насока.
• Талидомид
в
поддържаща терапия
- данните от клинични проучвания с
използавне на Талидомид варират по
отношение на доза на медикамента,
продължителност на приложението, но
повечето от тях показват сигнификантно
подобрение по отношение на отговор
(CR/VGPR)
и/или
DFS.
Обаче по
отношение на OS няма сигнификатно
подобрение на данните. В голяма част от
прoучванията се съобщават значителен
брой странични реакции, свързани с
развитие на периферна невропатия от
различна степен и продължителност, което
налага намаляване на дозата на 100mg
и съкращаване продължителността на
терапията (29.30).
• Леналидомид (Revemid, Revlimid) е
имуномодулатор,
структурен
аналог
на Талидомид, по- нова генерация от
талидомид (от средата на 90те), с по-висока
активност и по-добра толерантност от
талидомида и е потенциален кандидат за
поддържаща терапия. Данните от 2 плацебо
контролирани проучвания при пациенти
след АСКТ, показват подобрение на PFS.
Лечението се понася добре, но и в двете се
наблюдава неочаквано по-висока честота
на вторични неоплазии (солидни тумори и
хематологични неоплазии) 3.1/100 срещу
1.2/100 в плацебо групата с (p=0.002).
В GALGB проучването 8% от пациенти
на Леналидомид са развили вторична
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неоплазия, срещу 3 % в контролното рамо.
По настоящем все още продължителната
поддържаща терапия с Леналидомид не се
препоръчва за всички пациенти, поради
това, че ползите по отношение на OS не са
повече от дълготрайната безопастност.
• Bortezomib в поддържаща терапия се
изследва в 2 рандомизирани проучвания.
В проучването HOVON 65/GMMG-HD4,
пациентите
получават
поддържаща
Бортезомиб базирана терапия за 2 години
след индукция с PAD и единични или
двойна АСКТ спрямо индукция с VAD и
последваща АСКТ + поддържаща терапия
с Талидомид за 2 години. Доказателствата
не са достоверни поради различията в
индукционната терапия и поддържаща
терапия. Rosiñol et al. сравняват
рандомизирани пациенти с различна
поддържаща терапия:
Бортезомиб +
Талидомид, монотерапия с Талидомид
или Интерферон след различна индукция
и АСКТ. Те показват по - добра PFS за
рамото с Бортезомиб + Талидомид, без
разлика в другите две рамена. Въпреки,
че резултатите говорят в полза на
Бортезомиб, необходими са допълнителни
рандомизирани данни в подкрепа на
използването на този медикамент в
поддържащ режим.
Заключение - има консенсус, че Леналидомид
удължава сигнификантно DFS. Но като
поддържаща терапия не е одобрен в Европа.
(степен на доказателственост 2с, степен на
препоръка В ). Другите опции са : Талидомид
(2c,B) и Бортезомиб (2c, B), но и тези
медикаменти не са одобрени. Поддържащата
терапия трябва да се обсъжда индивидуално,
но не е приета като стандарт.
Ролята на АСКТ като спасителна
терапия при рецидив на заболяването ?
При рецидив на заболяването, все още
няма стандартна спасителна опция, която
да е одобрена. Възможни са няколко
терапевтични стратегии: приложение на
нови имунодомулиращи медикаменти,
конвенционална химиотерапия или втора
АСКТ. При наличие на замразени стволови
клетки е възможно да се повтори ВДТ с
последваща АСКТ, особено при пациенти,
отговорили на първа АСКТ. Няколко

съобщения подкрепят тази статегия. (31,32).
По настоящем е реалистично да се предложи
нова ВДТ и втора АСКТ при тези болни, които
рецидивират след първа АСКТ в интервал от
1.5-2 години или повече. Продължителната
ремисия след първата АСКТ е свързана с
повишена DFS и OS и след втората. Обсъжда
се провеждане на спасителна алогенна
трансплантация като опция при рецидив
след АСКТ, като тази програма се сравнява с
втора АСКТ.
Заключение – има твърди данни за ползата на
спасителната АСКТ срещу конвенционална
терапия, при пациенти с рецидив над
18 месеца след първата АСКТ (степен на
доказателственост 1в, степен на препоръка
А ).
Ролята на алогенната трансплантация
В последните 20 години въпросът за
алогенната трансплантация поражда много
дискусии. Ранни проучвания в Европа и
Seattle демонстрират висока, свързана с
трансплантацията смъртност (TRM) около
45% при пациенти с миелоаблативна
консолидация (MAC). Общата преживяемост
в тези проучвания на 5та година е 30%.
Алогенната трансплантация има предимства
над АСКТ поради това, че графта не
съдържа миеломни клетки и се разчита на
потенциалния излекуващ графт/миелома
ефект (GvM).
Въпреки разочароващите
данни, поради високата TRM, 10-20% от
пациентите след алогенна трансплантация
остават с продължителна
свободна от
заболяване преживяемост, много от тях с
молекулярна ремисия. Данните на ЕВМТ от
последните години показват намаляване
на TRM на 30-37%, поради въвеждането на
т. нар RIC режими с по- ниска токсичност,
намаляване на честотата и тежестта на
GVHD ефекти от приложението на нови
имуносупресиращи агенти.
При т. нар комбинирана секвенциална
терапия
АСКТ/алогенна
планирана
трансплантация с RIC аблация се цели
подобряване на резултатите , особено при т.
нар високо рискови пациенти( цитогенетини
маркери). Първите публикувани данни на
Интернационалната миеломна фондация
(IMF) сравняват тандем авто при 219 пациeнта
срещу авто/ало трансплантация при 65
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пациента с високо риск ММ. Резултатите
обаче доказват, че при пациентите с висок
риск ММ , комбинацията АСКТ последвана от
алогенна с RIC режим, не е по- добра от тандем,
дозо-интензифицирана мелфалан базирана
АСКТ. Последващите няколко европейски
проучвания на ECOG и Swedish study group
остават с недоказателствени резултати. Мета
анализ от 7 публикувани и непубликувани
данни показват, че авто/ало опцията не е
по –добра от тандем авто/авто, поради повисоката TRM (33,34). В тази връзка все още
IMWG не препоръчва рутинната употреба на
алогенна трансплантация, а при решение
за алогенна се препоръчва приложението
на RIC режим, и то в рамките на клинично
проучване. Така че, алогенна трансплантация
с RIC кондициониране остава терапевтична
опция предимно за пациенти с високо рисков
ММ, при които другите видове терапия не
дават задаволителен резултат. (35,36).
Заключение- има консенсус, че авто/ ало
СКТ трябва да се предлага само в клинични
проучвания (степен на доказателственост
1а, степен на препоръка А). Обаче при
пациенти с много висок риск (новооткрита
плазмоклетъчна левкемия, едновременно
наличие на t(14,14) и del 17p, при високо
ЛДХ, ISS3 + цитогенетичните промени,
възможността за алоСКТ трябва да се
дискутира) ( степен на доказателственост 2с,
степен на препоръка В)
Възможности за лечение на рецидив
При взимане на решение за лечение на
рецидив трябва да се обсъдят няколко
основни точки: времето за поява на рецидив
( късен или ранен ), типът на рецидива
(индолентен или агресивен ), ефективността
на предходната терапия, токсичността на
предходната терапия,възрастта на пациента
към момента на рецидива. От т. нар. нови
медикаменти, се различават 2 групи –
втора и трета генерация имуномодулатори
и протеазомни инхибитори, както и
медикаменти с различен механизъм на
действие.
Помалидомид (трета генерация имуномо
дулатор) в комбинация с дексаметазон
демонстнрира доста добра ефективност по
данни от клинични проучвания фаза I и II .
Обсъждат се и следните тройни комбинации:
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Помалидомид / Циклофосфамид / предни
золон или Бортезомиб / Дексаметазон.
Втората генерация протеазомен инхибитор
Карфилзомиб също показа окуращаваща
ефективност при прелекувани пациенти
с ММ и рецидив с отговор в около 50% и
PFS над 8 месеца. Други медикаменти като
Ixozomib (MLN9708) също показват отговор
в 15% при рецидиви или резистентни ММ.
Друг орален протеазомен инхибитор като
Oprozomib е в ранна фаза на изпитване.
Има засилен интерес към медикаменти
с друг механизъм на действие, като
моноклоналните антитела. Най- често
изпитваното моноклонално антитяло за
ММ е Elotuzomab (SLAMF7). Добавянето на
други медикаменти към моноклоналното
антитяло като Леналидомид или ниски дози
Дексаметазон дава добър отговор в 92% от
пациентите. Друго изпитвано моноклонално
антитяло е анти СД38 (Daratumomab)
с резултати от клинични проучвания
демонстриращи активност с 30-40% отговор.
Друга група медикамента , които са в процес
на проучване са деацетилазните инхибитори
като монотерапия или Вориностат
в
комбинация с Бортезомиб,, както и други
комбинации на медикаменти от различни
групи.
Целта на лечението на ММ е да се намери
баланс ефективност, токсичност и цена
с основна цел постигане на дълбок
терапевтичен отговор и може би излекуване
за това заболяване.
Има консенсус,
че започването на
рецидив/ рефрактерност зависи от много
фактори, като агресивност на рецидива,
рискови фактори при отделния индивид.
Терапевтичното решение би трябвало да се
взима на базата на ефекта от предходната
терапия, връзката между болест/ пациент
и съпъстващи заболявания. (степен на
доказателственост 2с, степен на препоръка
В)
Кои пациенти са кандидати за АСКТ ?
Обикновено АСКТ е индикация за пациенти
под 65 години, без тежки съпътстващи
заболявания. Възникват обаче два други
дискутируеми проблема при следните групи
пациенти:
1. Пациенти над 65 години
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АСКТ е възможно да се проведе и при
пациенти над 65 г.(36,37), които са в добро
физическо състояние. Много малко
рандомизирани проучвания включват
пациенти над 65 г. В тези проучвания
дозата на Мелфалан е намалена на 100мг/
м2, но при някои е провеждана и втора
АСКТ. Въпреки малкото публикувани
данни при тази възрастова група, някои
центрове показват (Italian study) подобри резултати при програмата с
Мелфалан 100mg/m2 + АСКТ, сравнено
с конвенционална химиотерапия. В
заключение трябва да се подчертае, че е
необходимо внимателно селектиране на
пациентите над 65 г. възраст, преценка
на съпъстващите заболявания с оглед
индивидуализиране на дозата на
Мелфалан.
2. Бъбречни проблеми
АСКТ може да се провежда и при
пациенти с бъбречна недостатъчност, но
токсичността на ВДТ е по-честа и проявите
са
по-тежки, понякога необратими,
поради което се налага корекция/
намаляване на дозите Мелфалан в
кондициониращия режим. (39). Все
още няма проведени рандомизирани
проучвания при пациенти с бъбречна
недостатъчност + АСКТ, поради което
по-често такива пациенти се изключват
от
трансплантационна
програма.
Въпреки това, бъбречно увреждане
при диагностициране на заболяването
не означава непременно, че АСКТ е
противопоказана
след
съответната
индукционна и симптоматична терапия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С въвеждането на АСКТ като стандарт в
лечението на ММ при пациенти на възраст
под 65г. възраст, паралелно с приложението
на т. нар. нови агенти, значително се промени
естествената история на заболяването чрез
подобряване на отговора към лечението
и продължителността на отговорa, което
естествено води до значително подобряване
на общата преживяемост. Независимо от
успехите в тази област, много въпроси
остават нерешени, а именно: как да се

подобри отговора чрез оптимизиране на
различните етапи в трансплантационната
програма, каква е ролята на поддържащата
терапия, как да се подобри лечението на
рецидивите и високо рисковите пациенти.
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IMMUNOGENETIC MARKERS – ROLE IN THE TRANSPLANTATION OF
HEMATOPOIETIC STEM CELLS
Ts. Lukanov, E. Naumova
Department of Clinical Immunology, University Hospital “Alexandrovska”, Sofia

Резюме. Един от главните фактори, които допринасят за подобряване на преживяемостта
след алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки е прогреса, който се направи
в областта на Главния комплекс за тъканна съвместимост. Значителен напредък отбеляза
разбирането на HLA системата и влиянието на HLA съвместимостта за различните усложнения
в следтрансплантационния период. Днешните стандарти изискват съвместимост по петте
основни локуса – HLA-A,-B,-C,-DRB1,-DQB1, като за „идеален” се счита напълно съвместим 10/10
сиблинг. Ролята на HLA-DPB1 локуса все още не е изяснена, като наличните в литературата данни
са противоречиви. Наред с HLA антигените има и други генетични и негенетични фактори, които
оказват влияние върху изхода от ТХСК, но чиято роля също все още не е добре проучена.
Ключови думи: Трансплантация на хематопоетични стволови клетки, HLA съвместимост, HLADPB1.
Summary. One of the main factors that impacted the better survival after allogeneic hematopoietic stem cell
transplantation (HSCT) is the progress made in the field of Major Histocompatibility Complex (MHC) leading to
a greater understanding of the HLA system and influence of HLA compatibility on different post-transplantation
complications. Nowadays standards require HLA-A,-B,-C,-DRB1, and – DQB1 testing. A fully compatible 10/10
sibling is considered as an “ideal” donor. The role of HLA-DPB1 locus is still unclear as the data from different
studies are controversial. Other genetic and non-genetic factors may also impact the HSCT outcome but their
role is not yet proven.
Key words: Hematopoietic stem cell transplantation, HSCT, HLA compatibility, HLA-DPB1.

ВЪВЕДЕНИЕ
През март 1969г. проф. Thomas заедно
със своя екип извършват първата
трансплантация на хематопоетични стволови
клетки (ТХСК). От тогава трансплантацията
на костен мозък и периферни стволови
клетки се е превърнала в рутинен метод
за лечение на редица малигнени и
немалигнени хематологични заболявания.
Алогенната трансплантация на стволови
клетки е ефективна при възстановяването
на нормалната хемопоеза и е предпочитан
терапевтичен метод при злокачествените
болести на кръвта поради ефектa на
присадката срещу левкемията (graft-versusХематология, LI 2015, № 1-2

leukemia; GVL). Този ефект се дължи главно
на донорните Т-клетки, които показват
имунореактивност спрямо второстепенните
трансплантационни
антигени
(minor
histocompatibility antigens) на реципиента
или епитопи, специфични за левкемичните
клетки. Всеки етап от трансплантационния
процес потенциално излага пациента на
компликации
и
животозастрашаващи
събития, които до голяма степен се дължат
на липсата на разбиране на механизмите
на приемане и отхвърляне на присадката,
както и на генетичните различия, които
съществуват между донора и реципиента.
В допълнение, много фактори свързани с
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донора, реципиента, болестта и процеса
на трансплантация могат да повлияят
възникването и тежестта на последващите
усложнения.
Първоначално
алогенната
ТХСК
е
разработена като подход за спасяването
на пациенти, лекувани със смъртоносни
дози радиация или химиотерапия срещу
различни
злокачествени
заболявания.
Впоследствие се разбира, че лечебният
ефект се дължи основно на имунологични
реакции на клетките на донора срещу
малигнените клетки на гостоприемника. С
това откритие, приложението на ТХСК се
разширява значително през следващите
десетилетия, и продължава да се развива
с напредъка в кондиционирането на
пациентите,
следтрансплантационното
лечение и източниците на стволови клетки.
Понастоящем в световен мащаб годишно
се извършват близо 60 000 трансплантации
на хематопоетични стволови клетки. Освен
постоянното разширяване на списъка
на индикациите за трансплантация, се
наблюдава и изместване на периода за
трансплантация към по-ранните етапи на
заболяванията. Ретроспективният анализ
на американската национална програма за
донори на костен мозък (NMDP), включващ
близо 4000 трансплантации от неродствени
донори, показва че трансплантацията
в ранните етапи на болестта се свързва
с 38% по-нисък риск от смъртност в
сравнение с тези в средните етапи. Когато
трансплантацията се извърши в късните
етапи на болестта, рискът от смъртност е
двойно по-висок. Освен по-добър изход,
ранната трансплантация се свързва и с
по-ниска вероятност от усложнения, като
рефрактерна болест, инфекции и токсичност
на органите.
РОЛЯ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ПОЛИМОРФИЗМИ
В HLA СИСТЕМАТА
Нормалните генетични вариации в човешкия
геном могат да генерират потенциално
имуногенни трансплантационни антигени
и да доведат до GvHD, GVL или отхвърляне
на присадката. Два конкретни индивида,
каквито са донора и реципиента при ТХСК,
се различават по тяхната геномна структура,
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второстепенни антигени на тъканната
съвместимост (mHАg), KIR, както и различни
други гени. Най-значима роля имат гените
на HLA системата, кодирани от главния
комплекс за тъканна съвместимост (MHC).
Смята се, че най-добрият донор е сиблинг на
пациента, който е идентичен по HLA-A, -B, -C,
-DRB1 и –DQB1 локусите (10/10 съвместимост).
За тези пациенти, при които не се намира
съвместим донор в семейството, възможност
за животоспасяваща трансплантация дава
намирането на съвместим неродствен донор.
За останалите реципиенти единствената
опция е намирането на алтернативен донор
– хаплоидентичен фамилен (5-9/10 алелни
съвместимости), частично несъвместими
единици кръв от пъпна връв (3-6/6 по HLA-A,
-B, -DRB1) или несъвместим неродствен
донор (7-9/10). В такива случаи се препоръчва
трансплантация с т. нар. „позволени”
несъвместимости, въпреки че дефиницията
на този термин е въпрос на постоянен дебат.
По данни на Международната работна група
за тъканна съвместимост (International
Histocompatibility Working Group – IHWG; n=25
855) процентът на 10/10 трансплантациите е
50,2 от общия дял, следвани от 9/10 (28,5%) и
8/10 (12,1%) (фиг.1) [2].

Значението на HLA несъответствията е в
зависимост от броя на различията, вида им
(алелни или антигенни) и локуса. Изходът
от трансплантацията се повлиява и от броя
и местоположението на аминокиселинните
замени – дали засягат или не антигенразпознаващото място. Познаването на
локус-специфичния риск на отделните
несъответствия би подпомогнало селекцията
на несъвместим донор, както и контрола на
техния ефект в следтрансплантационния
период.

В изследването на NMDP резултатите показват
най-добра преживяемост при HLA-A, -B,
-C, -DRB1 съвместими трансплантации
(едногодишна преживяемост: 8/8=52%;
7/8=43%; 6/8=33%; Р=0,001). Когато това не
е възможно, единичните несъответствия в
HLA-B (RR=1,16) или HLA-C (RR=1,19) локусите
се приемат по-добре, отколкото тези в HLA-A
(RR=1,36) или HLA-DRB1 (RR=1,48). Всяка
допълнителна несъвместимост намалява
преживяемостта с 9-10%. Единичните
различия по HLA-DQB1 са добре толерирани,
но наличието им в присъствие на други
несъответствия по останалите 4 локуса
се свързва с неблагоприятен изход от
трансплантацията [1, 3]. Несъответствията
по HLA-DP локуса също не се свързват с
влошаване на общата преживяемост при 8/8
съвместимите двойки [1].
Интересни резултати се получават при две
популационно ориентирани изследвания.
През 2002г. Morishima и колектив показват
като неприемливи в европейската популация
(n=2399) несъответствията по HLA-B, -C и –
DRB1, докато в японската популация (n=1298)
различията по HLA-А или -В понижават
3-годишната преживяемост (39,9% срещу
65,4% за 10/10 групата) [3]. HLA-C и –DRB1
несъответствията се свързват с повишен
риск от остра GvHD и слабо влияние върху
OS, докато HLA-DQB1 не оказва влияние [3].
Изследване на IHWG от 2007г. също показва
различно влияние на локусите при отделните
етнически популации - несъответствията в
HLA-A локуса не се толерират в по-голяма
степен в японската популация (HR=2.27,
95% CI: 1.14-4.53), отколкото в останалите
популации (HR=1.24, 95% CI: 0.92-1.67)
[4]. Обратно, несъответствията по HLA-C
локуса се приемат добре в японската
популация (HR=1.05, 95% CI: 0.50-2.23), но
оказват силно неблагоприятен ефект при
кавказките популации (HR=1.68, 95% CI: 1.362.08). Интерпретацията на тези етнически
детерминирани различия е трудна, но може
да се обясни с алелните честоти в отделните
популации. При разширен анализ на HLA-A2
алелната група при европейците, само
А*02:01/А*02:06 алелното несъответствие,
което е често срещано при японците, показва
повишаване на смъртността (HR=1.58,
P≤0.001). За всички останали разлики,
включително A*02:01/A*02:05, който е
Хематология, LI 2015, № 1-2

най-често срещан в другите изследвани
популации, не се открива статистически
значим ефект [5]. Други възможни обяснения
за различията в индивидуалната оценка
на отделните локуси може да са т. нар.
„разрешени” и „забранени” несъответствия,
или неравномерното им разпределение
между различните изследвания.
Влиянието на HLA несъответствията в
зависимост от използваните стволови
клетки и вида на кондициониращия
режим е противоречиво, но като цяло се
наблюдава по-слабо влияние на единичните
несъответствия
при
използването
на
Т-клетъчно
изчерпани
присадки.
Неблагоприятното влияние на HLA се
измества от етапа на заболяването, като
не се наблюдава разлика между алелни
и антигенни несъответствия. Докато
разликите при ниско рисковите пациенти
корелират с повишена смъртност, то при
високо рисковите такава корелация не се
наблюдава. Това означава, че при липса на
напълно съвместим донор, високо рисковите
пациенти могат да се трансплантират от
донори с единични различия, като по този
начин ще се осигури ранно лечение и ще се
избегне риска от прогресия на заболяването
по време на дългия период на търсене на
съвместим донор.
Напоследък, HLA-DPB1 се приема като
класически трансплантационен ген. При
HLA-A, -B, -C, -DRB1 и -DQB1 съвместими
трансплантации от неродствени донори,
HLA-DP алоантигените служат за индукцията
на GVL и GvHD. Този ефект не зависи от
броя на HLA несъответствията и може да
се използва като терапевтичен подход при
пациенти с високо рискови левкемии и би
намалил вероятността от релапс на болестта.
При 12/12 съвместимите трансплантации
в ранен етап на болестта, 5-годишната
преживяемост е значително по-добра от
тази на 10/10 съвместимите (63% срещу
41%, съответно; Р=0.006) [6]. Тези резултати
не важат за високо рисковите пациенти.
Обратно, при наличието на несъвместимост
по един от основните пет HLA локуса,
допълнителното несъответствие по HLADPB1 оказва благоприятно влияние върху
преживяемостта (5-годишна OS: 39% срещу
21%, Р=0.008). По-силно изразено е това
влияние при трансплантации в късните
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етапи на болестта (Р=0.01).
Алелните и антиген-специфичните рискове
показват, че имуногенността на HLA
несъответствията се влияе от природата
на нуклеотидните замени в пептидсвързващото място и/или в позиции, влизащи
в контакт с Т-клетъчния рецептор. HLA-DP
локусът служи като образец за разбирането
на секвенционните мотиви, които определят
толерантните несъответствия – открити са
HLA-DP мотиви определящи алореактивни
Т-клетъчни епитопи. Две изследвания на
IHWG (Shaw et al. 2009; n=5846 и Fleischhuaer
et al. 2012; n=8539) допълнително хвърлят
светлина върху ролята на секвенционните
мотиви – 12/12 съвместимите трансплантации
показват значително по-висок риск от релапс
и по-нисък от развитие на остра GVHD степен
III-IV , в сравнение с 10/10 с „разрешени” HLADPB1 несъвместимости. Трансплантации
с [9/10 + „разрешено” DP несъответствие]
имат сравнима преживяемост с [10/10 +
„забранена” DP несъвместимост]. [7, 8].
Чрез
използването
на
новаторски
статистически подход, Marino и колектив
докладват 33 аминокиселинни замени
свързани с повишена смъртност в
първите 100 дни след ТХСК при ниско и
среднорискови пациенти (n=2107), които
са трансплантирани от несъвместими
по клас I донори [9]. В HLA-A локуса са
идентифицирани 14 замени, 4 в HLA-B и 15 в
HLA-C.
Все още изследванията за ролята на
определени аминокиселинни замени са
ограничени, но изглежда има такива, които
оказват силно неблагоприятен ефект. По
данни на IHWG. при 9/10 трансплантациите
(n=6203) в 41.9% от случаите несъответстви
ето е било в HLA-C локуса, в 23% в HLA-A,
18.3% HLA-DQB1, 10.4% в HLA-B и 6.2% в HLADRB1. При 8/10 трансплантациите (n=4636)
най-честата комбинация от несъответствия
е DRB1-DQB1 (26%), следвана от В-С (21.6%) и
А-С (15.6%). В 58.8% едната разлика е в HLA-C
локуса. От 15027 двойки типизирани за HLADPB1 82% са различни [2].
Време за намиране на неродствен донор
в регистъра
За пациенти, които нямат подходящ донор
във фамилията, алтернатива е намирането
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на нефамилен донор. Търсенето са извършва
в международния регистър (Bone Marrow
Donor Worldwide; BMDW), който към днешна
дата наброява малко над 24 милиона донора
и 0,61 млн. единици кръв от пъпна връв
[10]. Въпреки наличието на огромен брой
доброволни донори, значителна част от
пациентите не се трансплантират. Това се
дължи на липсата на подходящи донори
поради неприемливи HLA несъответствия
или промяна в клиничното състояние на
пациентите по време на продължителния
процес на търсене. Тук основна роля за
намиране на донор играе честотата на HLA
генотипа на пациента, която до голяма степен
зависи от етническата му принадлежност.
Най-добър вариант е намирането на
неродствен донор съвместим на алелно
ниво по петте основни HLA локуса – А, В, C,
DRB1 и DQB1. Много малка част от наличните
в BMDW донори са типизирани на това
разграничително ниво и по всички локуси.
Това налага извършването на допълнителни
тестове на избраните донори, което от своя
страна оскъпява и забавя самия процес на
търсене. При липсата на напълно съвместим
донор, в зависимост от клиничното
състояние на пациента и политиката на
трансплантационния център, и с оглед да се
избегне продължителното търсене, може да
се прибегне до алтернативен подход – ранна
трансплантация с непълна съвместимост,
използването на единици кръв от пъпна
връв или конвенционална терапия.
През 2002г., Националният регистър на
Швейцария (Swiss Blood Stem Cells; SBSC)
въвежда 3-степенна оценка на реципиентите
за възможността да им се намери съвместим
донор – висока (>95% шанс), ниска (<5% шанс)
и средна [11]. Класификацията на пациентите
се извършва според наличието на чест
хаплотип, алелна честота или необичайна
комбинация, и цели да подобри алгоритъма
за търсене на подходящ неродствен донор.
Резултатите на швейцарската група показват,
че на 69% от пациентите с висока оценка се
намира напълно съвместим донор, докато
при тези със средна или ниска оценка
процентът е значително по-нисък – 34% и
8%, съответно (n=350). Наскоро публикувано
изследване върху 774 фамилии от френската
популация показва огромното влияние на

наличието на поне един чест хаплотип за
намирането на подходящ донор (≥9/10;
Р<5х10-6) [12]. Високият процент вероятност
за намиране на 10/10 донор дава на
клиницистите и повече свобода при избора
на не-HLA критерии или евентуална DPB1
съвместимост, докато за пациентите в някоя
от другите две групи трябва да се има предвид
трансплантация от несъвместим донор. При
сравняване на 3-годишната преживяемостта
между групите се наблюдава значителна
разлика (висока=75±14%; средна=51±13%;
ниска=54±12%; Р=0.01). Това различие
може да се обясни с високия процент на
трансплантации от несъвместими донори
при средната и ниската категории, както и
по-дългия период на търсене в регистъра
при тях. Разликата вероятно се дължи и на
по-голямата съвместимост в генетичните
детерминанти извън HLA региона, поради
високата
честота
на
консервативни
хаплотипи.
Времето за намиране на неродствен донор
е важен фактор определящ ефикасността на
търсене (табл.1). Разрастването на световния
регистър за донори на костен мозък (от 8
млн. през 2002г. до над 24 млн. през 2014г.),
по-добрата HLA информация за наличните
донори (типизиране на алелно ниво и
включването на допълнителни локуси),
както и напредъкът в разбирането на
ролята на тъканата съвместимост при ТХСК,
доведоха до по-прецизното търсене на
подходящи донори. В наскоро публикувана
осъвременена информация от SBSC (n=1244)
съотношението на търсенията с висока

вероятност нараства през последните години
(от 21% на 33-37%) за сметка на тези със
средна вероятност (от 38% на 21%), докато
ниско вероятните остават сравнително
постоянни през годините (около 40%) (фиг.
2) [13].

Сред основните фактори, които оказват
негативен ефект върху вероятността за
намиране на 10/10 съвместим неродствен
донор са етническата принадлежност,
наличието на рядък алел в някой от локусите
или рядка асоциация между HLA-B и –С,
DRB1-DRB3 или DRB1-DQB1 локусите [12,
13]. Допълнително, възрастта на пациента
и етапа на заболяването оказват влияние
върху вероятността за трансплантация с
несъвместим донор.
Ролята на редките алели или тези с ниска
честота за вероятността за намиране
на съвместим донор силно се влияе от
хаплотипа, в който са представени. Напри
мер, шансът на пациенти с А*02:05 ще бъде

Таблица 1. Време за търсене на съвместими неродствени донори
Регистър

Вероятност за намиране
на 9-10/10 донор

Време за търсене

Източник

Холандия

69%

10 седмици

[15]

Великобритания

72%

11 седмици (в границите на острова)

[16]

14 седмици (в BMDW)
Германия

61,60%

3 седмици (група с висока вероятност)

[17]

7 седмици (група със средна вероятност)
68 седмици (група с ниска вероятност)
Австрия
Швейцария

78,30%

7 седмици

[18]

8 седмици (група с висока вероятност)

[13]

10 седмици (група със средна вероятност)
11 седмици (група с ниска вероятност)
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много по-голям ако носят хаплотип A2-B50DR7, отколкото A2-B50-DR3 [12]. Друг пример
е редкият алел А*02:151, който е открит само
в 18 индивида, като в 13 от случаите той е
в хаплотип A*02:151-B*07:02-DRB1*15:01
[14]. Редките алели често се асоциират с
добре описани хаплотипи, най-вероятно
поради по-скорошния им произход. Също
така, много алели се различават помежду
си извън екзони 2 и 3 за клас I и екзон 2 за
клас II, но клиничното значение на този
род несъответствия все още се проучва.
Класически пример са DRB1*14:01 и *14:54
– два често срещани алела с приблизително
еднаква честота, които се различават по една
нуклеотидна замяна в екзон 3.
Неравномерното представяне на различните
популации в BMDW прави етническата
принадлежност на реципиента един от
основните фактори, които влияят върху
ефикасността на търсенето. Според данни
на NMDP афроамериканците и пациентите
от азиатски или испански произход имат
няколко пъти по-нисък шанс за намиране
на съвместим донор в сравнение с
реципиентите от кавказката популация (2.83,
2.05, и 1.73 пъти, съответно; Р<0.0001) [19]. В
Холандия реципиентите от северозападна
Европа имат 80% шанс за намиране на
съвместим донор, сравнено с 59% при
останалите популационни групи [15].
Когато клиничното състояние на пациента
изисква спешна трансплантация или има
рядък генотип, което предполага дълго
търсене на съвместим неродствен донор,
наличието на хаплоидентични фамилни
донори представлява добра алтернатива
за трансплантация. Децата унаследяват по
една майчина и една бащина хромозома, а
антигените от другия хаплотип се наричат
неунаследени. Неунаследените майчини
антигени (non-inherited maternal antigens,
NIMA), при трансплантация от майка на дете,
благоприятстват за по-ниския риск от остра
или хронична GvHD и смъртност. Този ефект
се дължи на донор-специфичната супресия
на Т-клетъчния отговор срещу NIMA
(придобиване на имунологичен толеранс).
Обратното, при трансплантация от баща на
дете, се наблюдава висок риск от реакция на
присадката срещу гостоприемника.
Създаването на банките за кръв от пъпна
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връв значително подпомогна използването
на този род трансплантаци като терапевтичен
подход, както при деца, така и при възрастни.
Уникалните функции на стволовите клетки в
кръвта от пъпна връв (КПВ) даде нова насока
в разбирането на HLA бариерата. Настоящият
стандарт за подбор на единици КПВ включва
HLA-A и –B антигените и HLA-DRB1 алелите
с ниво на съвместимост 4-6/6. По-големият
толеранс към тъканната съвместимост при
трансплантациите от КПВ, в сравнение с
тези от периферна кръв или костен мозък,
се дължи на по-малкия брой зрели Т-клетки,
които също така, имат и намалена способност
да участват в Th1 отговорите. Въпреки HLA
несъвместимостта, острата GvHD е по-лека,
а хроничната реакция – по-податлива на
лечение, в сравнение с трансплантациите
от неродствен донор. Главното ограничение
на трансплантциите от КПВ е нуждата от
определена клетъчната доза – ниската доза се
свързва с бавно заселване на присадката или
липса на такова и висока смъртност. Подходи
за преодоляване на това ограничение е
трансплантацията от две единици КПВ или
in vitro намножаването на стволовите клетки.
Негативният ефект на HLA несъответствията
може да се намали с увеличаване на
клетъчната доза, но натрупването им,
особено комбинацията между клас I и клас
II, оказва неблагоприятно влияние върху
преживяемостта на присадката и по-тежко
протичане на острата GvHD. От друга страна,
по-големият брой на несъвместимостите
води до по-силно изразен GVL ефект, а
от там и до по-висока честота на DFS при
пациентите с високо рисковите левкемии.
Рискът е локус-специфичен, като разликите
в HLA-DRB1 се свързват с остра GvHD и
смъртност, докато тези в HLA-A и HLA-C – с
намален шанс за заселване на присадката.
РОЛЯ НА НЕ-HLA ГЕНЕТИЧНИТЕ
ПОЛИМОРФИЗМИ
Въпреки че HLA съвместимостта играе
централна роля при селекцията на донори,
секвенирането на човешкия геном разкри
огромен брой единични нуклеотидни
полиморфизми
(single
nucleotide
polymorphisms; SNPs) кодирани извън HLA
региона, чиято роля в алогенната ТХСК все
още не е добре проучена. Полиморфизмите

в регулаторните секвенции на цитокините и
техните рецептори, гените за метаболизъм
на лекарствата или отговор към инфекции,
може да промени тяхната секреция или
експресия. Смята се, че комбинираният
анализ на не-HLA функционалната геномика,
заедно с конвенционалните рискови
фактори при този вид лечение, може да
подпомогне предвиждането на изхода
от трансплантацията на HLA-съвместими
двойки.
Второстепенни антигени на тъканната
съвместимост (mHags)
Алогенната трансплантация на стволови
клетки цели излекуването на пациентите със
злокачествени хематологични заболявания,
при което се разчита основно на GVL
ефекта. Този имунотерапевтичен ефект
се опосредства основно от донорните
Т-клетки,
които
разпознават
mHags
експресирани от раковите клетки на
реципиента. Второстепенните антигени
на тъканната съвмесимост представляват
къси пептиди изрязани от полиморфни
региони на вътреклетъчни пептиди и
представени от HLA молекулите. Някои пошироко разпространени mHags, особено
H-Y, играят роля не само при GVL ефекта, но
и в индукцията на GvHD. В ретроспективен
анализ (n=225), Nannya и колектив оценяват
ефекта на несъответствието по У хромозомата
в GVHD посока (жена донор с мъж реципиент)
върху цялостната преживяемост [20]. При
пациентите със стандартен риск половата
несъвместимост оказва неблагоприятен
ефект върху изхода от трансплантацията
(р=0.021), докато при тези с висок риск
не се установява такова влияние (р=0.26)
[20]. Допълнително, авторите установяват
връзка между половата несъвместимост
и смъртен изход без релапс (р=0.019).
Съществува известна хетерогенност по
отношение на оценката на риска при
трансплантираните пациенти, която може
да се обясни със синергичен ефект на
второстепенните с главните антигенни на
тъканната съвместимост. При сравняване на
12/12 съвместими трансплантации (n=1332)
с 11/12 с 1 HLA-DPB1 несъвместимост
(n=3329) резултатите показват усилващ
ефект на DP несъответствието с това по HY
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по отношение на риска от развитие на остра
GVHD степен III-IV [21]. По отношение на тези
данни предстои да се оцени и влиянието на
„разрешените” и „забранените” HLA-DPB1
несъответствия.
Други mHAgs се експресират само върху
хематопоетичните клетки и могат да се
използват за индуцирането на специфичен
GVL ефект, без да се повишава рискът от
GvHD. Това позволи разработването на нова
концепция за разделяне на GVL от GvHD
чрез насочване на донорните Т клетки към
хематопоетичните mHags, експресирани
от малигнените клетки. Допуска се, че
специфичната експресия на mHags върху
кръвните клетки на реципиента ефективно
ще насочи донорните Т клетки. Така другите
тъкани няма да се засегнат от GvHD,
което ще подпомогне възстановяването
на хемопоезата на реципиента. Въпреки
нарастващият
брой
открити
mHags,
експресирани върху хематопоетичните
клетки, повечето от тях не са приложими
от имунотерапевтична гледна точка, тъй
като се представят от сравнително редки
HLA алели (HA-I от HLA-B60). Друго важно
ограничение е фенотипната им честота (НА2 и НВ-IН се срещат при 94,5% от кавказката
популация), тъй като mHag-специфичната
терапия може да се приложи само при mHagнесъвместими трансплнтации. Поради тези
причини е важно да се идентифицират
„терапевтично значими” mHags, които да са
силно експресирани върху левкемичните
клетки, да се представят от чести HLA алели
и да са с балансиран фенотип в популацията.
Предполага се, че за кавказката популация
трябва да се наблегне върху идентификацията
на антигени, които се представят от HLA-A1,
-A2, -A3, -A11 и -A24 алелите, тъй като поне
една от тези молекули се експресира в над
95% от популацията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въпреки напредъка в разбирането на
ролята на тъканната съвместимост за изхода
от трансплантацията на хемопоетични
стволови клетки, все още има неизяснени
въпроси. Повечето от големите изследвания
са извършвани основно при трансплантации
с
миелоаблативен
кондициониращ
режим и костен мозък като източник на

29

стволови клетки. Броят на проучванията
при Т-клетъчно изчерпани присадки, RIC
или немиелоаблативна подготовка, друг
източник на стволови клетки или различни
протоколи за имуносупресия е ограничен,
като изнесените данни са върху малки
таргетни групи. Това води до известни
разлики в оценката на влиянието на HLA
съвместимостта. Също така, различните
алелни честоти в отделните популации
и т. нар. „разрешени” и „забранени”
несъответствия, кактo и неравномерното
им разпределение между изследванията,
допринасят
за
хетерогенността
в
резултатите. Допълнително влияние може
да оказват и други генетични фактори, като
второстепенните антигени на тъканната
съвместимост,
цитокиновия
генен
полиморфизъм, KIR хаплотипите и наличието
на анти-HLA антитела. Недобре проучена е и
ролята на различните негенетични фактори,
като възраст, пол, брой на CD34+ клетките,
време до трансплантация и влиянието на
различните вирусологични маркери.
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МУТАЦИЯ ABL1 T315I ПРИ БОЛНИ С ХРОНИЧНА
МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ
Г. Балаценко, Ст. Тошков, В. Хрисчев, А. Лилова, Бр. Спасов, М. Генова
Национална специализирана болница за активно лечение на
хематологични заболявания – ЕАД, София

ABL1 T315I MUTATION IN PATIENTS WITH CHRONIC
MYELOID LEUKEMIA
G. Balatzenko, S. Toshkov, V. Hrischev, A. Lilova, B. Spasov, M. Guenova
National Hospital of Active Treatment of Hematological Diseases, Sofia

Резюме. Мутациите в BCR-ABL гена са една от причините за отсъствието на ефект от лечението
с тирозин-киназни инхибитори (ТКИ) при пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). С найголямо значение е мутацията ABL T315I , която обуславя резистентност към всички рутинно
използвани ТКИ. Целта на настоящото проучване е да се апробира метод за доказване на мутацията
ABL T315I гена и да се определи честотата на разпространение на аномалията при пациенти с
ХМЛ, лекувани в един хематологичен център. Изследвани бяха 89 пациента с ХМЛ, от които: 47 с
клинично проявена резистентност към ТКИ, 22 новодиагностицирани, нелекувани пациенти и
20 – лекувани с ТКИ с постигнат голям молекулярен отговор (ГМО). Скринингът беше проведен
върху ДНК и РНК чрез алел-специфична (RT) PCR, като при данни за мутацията, резултатът беше
верифициран и чрез секвениране. Mутацията ABL T315I беше доказана при 4/47 от пациентите с
проявена резистентност (8.5%) – 4 мъже на възраст 43.5±15.9 год., съответно 3 b3a2(+) и 1 b2a2(+).
При всички бяха прилагани ≥2 линии ТКИ, без съществен или само с краткотраен ефект. При всички
беше регирстрирана прогресия на заболяването на фона на лечението с ТКИ. Понастоящем, при 3
е настъпил летален изход и само един е жив с хематологичен отговор, 13 години след диагнозата.
Мутацията не беше установена при нито една от пробите, взети към диагнозата или при
постигнат ГМО. Използваният подход позволява бързо и сигурно доказване на мутацията ABL T315I
на РНК ниво. Установената честота на аномалията при пациенти с субоптимален отговор към
лечението съответства на данните от други проучвания (7-16%) .
Ключови думи: хронична миелоидна левкемия, мутация ABL T315I, алел-специфична RT-PCR, тирозинкиназни инхибитори
Благодарности: Проучването е реализирано благодарение на проект CVP-119/2009-Д002-35/09,
финансиран от Фонд Научни изследвания към МОМН.
Summary. Mutations in the BCR-ABL gene are known to induce tyrosine kinase inhibitors (TKIs) resistance
in patients with chronic myeloid leukemia (CML). ABL T315I is the major mutation leading to all conventional
TKIs refractoriness. The aim of the present study is to introduce a method for detection of ABL T315I mutation
in the clinical practice and to evaluate the frequency of the molecular abnormality in CML patients (pts) treated
with TKIs in a single hematological center. The present study includes a total of 89 CML pts: 47 - had clinical TKIs
refractoriness, 22 were newly diagnosed and 20 had obtained a major molecular response (MMR) with TKIs.
Mutational screening was performed upon DNA and RNA samples by allele-specific RT-PCR. The presence of ABL
T315I mutation at screening was confirmed by direct sequencing analysis. The presence of ABL T315I mutation
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was detected in 8.5% (4/47) TKI’s refractory pts – 4 men with 43.5±15.9 years of age. Three pts had b3a2 (+)
and one had b2a2 (+) transcript variants. All pts received 2 or more TKIs lines of therapy with no or short-term
treatment response. Disease progression was registered in all pts during TKIs therapy. At present, three pts had
died and only 1 man is alive with hematological response – 13 years after the diagnosis. The presence of ABL
T315I mutation was not detected in any of the samples at diagnosis or at MMR. This method allows rapid and
reliable ABL T315I mutation detection at RNA level. The estimated ABL T315I mutation frequency in CML pts with
suboptimal therapy response correlates with data of other authors (7-16%).
Key words: chronic myeloid leukemia, ABL T315I mutation, allele – specific RT-PCR, tyrosine kinase inhibitors
Acknowledgements: This study was supported by the National Science Fund, Bulgarian Ministry of Education
and Science (Grant CVP-119/2009-D002-35/09).

ВЪВЕДЕНИЕ
Хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ)
е клонално заболяване, при което в
резултат на малигнена трансформация на
хемопоетична стволова клетка настъпва
неконтролируема пролиферация и експан
зия на миелоидни клетки на различни
етапи от матурацията и диференциацията
[Alvarez et al.,2007]. Характерна находка
и ключов механизъм в патогенезата на
заболяването са Филаделфийска хромозома
(Ph) и фузионният ген BCR-ABL, образувани
при реципрочната транслокация между
хромозоми 9 и 22, водещи до синтез
на хибриден онкопротеин с трайно
повишена тирозин киназна активност
[Comert et al.,2013]. Изясняването на
молекулярните нарушения при ХМЛ доведе
до разработването и широко навлизане в
клиничната практика на тирозин-киназните
инхибитори (ТКИ), блокиращи активността
на
хибридния
Bcr-Abl
онкопротеин.
Действието им води до прекъсване на
основния патогенетичен механизъм на
заболяването, в резултат на което се постига
изключителна терапевтична ефективност и
обща преживяемост, сравнима с тази, при
пациенти с хронични доброкачествени
заболявания [Jabbour EJ et al., 2013].
Независимо от изразената ефективност, при
част от пациентите не се постига очакваният
терапевтичен отговор или след като се
постигне такъв, настъпва възвръщане
на заболяването. Причините, водещи до
ризистентност към ТКИ са разнообразни и
включват: амплификация, свръхекспресия,
алтернативен сплайсинг или мутации в BCRABL гена, нарушен клетъчен инфлукс или
ефлукс, променено свързване с плазмени
протеини
(alpha-1-acid
glycoprotein),
активиране на алтернативни сигнални
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каскади и др. [Bixby et al.,2009]. Преобладава
мнението, че с най-голямо клинично
значение са мутациите в ABL частта на
фузионния ген [Sweet et al., 2013].
Мутации в тирозин-киназния домен на BCRABL се доказват в около 50% от пациентите с
ХМЛ, при които рутинно използваните ТКИ са
неефективни и/или е настъпила прогресия
на заболяването на фона на провежданото
лечение. До момента са описани над 80
замествания на аминокиселини, свързани с
резистентност към ТКИ [Baccarani et al., 2013].
Една от най-честите и с най-голяма клинична
значимост е мутацията ABL T315I, наличието
на която е асоциирана с абсолютна
резистентност както към Imatinib, така и
към рутиннно използваните препарати
второ поколение - Nilotinib и Dasatinib, и е
показание за използване на Ponatinib или
алогенна трансплантация на хемопоетични
стволови клетки [Baccarani et al., 2013].
Поради тази причина, установяването на ABL
T315I е съществен елемент от терапевтичното
проследяване на болните.
Използваният метод за доказване на
ABL T15I трябва да бъде специфичен,
евтин, технически лесен за изпълнение
и с висока чувствителност. Понастоящем
прилаганите за тази цел методологии
включват
множество
разнообразни
подходи: директно секвениране по Sanger,
пиросеквениране, ресктрикционен анализ,
мелтинг анализ с висока разделителна
способност, алел-специфична полимеразноверижна реакция (PCR)/PCR след обратна
транскрибция [reverse transcription (RT)]PCR, Taqman-базиран PCR и др. [Jones et
al.,2009; Wongboonma et al.,2011]. Един от
методите с най-висока чувствителност е
алел-специфичната RT-PCR.
Целта на настощето проучване е да се

апробира метод за доказване на ABL T15I на
ниво РНК чрез RT-PCR, което да позволи да
се изследва същия биологичен материал,
използван за оценка на BCR-ABL фузионните
траскрипти, при висока чувствителност.
На базата на получените резултати да се
определи честота на разпространение на
аномалията при пациенти с ХМЛ.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В
проучването
бяха
включени
89
пациента с ХМЛ, от които: (i) 47 с клинично
проявена резистентност към ТКИ, (ii) 22
новодиагностицирани, нелекувани пациенти
и (iii) 20 – лекувани с ТКИ с постигнат голям
молекулярен отговор (ГМО).
Изследване на мутацията ABL T315I
Изследвани бяха ядроносни клетки, изоли
рани от периферна кръв след селективно
отстраняване на еритроцитите с лизиращ
разтвор, съдържащ 155 mM NH4Cl, 10 mM
KHCO3, 0.1 mM EDTA. От така получените
ядроносни клетки беше екстрахирана
тотална РНК и ДНК чрез Trizol Reagent
(Invitrogen) спазвайки препоръките на
производителя. В част от случаите, ДНК беше
получена чрез автоматизирана екстракция с
апарат KingFisher mL с готов кит, пригоден за
работа с него [Qiagen].
Изследване на мутацията ABL T315I
на ниво ДНК чрез алел-специфична
амплификация
Първоначалният скрининг за мутацията
ABL T315I беше проведен на ниво ДНК
при пациентите с клинично проявена
резистентност към ТКИ с използване на готов
кит за диагностика, базиран на Taqman сонди
(Аmoy Diagnostics). За целта, около 50 ng
ДНК от пациентите и съответните контроли
бяха смесени с BCR-ABL Reaction Mix, като
резултатите бяха отчитани в реално време в
хода на самата амплификация използвайки
термосайклър RotorGene (Corbett Rеsearch)
Изследване на мутацията ABL T315I на
ниво РНК:
Комплементарна
ДНК
(кДНК)
беше
синтезирана използвайки като матрица
1 микрограм РНК в среда, съдържаща
Хематология, LI 2015, № 1-2

1x буфер, 200 U MMLV обратна
транскриптаза (USB Products), 1 mM
дезоксинуклеотидтрифосфати (дНТФ), 20
U RNAse инхибитор (Invitrogen) и 5 mM
случайни хексамери (Thermo Scientific), чрез
последователно инкубиране на пробите при
37oC за 1 час и при 99oC за 3 минути.
За скрининга на ABL T315I беше използвана
алел-специфична PCR с ко-амплификация
на b-Actin кДНК като вътрешна контрола
на качеството на получената РНК и
ефективността на обратната транскрибция.
За целта, 3 mL кДНК беше амплифицирана
в реакционна среда с краен обем 25
mL, съдържаща: 1x PCR буфер, 2.5 mM
MgCl2; 200 mM дНТФ; 1 U Taq polymerase
(Promega) и по 10 pM от праймерите за
b-Actin [(S) 5’-ggcatcgtgatggactccg-3’ и (AS)
5’-gctggaaggtggacagcga-3’ и ABL T315I,
описани от
Wongboonma et al.,2011.
Амплификацията беше проведена на
термосайклър RotorGene 6000 (Corbett
Rsearch). Продуктите на амплификацията
бяха анализирани чрез електрофореза
в агарозен гел, оцветен със SybrGreen
(Invitrogen), след облъчване с УВ-лъчи.
Потвърдително изследване на ABL T315I
чрез секвениране на Sanger:
При пробите, показали положителна
реакция, беше проведено секвениране
на продуктите на PCR, получени при
амплификацията на кДНК с праймерите
ABL-F
tggttcatcatcattcaacgg
и
ABL-R
ggacatgccataggtagca [Willis et al.,2005],
използвайки
BigDye
Terminator
сенквенционен кит и AB3500 Genetic Analyzer
[Applied Biosystems].
РЕЗУЛТАТИ
При първоначалния скрининг на ДНК, при
4 (8.5%) от изследваните 47 пациенти с
клинично проявена резистентност към ТКИ
беше наблюдавана отчетлива положителна
реакция, съответстваща на носителство на
аномалията (фигура 1а).
Фигура 1а. Taqman-PCR-базирано изследване на
ABL T315I на ниво ДНК с термосайклър Rotor Gene
6000 с отчитане на резултатите в реално време
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При изследването на РНК, получена от
същия биологичен материал, след обратна
транскрибция и амплификация посредством
апробирания подход, при всички 47 проби
беше наблюдаван продукт на реакцията,
съответстващ на b-Actin, а при 4-ма, същите
при които беше намерена мутацията при
първоначалния скрининг, беше наблюдаван
и втори продукт на амплификацията с
големина на фрагмента 158 двойки бази (дб),
съответстваща на очакваната при наличие
на ABL T315I. Реакцията беше отчетлива,
без допълнителни неспецифични бандове
(фигура 1б). Специфичността на реакцията
и наличието на мутацията беше потвърдено
и чрез секвениране. Амплификацията на
серийни десетични разреждания на РНК от
пациент, носещ аномалията, в РНК от здраво
лице показа слаба, но отчетлива реакция до
1%.
Фигура 1б. Агарозна електрофореза на про
дуктите на алел-специфична амплификация
на ABL T315I на ниво РНК, с ко-амплификация на
-Actin като вътрешна контрола. При пациенти
носещи аномалията се визуализират 2 продукта
на реакцията

При останалите 42 пациенти, изследвани
към момента на диагнозата (n=22) или при
постигнат молекулярен отговор (n=20) беше
наблюдаван единственно продуктът на PCR,
съответстващ на b-Actin.
ABL T315I(+) група включваше 4 мъже на
средна възраст 43.5±15.9 год.. Всички бяха
положителни за класическите р210 BCR-ABL
транскрипти, съответно 3 b3a2(+) и 1 b2a2(+).
Изходните
лабораторни
изследвания
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към момента на диагнозата бяха налични
при 3, като при всички тях левкоцитният
брой надвишаваше 100х109/л, отсъстваше
изразена тромбоцитоза, и рискът съгласно
скора на Sokal беше интермедиерен при
двама и висок при един. При трима бяха
прилагани последователно 3 различни ТКИ,
а при един – 2 линии.
При двама от ABL T315I(+) пациенти беше
постигнат голям молекулярен отговор
(включително и пълен при един от тях) чрез
ТКИ втора генерация като втора линия на
лечение, но с кратка продължителност и
развитие на бластна криза само 3 месеца
по-късно. При останалите двама, не само
не беше постигнат молекулярен отговор,
независимо от използваните три различни
ТКИ, но и беше отбелязана прогресия на
заболяването на фона на провежданото
лечение. От четиримата, към настоящия
момент само един е жив с хематологичен
отговор 13 години след диагнозата, а
останалите са починали съответно 37, 35
и 18 месеца след диагностицирането на
заболяването.
ОБСЪЖДАНЕ
Настоящето изследване е първото в страната,
чиято цел е внедряване на молекулярен
метод, основаващ се на алел-специфична
RT-PCR, за скрининг на мутацията ABL
T315I при пациенти с ХМЛ. Реакцията е
специфична и добре оптимизирана. За
разлика от конвенционалното секвениране,
при което реакцията се позитивира само
когато мутационният товар е над 20-30%
[Willis et al.,2013], чувствителността на алелспецифичната RT-PCR в нашето проучване
достига до 1% разреждане на ABL T315I(+)
РНК. Тази чувствителност съотвества на тази,
наблюдавана от Wongboonma et al.,2011 и
позволява доказване на аномалията дори и
в случаите, когато броят на клетките, които я
носят е относително малък [Jones et al.,2009].
Данните от изследването на ABL T315I на
ниво ДНК и РНК се припокриват напълно,
което показва, че скринингът за мутацията
чрез RT-PCR е бърз, лесен за изпълнение
и специфичен и би могъл да намери
своето място в рутинната практика без
съществена промяна в сега съществуващата
диагностична практика.

Установената в настоящето изследване
честота на носителство на ABL T315I при
болни с проявена резистентност (8.5%),
гарантирана от използването на няколко
различни подхода, не се различава значимо
от намерената в други сходни проучвания,
независимо, че като цяло данните варират
в широки граници от 3.4% - 7% до 15%
[Lewandowski et al., 2009; Chahardouli et
al.,2013; Cortes et al., 2007], най-вероятно
в зависимост от използвания подход за
изследване и структурата на групата на
изследваните пациенти. Така например,
честота при пациенти с клинична прогресия
е значително по-висока - 37.0% при
изострена фаза и 26.3% при бластна криза
[Willis et al.,2013].
При нито една от изследваните 22 проби,
взети от пациенти към момента на диагнозата
и преди започване на каквото и да е
лечение, не беше намерено носителство на
аномалията. Сходни са и данните на Willis et
al.,2013, които също не наблюдават ABL T315I
в проби от пациенти в хронична фаза. В други
проучвания, при изследване на селектирани
CD34-положителни клетки, получени от
нелекувани пациенти в хронична фаза,
мутацията се установява според едни в
37.5% от случаите [Iqbal et al.,2013], а според
други – в 2% [Jurcek еt al.,2014]. Очевидно
е, че е възможно още преди започване на
лечението да съществуват клетки, които
носят аномалията, но тяхното доказване
технически е затруднено, а клиничната им
значимост не е изяснена, поради което
търсенето на ABL T315I към момента на
диагнозата не се препоръчва, а е необходимо
само при прогресия на заболяването и при
невъзможност да се постигне очаквания
отговор [Baccarani et al.,2013].
Аномалията не беше доказана при нито една
от изследваните проби, получени от пациенти
с ГМО. Същевременно, при двама от ABL
T315I (+) болни, мутацията беше установена
по време на бластна криза, развивила се
3 месеца след постигнат ГМО. Подобни
“внезапни бластни кризи”, развили се 3
месеца след доказан пълен цитогенетичен
отговор при пациенти, лекувани с иматиниб
са наблюдавани и от други автори [Alimena
et al.,2006]. Възможно обяснение за тази
бърза прогресия е, че при тези пациенти
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още от самото начало на заболяването
съществува малък брой клетки, носещи ABL
T315I или друга мутация, които в резултат на
лечението с ТКИ се селектират и при своята
пролиферация изместват чувствителната
на лечение клетъчна популация [Iqbal
et al.,2013], водейки до бърза прогресия
на заболяването [Nicolini et al.,2007].
Алтернативна възможност е, мутацията да
настъпи в хода на лечението, като израз
на по-изразена генетична нестабилност
[Schnittger et al.,2011]. При останалите двама
пациенти, използването и на трите ТКИ е
довело само до постигане на хематологичен
отговор, потвърждавайки данните за
свързаната с мутацията резистентност
към всички рутинно използвани таргетни
препарати [Baccarani et al., 2013]. Прави
впечатление, че един от ABL T315I (+)
пациенти, независимо от невъзможността
да достигне оптимален отговор с нито един
от използваните препарати, има 13 годишна
преживяемост. Това е в разрез с данните,
че пациентите, носещи тази аномалия имат
лоша прогноза със медианна преживяемост
от 12,6 месеца [Nicolini et al.,2007; Soverini
et al.,2006]. Възможно е, при този пациент,
ABL T315I мутацията да се е явила на късен
етап, тъй като е доказана на 12-тата година
от диагнозата, докато резистентността към
разнообразната терапия, която е използвана
през годините, да е свързана с други
механизми [Bixby et al.,2009]. Възможно е
също така, независимо, че ABL T315I води до
резистентност към ТКИ, преживяемостта на
пациентите да е зависима основно от стадия
за заболяването, като много от пациентите в
хронична фаза имат индолентно протичане
[Jabbour et al.,2008].
В заключение, това първо за страната
проучване
показва
практическата
приложимост на РНК-базирано изследване
на мутацията ABL T315I при пациенти с ХМЛ.
Определенента от нас честота на аномалията,
както и корелацията й с отсъствие на
адекватен отговор към провежданото
лечение съответсва на данните от редица
други сходни проучвания.
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Пациенти

Изследвани параметри
№1

№2

№3

№4

Пол

М

М

М

М

Възраст – диагноза [години]

18

58

36

59

01.2001

08.2010

04.2010

12.2010

Брой левкоцити към диагноза
[x109/л]

Няма данни

225

302

101

Брой тромбоцити към диагноза
[x109/л]

Няма данни

498

502

286

Концентрация на хемоглобина
[гр./л]

Няма данни

110

120

105

Бласти [%]

Няма данни

0

6

3

P210
b2a2

P210
b3a2

P210
b3a2

P210
b3a2

Няма данни
Да

Да
Да (8 см)

Да
Да (5 см)

Не
Да (8 см)

0,89
Интермедиерен

1,3
Висок

0,93
Интермедиерен

Диагноза [дата]

Форма на BCR-ABL
Хепатомегалия
Спленомегалия (см под ребрена
дъга)
Sokal скор
Риск

Няма данни

EUTOS скор
Риск

Няма данни

27
нисък

32
нисък

46
нисък

Първоначално лечение

Hydroxyurea
4 месеца

Hydroxyurea
2 месеца

Hydroxyurea
Cytarabine
6 месеца
Изостр. фаза

Nilotinib
01.2011
Бл. криза

Втора линия на лечение

Interferon 
Hydroxyurea
Изострена фаза

Imatinib
12.2010
Без МО
Изостр. фаза

Imatinib
10.2010

Dasatinib
ГМО
След 3 месеца
Бл. Криза

Трета линия на лечение

Imatinib
Без МО

Nilotinib
ПМО
След 3 месеца
Бл. криза

NAP

Четвърта линия на лечение

Nilotinib
Без МО

Dasatinib
Без МО
Бл. криза

Dasatinib
Резистентен

NAP

Жив

Починал

Починал

Починал

164 мес

37 мес

35 мес

18 мес

Пета линия на лечение
Статус
Преживяемост

Dasatinib
Без МО
Изостр. фаза

Таблица 1. Основни характеристики на ABL T315I(+) болни
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Nilotinib
Без МО
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КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА, РИСКОВИ ФАКТОРИ И ПРЕЖИВЯЕМОСТ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕКСТРАМЕДУЛАРНИ ФОРМИ НА МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ.
ТРИДЕСЕТГОДИШНО НАБЛЮДЕНИЕ В ЕДИН УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР.
В. Горанова – Маринова, К. Сотирова, Е. Спасов, К. Сапунарова, М. Димитрова,
П. Георгиев, В. Гръкланов, В. Бабачева, И. Христова, Ст. Горанов
Клиника по хематология МУ и УМБАЛ ”Св. Георги”- Пловдив

EXTRAMEDULLARY FORMS OF MULTIPLE MYELOMA- CLINICAL FEATURES,
PROGNOSTIC FACTORS AND SURVIVAL - AN ANALYSIS OVER A 30 YEARS PERIOD
V. Goranova-Marinova, K. Sotirova, E. Spassov, K. Sapunarova, M. Dimitrova, P. Georgiev, V.
Gryklanov, V. Babacheva, I. Hristova, St. Goranov
1.

Clinic of Hematology, University Hopsital “Sv. Georgi” MU-Plovdiv

Въведение. Екстрамедуларните миеломи (ЕМ) се представят в 2 различни варианта - ектопична
пролиферация на плазматични клетки чрез деструкция на кортикаликса на костта и хематогенна
дисеминация с метаплазийни огнища в различни органи.
Цел на проучването. Да се анализира честотата, локализацията, терапевтичното повлияване и
преживяемостта на ЕМ за 30 годишен период.
Пациенти и методи. 629 пациенти с мултиплен миелом (ММ) бяха проучени за периода 1980
-2013. ЕМ бяха проучени в дебюта на заболяването и в еволюцията на ММ. ЕМ са съпоставени с
останалите пациенти по основните показатели за болестта и нейната активност, прилаганите
терапевтични режими и преживяемост. Статистическата обработка е извършена с SPSSv18.0, а
оценката на преживяемостта чрез метода на Kaplan-Maier.
Резултати. За периода 1980 -2013г са диагностицирани 108 (17,2%) пациенти с ЕМ – 67 в дебюта
и 41 след първи и последващ редицив. Честота на ЕМ достоверно нараства след 2000г ( p<0,01),
като тенденцията се запазва и в годините на новите терапевтични режими. При почти еднаква
средна възраст сред пациентите с ЕМ преобладава мъжкия пол (20,6% v 13,4%). ЕМ в дебюта на
заболяването са предимно в ранен клиничен стадий, единични с по-големи размери, лековерижни и
несекретиращи варианти, с по-висок Нb( p<0,01) и албумини( p=0,013), по-ниски креатинин ( p=0,019)
и серумен калций ( p<0,02). Обратно ЕМ в еволюцията на ММ са по-често множествени с по-малки
размери, със значима плазмоклетъчна инфилтрация в к.м., резистентност към лечението, с ранни
рециви ( хематогенни) и напреднал клиничен стадий. MS за цялата група е 37 мес, за ЕМ – 31 мес (NS).
ЕМ в еволюцията на заболяването имат достоверно по-ниска МS 29мес.
Обсъждане и заключение. По литературни данни ЕМ зачестяват в съвремието. Те не само поставят
редица нерешени патогенетични проблеми, нo модулират непредсказуемо терапевтичия отговор,
променят еволюцията на заболяването и преживяемостта на пациентите.
Background. Extramedullar disease in multiple myeloma (EMD) present in two different form: ectopic
proliferation of plasma cells through destruction of cortical bone and hematogenous dissemination with
metaplastic infiltration in different organs.
Aim: to analyse the incidence , localization, therapeutic outcome and survival of patients with EMD for a 30 year period.
Patients and methods. 629 patients with multiple myeloma ( MM) were analysed for the period 1980 – 2013.
EMD was assessed at the diagnosis and in the course of MM. EMD were compared to the rest of MM in the major
disease characteristics, therapeutic regimens and survival. Statistics were performed with SPSSv18.0, survival
was assessed with Kaplan-Maier method.
Results. In 108 (17,2%) patients ЕМD was found. In 67 - at the diagnosis and in 41 - in the evolution of MM. The
most frequent localizations were cranial bones, vertebrae and skin. The incidence of EMD significantly increases
after year 2000 ( p<0,01), and the trend is preserved after the introduction of novel agents. The mean age was
similar in the EMD and classic MM, male predominance was found in EMD(20,6% v 13,4%). EMD at diagnosis
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is associated with an early clinical stage, solitary plasmocytomas, non-secreting and light chain variants;
higher levels of HB( p<0,01) and albumin( p=0,013), lower levels of Cr ( p=0,019) and serum Ca ( p<0,02). EMD
in the progression of MM is predominantly at multiple sites, characterized by massive bone marrow infiltration,
resistance to therapy and early relapses; MS of the whole group is 37 months, 31 month for EMD (NS). EMD in
the progression of MM have significantly lower MS of 29 months.
Discussion and conclusion. Literature shows EMD is more frequent in the last years. This is associated with
many unsolved problems in their biology , unpredictable therapeutic outcome, altered disease evolution and
shorter survival of the patients.

ВЪВЕДЕНИЕ
Метаплазийната пролиферация е харак
терен биологичнен феномен при малиг
нените заболявания.
При миеломна
болест екстрамедуларната
локализация
на патологичния процес е добре позната и
описана за първи път от Geschiechter and
Copeland през 1928г и Magnus Levi през
1932г. Екстрамедуларните миеломи (ЕММ)
се представят в 2 различни варианта –
ектопична пролиферация на плазматични
клетки чрез деструкция на кортикаликса на
костта с излаз на туморната маса в съседните
тъкани и хематогенна дисеминация с
метаплазийни огнища в различни органи.
В последните години интерсът към ЕММ
значително нараства на фона на новите
терапевтични
стратегии
и
образни
диагностични методи, високата честота на
непознатия досега терапевтичен отговор
и удължената преживяемост. Данните
в литературата са нееднозначни както
относно
дефиницията на патологичния
процес, така и относно неговата реална
честота,
подлежащите
патогенетични
механизми и евентуалната връзка на ЕММ с
някои основни лекарствени агенти.
Независимо от времето на изява – при дебюта
( ЕМД) или в еволюцията на болестта (ЕМР),
екстрамедуларната дисеминация моделира
клиничното протичане, терапевтичното
повлияване и в повечето случаи скъсява
преживяемостта на пациентите1-3.
ЦЕЛ
Да се анализира честотата, локализацията,
прогностичното значение и преживяемост
та на пациенти с екстрамедуларен миелом
за периода 1980 – 2013г.
ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
За периода м. Януари 1980 – м. Юни 2013 г
в Клиниката по хематология, МУ-Пловдив са
Хематология, LI 2015, № 1-2

диагностицирани, лекувани и проследени
629 пациенти с мултиплен миелом (ММ).
Средна възраст за цялата група е 61.7+/9,7 (32-88г), съотношение м/ж=1.1/1.0. Със
сигурни данни за ЕММ са 108 ( 17.2%). От
тях мъже 69 ( 63.9%), жени 39 ( 36.1%), м/
ж=1.8/1.0 на средна възраст 61.9г+/-10.0.
Пациентите с ЕММ са анализирани в две
групи: в дебюта 66 (10.5%) и в еволюцията
на ММ 42 (6.7%). Честотата на ЕММ е
проследена
хронологично
през
10г
интервали и е отчетено характерното за
тях индукционно лечение. Болните с ЕММ
са съпоставени с класическата форма по
основните показа
тели за активност на
болестта, плазмоклетъчна инфилтрация
в костния мозък, анали
зрани са пре
жвяемостта и прогностичните фактори.
Образната диагностика e осъществявана с
конвенционална рентгенография, компютър
томографско изследване, ЯМР в зони на
интерес, изотопна сцинтиграфия и PET–CT.
Статистическата обработка е извършена с
вариационен анализ, корелационен анализ,
алтернативен анализ, непараметричен
анализ, методи за сравнение на средни
величини - Independаnt samples T- tests , one
way ANOVA, регресионен анализ, КапланМайер метод с log rank test, многофакторен
Cox регресионен анализ, включени в
статистически пакет SPSS v18.0 за Windows.
РЕЗУЛТАТИ
1. Динамика на честотата на ЕММ през
5 –год интервали
Налице е категорична паралелна динамика
между нарастващите хоспитализацонна
заболеваемост от ММ и ЕММ варианти:
трикратно повече новодиагностицирани
болни /месец
и трикратно по-висока
честота на ЕМ форми в последния период в
сравнение с 80-те г.
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Граф.1 Динамика на заболеваемостта от ММ и ЕММ 1980-2013г.

Заболеваемостта от ММ нараства във всеки следващ изслседван период. Честотата
на екстрамедуларните варианти –ЕМД и ЕМР също нараства, не само като абсолютни
стойности, но и като относителен дял спрямо болните с ММ, като се отчита и факта, че в
последните години се увеличава и четотата на ЕМР.
Период

Болни с ММ
N ( %)

Болни с ММ/ год

Болни с ЕМД
N ( %)

Болни с ЕМР
N (%)

Болни с EM/год
N ( %)

1980-1984

66 ( 10.5)

66/5 (13.2)

4 ( 3.7)

4 ( 3.7)

8/5 (1.6)

1985-1989

57 ( 9.10

57/5 (11.4)

4 ( 3.7)

5 ( 4.6)

9/5 (1.8)

1990-1994

69 ( 11.0)

69/5 (13.8)

8 ( 7.4)

5 ( 4.6)

13/5 (2.6)

1995-1999

67 ( 10.7)

67/5 (13.4)

9 ( 8.3)

5 ( 4.6)

14/5 (2.8)

2000-2004

107(17.0)

107/5 (21.4)

10( 9.3)

7 ( 6.5)

17/5 (3.4)

2005-2009

168 ( 26.7)

168/5 (33.6)

13 ( 12.0)

10 (9.3)

23/5 (4.6)

2010-2013

95 ( 15.1)

95/3.5 (27.1)

14 ( 13.0)

10 ( 9.3)

24/3.5 (4.9)

Табл 1. Заболеваемост от ММ и ЕММ 1980-2013г

Най-честите локализации на ЕМ формации, свързани с костта са в лумбалните прешлени
( 36.1%) и тазовия пръстен ( 30.6%). От ЕМ формации, несвързани със скелета най-често е
засягането на кожата ( 12%) под форматта единични или множествени еритемни нодуларни
лезии с размери от няколко мм до няколко см.
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Граф 2. Локализация на ЕМ формации.

3. Сравнителна характеристика на
класическата форма ММ, ЕМД и ЕМР .
В двете ЕММ групи
статистически
достоверно преобладава мъжкия пол,
р=0.01. Пациентите с ЕМД са предимно в
ранен клиничен стадий 9 ( 13.6%), а при ЕМР
почти всички са в III КС - 39 (92.9%), p <0.01.
Макар и без статистическа достоверност се
оформя тенденця за по-висока честота на

лековерижни и несекретиращи варианти 4
( 9.1%) при ЕМД и понижението им при ЕМР
- 1 (3.6%). При анализ на взаимовръзката
между ЕММ и миеломната костна болест се
установи, че ЕМР корелира с напреднала
фаза на костно ангажиране, независимо от
обстоятелството, че при ЕМР са по-чести
плазмоцитоми, несвързани с костта (табл. 2)
Цитогенетични нарушения се установиха
при 54 болни. От тях 33 ( 61.1%) с класическа
форма и 21 ( 38.9%), NS. Del13q- - 5.6% ( 3/54).

Не се установява корелация на патологичен кариотип с изявата на ЕММ
ПОКАЗАТЕЛ

КЛАСИЧЕСКИ ММ
N(%)

ЕМД
N(%)

ЕМР
N(%)

М
Ж

266 (51.1)
255 (48.9)

44( 13.1)
22 ( 7.5)

25 ( 7.5)
17 ( 5.8)

0.01

ВЪЗРАСТ
<65г
>65г

194( 42.4)
264( 57.6)

18 (39.1)
28 ( 60.9)

11 ( 37.9)
18 ( 62.1)

NS

КЛ СТАДИЙ D&S
DS-I
DS-II
DS-III

65 (12.5)
178 ( 34.2)
278 ( 53.4)

9 ( 13.6)
36 ( 54.5)
21 ( 31.8)

2 ( 4.8)
1 ( 2.4)
39 ( 92.9)

<0.0001

ИМУНОЛОГИЧЕН
ВАРИАНТ
IgA
IgG
IgD
BJ
Биклонален
Несекретиращ

114 ( 25.3)
244 ( 54.2)
4 ( 0.9)
45 ( 10.0)
18 ( 4.0)
25 ( 5.6)

13 ( 29.5)
20 ( 45.5)
0
7 ( 15.9)
0
4 ( 9.1)

7 ( 25.0)
13 ( 46.4)
0
6 ( 21.4)
1 ( 3.6)
1 (3.6)

МКБ
Ст 0
Ст 1
Ст 2
Ст 3

75 ( 16.6)
122 ( 27.0)
217 ( 48.0)
38 ( 8.4)

5 ( 10.6)
15 ( 31.9)
20 ( 27.6)
7 ( 27.5)

3 ( 10.3)
7 ( 27.6)
7 ( 47.2)
6 ( 9,7)

P

ПОЛ

NS

0.03

Табл.2 Сравнителна храктеристика – пол, възраст, клиничен стадий, имунологичен вариант, костна
болест
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При ЕМР се установява достоверно по-висок относителен дял на болни повишени серумни
нива на β2M, LDH, CRP, серумен Са и степен на плазмоклетъчна инфилтрация в костния мозък.
Същата зависимост се установява при сравнение на средните стойности на посочените
показатели за активност на ММ ( Табл.3).
ПОКАЗАТЕЛ

Класическа
форма
Χ ±SEM

ЕМ дебют
Χ ±SEM

ЕМ релапс
Χ±SEM

Р

Хемоглобин

95,39±1,023

97,14 ± 4,152

94,70 ± 3,30

NS

Албумин

34,79± 0,557

34,98± 0.975

31,78 ± 1,348

NS

креатинин

182,89 ± 7,909

210,34 ± 26,561

202,12 ± 29,241

NS

Пл. Инфилтр.

48,95 ± 1,034

47,75 ±4,152

60,36 ± 3,300

0.027

Β2М

7,2440 ± 0. 43698

6,5986 ±0,99546

11,3974 ±1,72938

0.01

Серумен Са

2,4986 ± 0,01615

2,5698 ± 0,05939

2,6347 ± 0,09470

0.046

АФ

194,05 ±9,638

243,65 ± 31,476

247,08 ± 58,288

NS

ЛДХ

466,22 ±11,946

561,74 ±56,073

573,80 ±69,094

0.016

Табл 3 Сравнителна храктеристика
показатели за активност

по

4.Преживяемост и прогностични
фактори при пациенти с EMM.
За цялата група MS e 37±1.079 мес, а за
болните с ЕММ, 28±2.99 мес (NS). Най-кратка
е MS на пациентите с ЕМР 23±5.14 мес, а
пациентите с EMD имат MS 30±2.32 мес
(р=0.02)
В многофакторния анализ наличето на ЕММ не се доказа като независим прогностичнен
фактор за скъсена преживяемост (Табл. 4 ). При анализа на рисковите фактори за ЕМР се
установи, че единствениият прогностично значим фактор е ЕМД P=0.0231 ( 95% ИД 1.4441.681).
показател
EM
стадий
подстадий
бета2М
албумин
Имун вариант
Хб
Костни лезии

В
0.248
0.305
0.499
-0.11
-0.13
0.008
-0.007
0.044

Табл. 4. Прогностични фактори
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Wald
0.639
0.136
0.182
0.013
0.012
0.105
2.99
0.012

Sig
0.7
0.025
0.06
0.04
0.008
0.7
0.8
0.08

Exp B
1.281
1.356
1.647
1.145
0.989
0.970
1.008
0.993

ОБСЪЖДАНЕ
Различните
проучвания съобщават за
честота на ЕММ в твърде широк диапазон
13- 38%. Напълно еднозначно повечето
серии регистрират пик в нарастването на
честотата на ЕММ в последните години1-4.
ЕМ растеж е резултат на въздействието на
различни патогенетични фактори и има
различно прогностично значение в дебюта
на ММ и при релапс. В нашето проучване
честотата на ЕМД - 66 (10.5%), а в еволюцията
ЕМР е 42 (6.7%).
В патогенетичен аспект е доказано, че
нарушеният “ homing” между миеломните
клетки и костномозъчната микросреда
предизвиква хематогенна дисеминация на
трасформираната плазмоклетъчна линия
с понижена експресия на адхезионните
молекули VLA-4&CD44, CD56, Р-селектин;
понижена експресия на хемокиновите
рецептори CCR1, CCR2, CXCR4 и повишена
експресия на хепариназа-1, ангиопоетин-1,
фибронектин-1,
CD31
и
ендоглин.
Всички тези биологични промени в
костно-мозъчната микросреда засилват
миграционния потенциал на миеломните
клетки, неоангиогенезата и туморния
растеж4,5. Хематогенната дисеминация и
екстрамедуларният растеж са съпроводени
с „възход към клетъчна незрялост“
(плазмобласти), промяна
секрецията в
класа и типа на М-компонента, засилване
секрецията на лековерижен М-градиент6,7,
спиране продукцията на парапротеини
(вторично несекретиращи) и резистентност
към провежданото лечение8,.
В търсене на „ рисков профил“ за изява на
ЕММ на генетично ниво, авторите от PETHEMA
съобщават че 21,7 % от 306 пациенти с ЕММ
носят високорисковите цитогенетични
аномалии t (4;14), t(14;16), del13q-, del17p-.
Известно е, обаче че тези цитогенетични
нарушения
не са строго специфични
за ЕМ растеж, а са свързани с висок
пролиферативен индекс, резистентност
към лечението и чести рециви. Генетичните
отклонения при пациенти с и без ЕММ
имат сходна честота 24% vs 21%9. В нашата
малка група не се установява асоциация
на патологичен кариотип с ЕМ. Usmani et al
чрез изследване на генно-експресен профил
при високорисков 70-80 генен модел с
Хематология, LI 2015, № 1-2

микрочипова технология установяват, че
ЕММ са по-чести при свърхекспресията
на MF (MAF) и PR гените4,10. На този етап
не са известни генетични фктори, които
специфично предразполагат към ЕМ растеж.
Приема се , че възможността на развитие
на ЕММ е предопределена от генетични
аномалии, които кодират агресивното
протичане на болестта – включително
с екстрамедуларна дисеминация като
плазмоклетъчна леквемия или мекотъканни
плазмоцитоми.
Зачестяването на ЕММ съвпада с ерата на
въвеждането на новите лекарствени агенти за
лечение на ММ - протеазомните инхибитори
и имуномодулаторите. Тяхната роля в изявата
на EMM е обект на множество проучвания. Не
съществува химиотерапевтичен режим, след
приложението на който да не е регистран
ЕМР, включително след автоложна и алогенна
стволовоклетъчна
трансплантация11-15.
От друга страна има данни за лекарства с
двойствен ефект – значима антитуморна,
медуларна активност и едновременно
потенциране
на
екстрамедуларната
миграция. Thalidomide осъществява down
- регулация в експресията на адхезионните
молекули SDF-1a/CXCR4 и CD56, което е
свързано с повишената възможност за
екстрамедуларен релапс15. Всички нови
агенти имат ефект при редукцията на
екстрамедуларните маси. Най-успешно
терапевтично повлияване на ЕМД и ЕМР се
съобщава след интензифицирани режими,
съдържащи Bortezomib, последвани от
ASCT, поради изразен тъканен клирънс
в екстрамедуларната туморна маса14,16.
Данни на PETHEMA при сравняване на три
интензифицирани
химиотерапевтични
режими показват честота на ЕМР-18%15
Най-ниската честота е регистрирана при
Bortezomib - съдържащи режими.
При
опит за дефиниране на рискови
фактори за ЕММ , най-често се обсъждат
мъжки пол, по-млада възраст, лековерижни
варианти, напреднала фаза на заболяването,
значителна к.м. инфилтрация, високи нива на
ЛДХ, В2 –микроглобулин, CRP, ниски нива на
хемоглобин и тромбоцити и неблагоприятни
цитогенетични отклонения и ГЕП, промяна
в адхезионния профил на костномозъч
ната микросреда. В този пейзаж се търсят
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и причините
за зачестяване на ЕММ.
Независимо от времето на изява – в дебюта
или в еволюцията на болестта, ЕМ - растеж
моделира клиничното протичане, избора
на терапевтично поведение, а пациентите с
ЕМР са сред най-кратко живеещите.
ИЗВОДИ
1. ЕММ реално зачестяват в последните
години както в дебюта , така и в еволюцията
на ММ
2. При ЕМД преобладават ранен клиничен
стадий без значимо повишение на нивата
на показателите за биологична активност,
преживяемостта на болните е сходна с
преживяемостта на болните без ЕММ
3.При ЕМР пациентите са предимно в
напреднал клиничен стадий, със значимо
променени показатели за биологична
активност и скъсена преживяемост.
4.ЕММ няма значение на самостоятелен
прогностичен фактор
5.Нито един от традиционните рискови
фактори не се асоциира с изява на ЕМ,
включително и лечението с Велкейд
6. Едиственият значим рисков фактор за ЕМР
е наличието на ЕМД
7. Независимо от времето на изява – в
дебюта или в еволюцията на болестта, ЕМ растеж моделира клиничното протичане,
терапевтичното повлияване и в повечето
случаи
скъсява
преживяемостта
на
пациентите, като след ЕМР – преживяемостта
е 15 месеца.
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КЛИНИЧНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКАТА НА ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕ НА
ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ
Л. Герчева, И. Мичева, Вл. Геров, А. Желязкова, Х. Върбанов, Р. Рачев, Н. Ставрев
Клиника по Хематология, УМБАЛ “Света Марина” Варна

CLINICAL PARAMETERS OF ADULT ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
PATIENTS AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOME
L. Gercheva, I. Micheva, V. Gerov, A. Geliyazkova, H. Varbanov, R. Rachev, N. Stavrev
Clinic of Hematology, University Hospital “St. Marina”, Varna
Цел на проучването е да се установят достъпни в практическата ни дейност клинични
прогностични показатели за изхода от лечение при възрастни пациенти с остра лимфобластна
левкемия (ОЛЛ). Анализирани са 50 пациента на възраст 18 - 72 г., диагностицирани и лекувани
в Клиника по хематология при УМБАЛ „Св. Марина” – Варна. Възрастово разпределение: 42% под
35 г., 36% - между 35 и 60 г. и 22% - над 60 г. Значимо по-висок процент ремисия се установява при
изходен левкоцитен брой <30 х 109/л. и при липсваща коморбидност (р<0,001). Най-висока средна
преживяемост (съотв. 17,5 и 15,7 месеца) се регистрира при пре-Т и пре-В ОЛЛ. Най-ефективен
индукционен протокол е LALA94, следван от BFM. Пълна ремисия е постигната в 81,8% от
лекуваните пациенти, а неуспех от леченито се установява в 18,2%. Свободната от заболеваемост
преживяемост е най-продължителна при протокол GMALL 04/09 – 11,7 месеца (р<0.05). Честотата
на ранната смъртност е по - висока в групата до 35 г., факт който остава необясним. Високият
процент ранна смъртност в групата под 35 години се свързва с инфекции, кървене, късно поставяне
на диагнозата и недостатъчна поддържаща терапия.
Ключови думи: Остра лимфобластна левкемия, прогностични фактори, преживяемост.
The aim of this study was to evaluate prognostic factors and the outcome of treatment in adult patients with
acute lymphoblastic leukemia (ALL). Totally of 50 patients with an age between 18 and 72 years, treated in the
Clinic of Hematology – Varna, were analyzed. The patients were allocated in 3 cohorts: <35 years (42%), 35 –
60 years (36%) and >60 years (22%). Significantly higher percentage of complete response (CR) was found in
patients with leukocyte count <30 x109/l and in the absence of co- morbidities (p<0,001). The highest overall
survival (OS) was registered in patients with pre-B and pre-T ALL (17,5 and 15,7 months, respectively). The most
effective protocols for an induction therapy were LALA94 and BFM. Complete response was achieved in 81,8%
of the treated patients, treatment failure was recorded in 18,2%. Disease free survival was longest in patients
treated with GMALL 04/09 – 11,7 months (р<0.05). The early mortality (EM) rate was higher in the cohort of
younger patients (<35 y), unexplainable fact. The higher percentage of EM in patients <35 y has been associated
with infections, hemorrhages, late diagnosis and insufficient supportive care.
Key words: Acute lymphoblastic leukemia, prognostic factors, survival.

УВОД
Острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ)
съставлява 20% от острите левкемии (ОЛ) при
възрастни. В групата над 60 г. се установява
нарастване на заболеваемостта до 1,6/100
000 население(1). Въпреки непрекъснатите
опити за подобряване на изхода от лечение,
за разлика от детската ОЛЛ, резултатите при
възрастните пациенти са незадоволителни.
Процентът на излекувани варира между 30
и 40 и не се е променил през последните
Хематология, LI 2015, № 1-2

20 години (2). Изработват се и се обогатяват
различни прогностични скали, определящи
възможността да се постигне ремисия
при нисък риск от смъртност по време
на индукционното лечение, както и да се
предвиди възможността за рецидив (3, 4).
Тези критерии са систематизирани в Tабл.1.
Табл. 1 Рискови групи при ОЛЛ у възрастни
пациенти
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Показател
Възраст
Левкоцити:

Стандартен риск

Висок риск

< 35 г.

>35 г.

< 30 x 109/l за В- ОЛЛ
< 100 x 109/l за Т-ОЛЛ

Време, необходимо за
постигане на ремисия

до 4 седм. ( 5 г. DFS в 46%)

Цитогенетика

Hyperdiploid , del(9p)

Големи различия съществуват в честотата на
изява на цитогенетичните маркери при деца
и възрастни. Например, хипердиплоидният
кариотип, който предопределя много
добра прогноза, е твърде чест при деца, но
изключително рядък при възрастни (5). За
възрастните пациенти е характерна найвече t(9;22), която се регистрира в 25% от
случаите. Преди ерата на тирозинкиназните
инхибитори (ТКИ) Ph(+) ОЛЛ беше свързана
с много лоша прогноза. Включването на
Иматиниб към режимите на интензивната
химиотерапия
драматично
повиши
преживяемостта и наложи концепцията
за
излекуване
без
хемотопоетична
стволовоклетъчна трансплантация (6). Някои
от цитогенетичните нарушения са свързани с
много лоша прогноза. Например при t(4;11)/
MLL-AF4 алогенната стволовоклетъчна
трансплантация при първа ремисия е
единствен избор на лечение (7).
ОЛЛ е хетерогенно заболяване по отношение
на клетъчния фенотип. При възрастните
пациенти превалират В-клетъчните типове
(Pro-B, “Common” B, Pre B и зряла В-клетъчна
ОЛЛ), които съставляват 75% от всички случаи
на ОЛЛ, oстаналите 25% са от Т клетъчната
линия. Миелоидните маркери CD13 и CD33
могат да бъдат аберантно ко-екпресирани
заедно с лимфоидните при 20% - 30% от
възрастните болни с ОЛЛ (3). Аберантната
експресия на миелоидни маркери, например
CD13, се свързва с неблагоприятна прогноза
(8).
ОЛЛ е едно от малкото заболявания в
онкохематологията, при което не се отбелязва
съществен прогрес в терапевтичното
поведение през последните години. Няма
утвърдени стандартни протоколи и въпреки
хетерогенността на заболяването при
възрастните пациенти, в повечето случаи
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>30 x 109/l за В- ОЛЛ
>100 x 109/l за Т-ОЛЛ
над 4 седм. (5 г. DFS 0%)
Ph+, t(8;14), t(8;22), t(2;8), t(4;11),
комплексен кариотип

различните подварианти се третират по
един и същ начин (2, 9, 10).
ЦЕЛ
Цел на настоящото проучване е да се
анализират достъпни в практическата ни
дейност клинични прогностични показатели
и
ефективността
на
терапевтичните
протоколи при възрастни пациенти с ОЛЛ,
лекувани през последните 5 години в
клиниката по хематология при УМБАЛ „Св.
Марина” – Варна.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проучени са 50 пациента с ОЛЛ. Анализирани
са анамнестичните и физикални данни,
резултатите от изслeдвания на кръвна
картина,
биохимия,
костен
мозък,
флоуцитометрия, цитогенетика. Оценка на
коморбидността е осъществена по скалата
CIRS (11). Отчетени са резултатите от лечение
с различните общоприети индукционни
протоколи
за
ОЛЛ.
Статистическата
обработка е извършена с SPSS 17.0.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Демографски данни
Анализираните пациенти са на възраст от 18
до 72 г. Разделени са в три възрастови групипод 35г.- 42%, между 35 и 60 г - 36% и над 60
г - 22% . Съотношението мъже/жени е 0,92.
Левкоцитен брой при диагнозата
Левкоцитният брой e един „стар“ важен
прогностичен критерий при поставяне
на диагнозата, определящ обема на
левкемичната маса. Степента на левкоцитоза
спрямо възрастта на проучените 50 пациента
е посочена на Табл. 2.

Табл. 2 Процентно разпределение на пациентите по възраст и левкоцитен брой
WBC
9

9

9

Групи

<30 x10 /l

30-100x10 /l

>100x10 /l

до 35 г.

20 %

8%

14%

35 – 60 г.

26%

6%

4%

над 60 г.

14%

8%

0%

Най-голяма е групата болни на9 възраст
35 - 60 г. с левкоцити <30 x10 /І (26%),
Значим процент (14%) от пациентите под
35 г. стартират
лечението с левкоцитоза
9
>100x10 /l.
Процентът на пациентите, постигнали пълна
ремисия 9е най-висок при левкоцитен брой
< 30 x 10 /l (Табл. 3). Резултатите са очаквани
и натълно съпоставими с литературните
данни (4, 12).
Табл.3 Процент на пълна ремисия спрямо
левкоцитния брой при диагнозата.
WBC

Табл. 4 Коморбидност и пълна ремисия.
Коморбидност

CR

липсва

75%

лека

12,5%

умерена

8,3%

тежка

4,2%

Фиг.1 Възрастови групи и степени коморбидност

CR
9

< 30 x 10 /l

61,2%

9

20.4%

30 – 100 x 10 /l
9

> 100 x 10 /l

18.4%

Коморбидност
Коморбидността е друг фактор от основно
значение за преживяването на тежкия
период на миелосупресия и достигането
до пълна ремисия. Тя е логично най-малка
в групата под 35 г., а най-изразена при
пациентите над 60 години. В тази група
е значима средностепенната и тежка
коморбидност (Фиг. 1).
Липсващата коморбидност се свързва със
значимо по-висок процент на пълна ремисия
след индукционното лечение (р<0,001)
(Табл.4).
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Фенотип на ОЛЛ
В групите под 35 и 35-60 години при нито
един пациент не се установява фенотип
Про-В, докато в тази над 60 г не се установяват
Пре-Т и Т фенотип (Табл. 5).
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Табл. 5. Фенотип на ОЛЛ
Възрастови групи
Фенотип

до 35 г.

35-60 г.

над 60 г.

Pro- B ALL

0%

0%

2,6%

Pre-B ALL

7,9%

0%

2,6%

Common ALL

15,8%

5,3%

7,9%

Mature B-ALL

5,3%

5,3%

7,9%

Pre-T ALL

2,6%

5,3%

0%

T-ALL

15,8%

10,5%

0%

Biclonal ALL

0%

2,6%

2,6%

Най-висока средна преживяемост (съотв.
17,5 и 15,7 месеца) е установена при пациенти
с пре-Т и пре-В ОЛЛ (Табл. 6).
Табл. 6 Фенотип и средна преживяемост на
пациенти с ОЛЛ
Фенотип

Ср. преживяемост
(мес.)

Pre-B ALL

15.7

Common ALL

3.3

Mature-B ALL

8.8

Pre-T ALL

17.5

T ALL

13.6

Biclonal AL

0.5

Ко-експресия на миелоидни маркери се
регистрира в 25,8% от болните с В-ОЛЛ и в
14,3% при тези с Т-ОЛЛ, без да има отношение
към постигането на пълна ремисия и
преживяемостта .
ЦИТОГЕНЕТИЧЕН АНАЛИЗ
Нормален кариотип е установен в 60% от
случаите, „добър“ кариотип: 47,XY +5; 47,XXX;

46,XY[del1(p)] – в 20% и лош кариотип –
t(4,11), t(9;22), комплексен кариотип– в
20% . Промените в кариотипа са силен и
независим фактор за изхода от лечението
и участват в определяне на рисковите
групи. Честотата на тези нарушения се
променя с възрастта. В нашия материал
регистрирахме най-честата по литературни
данни цитогенетична аберация - t(9;22) само
при два от случаите. В 27,8% от пациентите с
нормална цитогенетика е постигната пълна
ремисия (p < 0.05).
Отговор към използваните
терапевтични режими
През годините за лечение на пациентите с
ОЛЛ са използвани различни цитостатични
протоколи (Табл.7). Най-ефективен се оказва
протокол LALA94, следван от BFM. Те са
свързани с 44,4% постигната ремисия при
пациенти до 35 години. GMALL B-86 и HCVAD
се оказват ефективни при лечението на
зрелия тип В-ОЛЛ.
Табл.7 Цитостатични протоколи и индукция на
пълна ремисия

Честота в групата
болни

Процент лекувани
болни

LALA94

16

32

38.9%

HCVAD

7

14

11.1%

BFM

11

22

27.8%
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CR

CVAP

3

6

0

GMALL 04/09

3

6

16.7%

VCR/CY/PR

2

4

5.6%

7+3

2

4

0

Supportive care

6

12

0

Пълна ремисия е постигната в 81,8%
от лекуваните пациенти, а неуспех от
лечението се установява в 18,2%. Най-висока
(50%) е честотата на пълната ремисия при
пациентите под 35 г. Интересен е фактът, че
всички болни над 60 г., преодолели ранна
смъртност са постигнали пълна ремисия
(Фиг.2).
Постигнатата пълна ремисия е с кратка
продължителност. Процентът на ранни
рецидиви е значим при всички използвани
протоколи. Свободната от заболеваемост
преживяемост е най-продължителна при
протокол GMALL 04/09 – 11,7 месеца (р<0.05)

Фиг.3 Най-чести причини за ранна смъртност

ИЗВОДИ

Фиг.2 Възрастови групи и пълна ремисия

Ранна смъртност е установена в 35,7% от
лекуваните пациенти. Най-честата причина
за ранна смъртност са инфекциозните
усложнения преди и по време на
индукционната терапия и кръвоизливите
(Фиг.3). При пациентите с левкоцитен брой
<30х109/л при поставяне на диагнозата,
които би трябвало да са с добра прогноза,
ранната смъртност е много висока – 60%.
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Резултатите
от
проведения
анализ
показват, че постигането на пълна
ремисия и преживяемостта при пациенти
с ОЛЛ зависят от левкоцитния брой при
диагнозата, коморбидността, клетъчния
фенотип, цитогенетиния профил и вида
на индукционния режим. Установява се,
че процентът на постигната ремисия и
преживяемостта са значимо по-високи
в групата пациенти с левкоцитен брой
<30х109/л. Липсващата коморбидност се
свързва със значимо по-висок процент
на пълна ремисия след индукционното
лечение. Най-висока средна преживяемост е
установена при пациенти с пре-Т и пре-В ОЛЛ
като честотата на експресия на миелоидни
маркери не повлиява
постигането на
ремисия. Пълна ремисия е постигната в
81,82% от лекуваните пациенти с ОЛЛ, което
съответства на публикуваните данни от
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други центрове. Най-ефективни се оказват
протоколите LALA94 и BFM. GMALL B-86 и
HCVAD показват предимство при лечението
на зрелия тип В-ОЛЛ. Постигнатата пълна
ремисия е с кратка продължителност.
Процентът на ранни рецидиви е значим при
всички използвани протоколи. Установена
е висока ранна смъртност, най-висока в
групата до 35 г., факт който остава необясним.
Най-честите причини за ранна смъртност
са инфекции, кървене, късно поставяне на
диагнозата и недостатъчна поддържаща
терапия.

7. Vey N, Thomas X, Picard C, et al. Allogeneic stem cell
transplantation improves the outcome of adults with
t(1;19)/E2APBX1 and t(4;11)/MLL-AF4 positive B-cell acute
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Резюме. Цел: Оценка на цитогенетичните прогностични фактори и стратификация на риска при
новодиагностицирани пациенти с множествен миелом. Материал и методи: Оценени са общо
92 новодиагностицирани болни с множествен миелом, изследвани с FISH и/или конвенционален
цитогенетичен анализ. Извършена е стартификация на риска по два различни прогностични
модела - mSMART и IMWG. При 53 (57.6%) болни е приложена бортезомиб-базирана индукционна
терапия, а при 39 (42.4%) – конвенционална. Сравнени са свободната от прогресия преживяемост
(РFS) и общата преживяемост (OS) в различните рискови групи според вида на приложената терапия.
Статистическата обработка е извършена с програма SPSS v21, а оценката на преживяемостта
– чрез метода на Kaplan-Maier и log rank test. Резултати: Стратификацията на риска установява
достоверно различна обща преживяемост между рисковите групи. В групата с бортезомиб
разликите в преживяемостта между пациентите с интермедиерен и стандартен риск по mSMART,
съответно стандартен и висок риск по IMWG, не са сигнификантни, за разлика от пациентите
на конвенционална химиотерапия. Обсъждане: Резултатите потвърждават литературните
данни, че бортезомиб подобрява прогнозата на пациентите с интермедиерен риск по mSMART и
висок риск по IMWG като доближава преживяемостта им до тази на пациентите със стандартен
риск. Нашите резултати доказват ползата от прилагане на риск-адаптиран подход в лечението
на множествения миелом. Заключение: Двата модела за стратификация на риска дават реална
оценка на очакваната средна обща преживяемост в съответните прогностични групи и могат да
служат като база за индивидуализиран подход в лечението на пациентите с множествен миелом.
Ключови думи: множествен миелом, стратификация на риска, бортезомиб-базирана терапия,
риск-адаптиран подход
Summary. Aim: Assessment of cytogenetic prognostic factors and risk stratification in newly-diagnosed
patients with multiple myeloma. Patients and methods: We analyzed tha data of 92 newly-diagnosed patients
with multiple myeloma with performed FISH and / or conventional cytogenetic analysis. Risk stratification was
performed according to the mSMART and IMWG algorithms. Bortezomib-based induction therapy was applied
in 53 (57.6%) patients, while 39 (42.4%) patients were treated with conventional chemotherapy. A comparative
analysis of progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) in each risk group was performed according
to the type of therapy administered. was carried out with The program SPSS v21 was used for statistical data
processing, survival was assessed with the Kaplan-Maier method and a log rank test. Results: Our results
show significant differences in outcomes between risk groups, regardless of the prognostic model being used
(mSMART or IMWG). In patients treated with bortezomib however the differences in survival between mSMART
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intermediate- and standard risk groups, respectively IMWG standard and high-risk groups, were not significant.
Our data are in favour of a risk-adapted approach in the treatment of multiple myeloma patients. Conclusion:
The two risk stratification approaches giv ea realistic assessment of the expected median overall survival
according to the risk status and can serve as a basis for individualized treatment of newly-diagnosed multiple
myeloma patients.
Key words: multiple myeloma, risk stratification, bortezomib-based therapy, risk-adapted approach

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Множественият миелом (ММ) е нелечима
малигнена
хемопатия,
при
която
през последните години се отбеляза
значителен напредък в диагностиката и
лечението. Автоложната трансплантация
на хемопоетични стволови клетки (АТХСК)
се утвърди като стандартен терапевтичен
подход при голяма част от болните, а с
навлизането на новите терапевтични
агенти, протеазомните инхибитори и имуно
модулаторите, прогнозата на пациентите се
подобри значително.
Генотипната характеристика на малигнения
клон е важен компонент от патогенезата на
ММ. Известно е, че заболяването се асоциира с
определени цитогенетични аномалии, някои
от които носят лоша прогноза. Доказването
на тези аберации с флуоресцентна in situ
хибридизация (FISH)може да идентифицира
група пациенти с висок риск, при които
следва да се прилага различен терапевтичен
подход в сравнение с тези със стандартен
риск.Разделянето
на
пациентите
в
прогностични групи, т.нар.стратификация
на риска, е важен диагностичен подход,
чиято основна цел е прилагането на рискадаптирана терапевтична стратегия, т.е.
индивидуализиране на лечението според
генетичната
карта на
заболяването
и
свързани с пациента фактори (възраст,
коморбид
ност, бъбречна функция). В
хематологията няма консенсус по въпроса
за риск-адаптираната терапия, тъй като
публикуваните до момента препоръки
(mSMART) не се базират на резултати
от големи рандомизирани клинични
проучвания. В публикувания през 2014 г.
консенсус на Международната работна
група за миелом (IMWG) е направен
опит за създаване на единна система за
стратификация на риска. Отбелязва се, че
на този етап при ММ са известни множество
прогностични и много по-малко предик
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тивни маркери. Докато прогностичните
фактори вече са широко използвани и имат
своето значение в стратификацията на риска,
предиктивните фактори биха имали важна
роля за индивидуализиране на лечението,
което е основна цел на риск-адаптираната
терапия.
Целта на нашето проучване е въз основа
на цитогенетични прогностични фактори
да се стратифицира риска по двете
системи – mSMART и IMWG и да се сравни
преживяемостта във всяка група при лечение
с бортезомиб-базирана и конвенционална
терапия.
II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
1. ПАЦИЕНТИ:
Анализирани са данните на общо 92
новодиагностицирани болни с множествен
миелом, при които са извършени FISH и/
или конвенционален цитогенетичен анализ.
От тях 64 пациенти са диагностицирани и
лекувани в Клиника по хематология на ВМАСофия, а останалите - в други хематологични
клиники от София, Пловдив и Плевен.
Цитогенетичните изследвания са извършени
основно в Цитогенетична лаборатория -ВМА
и цитогенетичните лаборатории в УМБАЛ
- Пловдив (13) и Плевен (1). Пациентите
са подписали информирано съгласие за
извършване на генетични изследвания.
Средната възраст на анализираните болни е
63.6 (39-85) год. Останалите характеристики на
пациентите са представени на таблица № 1.
Таблица № 1. Характеристики на пациентите

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой (n=92)

Процент (%)

1. Пол

мъже
жени

49
43

53.3%
46.7%

2. Тип на миелома

IgG
IgA
Лековерижен

57
17
18

62%
18.5%
19.6%

3. Стадий по ISS

I
II
III

12
27
53

13%
29.3%
57.6%

4. Терапевтичен подход

Подходящи за АТХСК *
Неподходящи за АТХСК
Извършена АТХСК
Бортезомиб-базирана терапия
Конвенционална терапия

46
46
16
53
39

50%
50%
17.4%
57.6%
42.4%

*За подходящи за АТХСК - пациентите под 65 год. и без значима коморбидност.

2. МЕТОДИ:
2.1. Стратификация на риска
Пациентите са разделени в рискови групи въз основа на два прогностични модела – mSMART
от 2013г. и IMWG от 2014г. - таблица № 2 и таблица № 3.
Таблица № 2. mSMART стратификация на риска при активния множествен миелом*
Висок риск

Интермедиерен риск
FISH
t(4;14)
Цитогенетична del 13
Хиподиплоидия
PCLI ≥ 3%

FISH
del 17p
t(14;16)
t(14;20)
GEP - високо-рисков профил

Стандартен риск
Всички останали, включително:
FISH
t(11;14)
t(6;14)

GEP – профил на генна експресия; PCLI – plasma cell labeling index
*Адаптирана по Mikhael, J.R. et al. Mayo Clin Proc. 2013; 88: 360–376

Таблица № 3. Стратификация на риска по IMWG*
Параметри

Висок риск

Стадий и ганетичен
профил

ISS II/III и

Средна ОS
% пациенти

Стандартен риск

Нисък риск

Всички останали

ISS I/II, липса на del 17p, t(4;14)и
amp1q и възраст < 55 год.

2 год.

7 год.

>10 год.

20%

60%

20%

del 17p или t(4;14)

*Адаптирана по Chng, W.J.et al. Leukemia. 2014 Feb;28(2):269-77.
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2.2. Лечение:
Използвани са следните конвенционални
химиотерапевтични режими: при подходящи
за трансплантация болни - инфузионен VAD
режим(Vincristine 0.4 mg iv Д1-Д4 в 24-часова
инфузия ; Doxorubicin 9 mg/m2 iv Д1-Д4 в
24-часова инфузия и Dexamethasone 40 mg iv
Д1-Д4, Д9-Д12, Д17-Д20), а при неподходящи
за трансплантация - режими, базирани
на алкилиращи препарати. Бортезомиб
– базираните режими, използвани при
подходящи за трансплантация пациенти са
VD (Bortezomib 1.3 mg/m2 iv или sc Д1, Д4, Д8
иД11 и Dexamethasone 40 mg iv Д1-Д2, Д4-Д5,
Д8-Д9 и Д11-Д12) и VCD (Bortezomib 1.3 mg/m2
iv или sc Д1, Д4, Д8 и Д11, Сyclophosphamide
300 mg/m2 iv Д1, Д8 и Д15 и Dexamethasone
40 mg iv Д1-Д2, Д4-Д5, Д8-Д9 и Д11-Д12)
а при неподходящи за трансплантация –
VMР(Bortezomib 1.3 mg/m2 iv или sc Д1, Д4,
Д8, Д11, Д22, Д25, Д29 и Д32, Melphalan 9 mg/
m2 po Д1-Д4 и Prednisone 60 mg/m2 po Д1-Д4).
Мобилизация на ПСК и АТХСК са извършени
в Трансплантационния сектор на НСБАЛХЗ –
София с кондициониращ режим Mel200.
2.3. Статистически методи:
Статистическата обработка на данните е
извършена с програма SPSS v21. За оценка
на преживяемостта е използван методът
наKaplan-Maier и log rank test.Свободната от
прогресия преживяемост (РFS) е дефинирана
като времето от започване на лечението до
настъпване на прогресия на заболяването
или смърт,а общата преживяемост (OS) - като
периодът от поставяне на диагнозата до
смъртта.

метода на изследване в нашия анализ е
установена следната честота на хромозомни
аберации, свързвани в различни проучвания
с неблагоприятна прогноза при пациентите с
ММ: 39 (42.4%) от 92 пациенти с монозомия/
делеция на хромозома 13 (del13); 22/92
(23.9%) - с amp1q; 15/92 (16.3%) – с del1p;
15/92 (16.3%) – с del17p ; 8/92 (8.7%) – с t(4;14)
и 2/92 (2.2%) – с t(14;16).
1. Стратификация на риска
Стратификация на риска по IMWG и mSMART е
извършена при 87 (94.6%) болни. При 5 (5.4%)
наличната информация не беше достатъчна,
за да бъдат поставени в определена рискова
група. При стратифициране на риска по
IMWG най-голям е броят наболните със
стандартен риск – 58 (63%), високорисковите
пациенти са 21 (22.8%), а тези с нисък риск
–8 (8.7%). Средната OS е значимо различна
в отделните групи (log rank test, p<0,05):
в групата с нисък риск тя е 79 мес., при
пациентите със стандартен риск – 53 мес., а
при тези с висок риск – около 25 мес. 3-год.
OS е 100% в групата с нисък риск и съответно
54% и 29% в групите със стандартен и висок
риск - фиг. №1.

III. РЕЗУЛТАТИ
При 49 (53.2%) от 92 болни са получени
годни за анализ метафазни пластинки и
е извършен класически ЦГА. От тях при
37(75.5%) са намерени клонални бройни
и структурни промени. FISH методът,
извършен на фиксирани интерфазни ядра
от костно-мозъчен аспират, е използван за
оценка на генетичния профил при общо 76
пациенти, като в 69 от тях (90.8%) са доказани
патологични промени в изследваните
локуси, а при останалите 7 (9.2%) намерените
патологичните находки са под 5%.С двата
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Фиг. № 1. OS в трите рискови групи по IMWG

За стратификация на риска по mSMART
бяха използвани следните прогностични
фактори: del 17p, t(14;16), t(4;14), Сdel13,
хиподиплоидия
и
t(11;14),
поради
невъзможност за изследване на другите

2. Сравнение на PFS и OS за пациентите от
трите рискови групи по IMWG и mSMART,
лекувани с конвенционална и бортезомиббазирана терапия.
В нашия анализ бортезомиб сигнификантно
увеличава свободната от прогресия
преживяемост (съотв. 26,8 мес. срещу 18,2
мес, p=0,048) и общата преживяемост на
пациентите (3-год. OS 65% с/у 35%, p=0.018)в
сравнение с конвенционална химиотерапия.
Тази полза по отношение на преживяемостта
обаче не е еднаква за всички рискови групи.
В групите със стандартен и висок риск по
IMWG приложението на бортезомиб не
удължава сигнификантно PFS и OS (p>0,05),
макар и да се отчита ясна тенденция за
по-добра преживяемост при пациентите,
лекувани с протеазомен инхибитор - таблица
№ 4.

две транслокации (t(14;20) и t(6;14)), PCLI и
GEP в нашия център. Най-голяма е групата
пациенти със стандартен риск – 50 (54.3%)
пациенти. В групите с интермедиерен и
висок риск попадат почти равен брой
пациенти, съответно 18 (19.6%) и 19 (20.7%).
Средната OS, стратифицирана според риска
по mSMART, е значимо различна в отделните
групи (log rank test, p<0,001): в групата със
стандартен риск тя е 62 мес., при пациентите
с интермедиерен риск – 41 мес., а при тези
с висок риск – около 21 мес. 3-год. OS е 65%
в групата с нисък риск и съответно 57% и
21% в групите със стандартен и висок риск.
- фиг.№2.

Фиг № 2. OS в трите рискови групи по mSMART
Таблица №4. Преживяемост на пациентите в групите по IMWGспоред вид терапия
3-год.
OS
IMWG

Вид терапия

Средна
OS

%
болни

Средна
PFS

95% CI
Долна
граница

Горна
граница

р

95% CI

р

месеци

Долна
граница

Горна
граница

19,7

13,1

26,4

29,9

18,3

41,5

10,0

5,0

14,9

21,3

11,0

31,6

месеци

Конвенционална

44,7

Стандартен
риск
Бортезомиб
Конвенционална
Висок риск

41.9%

Бортезомиб
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62,0
17,4
30,7

67.4%
12.5%
42.0%

0,163

27,9

61,5

42,8

81,2

7,7

27,1

16,9

44,4

0,172

0,165

0,054
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Сред
пациентите
на
стандартна
химиотерапия рискът определя различна
обща
преживяемост
–
пациентите
със стандартен риск са с по-висока
преживяемостот тези с висок риск (p=0,015).
В групата на лекуваните с бортезомиб рискът
не определя статистически значими разлики
в OS (р>0.05).
Пациентите
с
интермедиерен
риск
по
mSMART се различават значимо по

отношение на PFS и OS в зависимост от
това дали са лекувани с бортезомиббазирана, или конвенционална терапия,
но това може да се дължи на малкия брой
болни с интермедиерен риск, лекувани с
конвенционална ХТ. Статистически значима
разлика в средната PFS и OS според
терапията в групите със стандартен и висок
риск не е отчетена - Таблица № 5.

Таблица №5. Преживяемост на пациентите в групите по mSMARTспоред видтерапия
95% CI
mSMART

Стандартен риск
Интермедиерен
риск
Висок риск

Горна
граница

3-год.
OS

месеци

%
болни

Конвенционална

52,3

50,8%

33,5

71,1

Бортезомиб

76,2

83,9%

56,4

96,0

Конвенционална

8,0

0%

0,00

19,8

Бортезомиб

49,2

70,7%

36,7

61,8

Конвенционална

19,1

12,5%

8,6

29,7

Бортезомиб

22,2

27,3%

11,1

33,2

Вид терапия

В групата на лекуваните с бортезомиб
пациенти болните със стандартен риск са с
най-висока преживяемост, след тях са тези
с интермедиерен риск, а най-ниска е OS на
тези с висок риск. Разликата между първите
две групи обаче не е сигнификантна (средна
OS 76.2 мес. с/у 49.2 мес.), докато пациентите
с висок риск са със значително по-ниска
средна OS (22.2 мес.) - фиг№ 3.

Фиг № 3. OS на пациентите, лекувани с
бортезомиб, в трите рискови групи по mSMART
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Долна
граница

Средна
OS

Стойност

Средна
PFS

95% CI

р

месеци

Долна
граница

Горна
граница

23,5

15,5

31,4

32,0

18,0

46,0

4,0

0,00

9,9

29,7

18,6

40,8

11,7

5,7

17,8

12,0

6,0

17,9

на р
0,081

0,001

0,694

0,268

0,001

0,785

IV.ОБСЪЖДАНЕ
Сравнявайки
относителния
дял
на
пациентите в отделните рискови групи по
mSMART, потвърждаваме публикуваните
резултати от Mayo Clinic (1), където пациен
тите със стандартен риск са най-много –
около 60%, а във всяка от останалите две
групи попадат по 20% от случаите. В нашата
кохорта средната OS е достоверно различна
и резултатите са сходни с тези, публикувани
от Mikhael et al.( при стандартен риск - 8-10
год. , при интермедиерен риск - 4-5 год. и
при висок риск - 3 год). Средната OS в нашия
анализ е по-ниска поради по-краткото време
на проследяване на пациентите, като при
почти половината от пациентите (48.9%) тя
не е достигната. При определянето на риска
по IMWG делът на пациентите в групите е
близък до този, посочен от Chng et al. (2), с
изключение на групата с нисък риск, в която
попаднаха само 8.7% от всички пациенти.
Средната OS е достоверно различна в
отделните групи.
Авторите, създали двете системи за
стратификация на риска, са единодушни, че

пациентите, в чието лечение задължително
трябва
да
присъства
протеазомен
инхибитор, са тези с t(4;14). Това становище се
базира на големи рандомизирани клинични
проучвания, според които бортезомиб може
да преодолее напълно (3,4) или частично
(5,6) лошата прогноза, която носи тази
транслокация. Според повечето проучвания
високорисковите пациенти имат най-малка
полза от лечението с бортезомиб (5,7,8)
и препоръките са за включване на тези
пациенти в клинични изпитвания поради
липса на достатъчно ефективен утвърден
терапевтичен подход.
В нашия анализ при лекуваните с бортезомиб
пациентиразликата в OS между групите
със стандартен и интермедиерен рискпо
mSMART не е сигнификантна, докато
пациентите с висок риск са със значително
по-ниска
преживяемост.
Сравнявайки
средната PFS на пациентите със стандартен
и интермедиерен риск, лекувани с
бортезомиб, разликата е още по-малка (32
мес. с/у 29.7 мес., р>0.05), а пациентите с
висок риск имат средна PFS само 12 мес.
Това потвърждава литературните данни,
че бортезомиб подобрява прогнозата на
пациентите с интермедиерен риск (сред
които са тези с t(4;14) и Сdel13q) и доближава
преживяемостта им до групата със стандар
тен риск. Пациентите с висок риск имат ниска
PFS и OS, независимо от терапевтичния
подход.
При стратификацията по IMWG
в групата на лекуваните с бортезомиб рискът
не определя статистически значими разлики
в PFS и OS, т.е бортезомиб подобрява
прогнозата при пациентите с висок риск.Тук
трябва да се има предвид, че пациентите с
t(4;14) са в групата с висок риск, което може
да обясни тези резултати. Нашите данни
доказват ползата от прилагане на рискадаптиран подход в лечението на ММ.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През последните години беше отбелязан
значителен напредък в разработването
на ефективни терапевтични статегии при
множествения миелом и проучването на
биологията на заболяването, което доведе
до подобрена преживяемост на пациентите.
Стратификацията на риска е важен етап в
цялостния диагностично-лечебен процес.
Хематология, LI 2015, № 1-2

И двата модела за стратификация на риска,
приложени от нас в клиничната практика,
дават реална оценка на очакваната средна
обща преживяемост при пациентите
от съответните прогностични групи.
Подобряването на прогнозата на част от
пациентите с високорискови цитогенетични
аберации при лечение с бортезомиб дава
основание да направим извода, че рискадаптираната терапия има място в лечението
на пациентите с ММ.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Mikhael JR, Dingli D, Roy V, et al. Management of newly
diagnosed symptomatic multiple myeloma: updated
Mayo Stratification of Myeloma and Risk-Adapted Therapy
(mSMART) Consensus Guidelines. Mayo Clin Proc. 2013; 88:
360–376.
2. Chng WJ, Dispenzieri A, Chim CS, et al. IMWG consensus
on risk stratification in multiple myeloma.Leukemia. 2014
Feb;28(2):269-77.
3. Cavo M, Tacchetti P, Patriarca F, et al. Bortezomib with
thalidomide plus dexamethasone compared with thalidomide
plus dexamethasone as induction therapy before, and
consolidation therapy after, double autologous stem-cell
transplantation in newly diagnosed multiple myeloma: a
randomised phase 3 study. Lancet. 2010; 376: 2075–2085.
4. San Miguel JF, Schlag R, Khuageva NK, et al. Bortezomib plus
melphalan and prednisone for initial treatment of multiple
myeloma. N Engl J Med. 2008; 359: 906–917.
5. Avet-Loiseau H., Leleu X, Roussel M, et al. Bortezomib plus
dexamethasone induction improves outcome of patients with
t(4;14) myeloma but not outcome of patients with del(17p). J
Clin Oncol. 2010; 28: 4630–4634.
6. Sonneveld P, Schmidt-Wolf IG, van der Holt B, et al. Bortezomib
Induction and Maintenance Treatment in Patients With Newly
Diagnosed Multiple Myeloma: Results of the Randomized
Phase III HOVON-65/ GMMG-HD4 Trial. J Clin Oncol 2012.
7. Mateos MV, Gutierrez NC, Martin-Ramos ML, et al. Outcome
according to cytogenetic abnormalities and DNA ploidy
in myeloma patients receiving short induction with
weekly bortezomib followed by maintenance. Blood.
2011;118(17):4547-4553.
8. Bergsagel PL, Mateos MV, Gutierrez NC, et al. Improving overall
survival and overcoming adverse prognosis in the treatment
of cytogenetically high-risk multiple myeloma. Blood. 2013
Feb 7;121(6):884-92.

Адрес за кореспонденция:
Д-р Антония Недева,
Клиника по хематология,
Ул. Георги Софийски № 3
Военномедицинска академия,
1606 София
e-mail: dr_anedeva@yahoo.com

57

ЕКСПРЕСИЯ НА АДХЕЗИОННИ МОЛЕКУЛИ ПРИ ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА
ЛЕВКЕМИЯ
Р. Владимирова, Д. Попова, E. Викентиева, И. Николов, Р. Станчев, И. Дамянов, T. Кънчева,
Н. Петкова, K. Милчева, И. Киндеков, И. Гигов, Ю. Райнов
Военномедицинска академия, София

CELL ADHESION MOLECULES EXPRESSION IN CHRONIC LYMPHOCYTIC
LEUKEMIA
R. Vladimirova, D. Popova, E. Vikentieva, I. Nikolov, R. Stanchev, I. Damianov, T. Kuncheva, N.
Petkova, K. Milcheva, I. Kindrkov, I. Gigov, J. Raynov
Military Medical Academy, Sofia

Цел: Адхезията на моноклоналните В-лимфоцити е важна част от контакт-зависимите механизми
при хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), водещи до активация, пролиферация и акумулация
на левкемични клетки. При настоящото проучване ние си поставихме за цел да съпоставим
експресионните нива на CD38, CD49d, CD44 и CD62L при ХЛЛ с тези при здрави лица и да установим
корелационните зависимости, както между тях, така и с неблагоприятните клинико-лабораторни
фактори.
Материал и методи: Изследвана е периферна кръв от 91 нелекувани пациента с ХЛЛ и 17
здрави лица. Клетките бяха маркирани с 6-цветно имунофлуоресцентно оцветяване, отчетенo
флоуцитометрично на FACSCanto II с FACSDiva v.6.0 софтуер.
Резултати: Молекулите CD38, CD49d и CD62L показват значимо понижение при пациентите с ХЛЛ
(p = 0,002; p < 0,001; p < 0,001). Между CD38 и CD49d се установи права корелационна зависимост, а
най-голям брой връзки с неблагоприятни клинико-лабораторни показатели показа CD62L.
Извод: Понижената адхезия, подпомагана от CD38 и CD49d, както и повишената експресия на
CD62L, вероятно е част от биологична система предпазваща от агресивен курс по-голямата част
от пациентите с ХЛЛ.
Ключови думи: хронична лимфоцитна левкемия, адхезионни молекули, CD38, CD49d, CD44, CD62L.
Aim: Cell adhesion of monoclonal B-lymphocytes is an important part of all contact dependent mechanisms in
chronic lymphocytic leukemia (CLL), leading to activation, proliferation and accumulation of leukemic B cells.
In the present study, we aimed to compare expression levels of CD38, CD49d, CD44 and CD62L on CLL-cells,
with those in healthy controls in search of correlations between them and with adverse clinical and laboratory
parameters.
Material and methods: Peripheral blood was collected from 91 CLL patients before treatment and from 17
healthy control subjects. Mononuclear cells were stained for 6-color flow cytometric assay, read on a FACSCanto
II, using FACSDiva v.6.0 software.
Results: Molecules CD38, CD49d and CD62L showed significant decrease in CLL patients (p = 0.002; p < 0.001;
p < 0.001). CD38 and CD49d were positively correlated; CD62L was the molecule, most often associated with
adverse clinical and laboratory parameters.
Conclusion: Decreased adhesion, supported by CD38 and CD49d, as well as the increase in CD62L expression,
seems to be involved in a biologic system, preventing the aggressive course in most of CLL patients.
Keywords: chronic lymphocytic leukemia, cell adhesion molecules, CD38, CD49d, CD44, CD62L.

УВОД
Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)
е заболяване с голяма вариабилност
по отношение на клинична изява и
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протичане.
Тъканната
инфилтрация
играе основна роля в прогресията на
заболяването, което е и причината,
поради която редица биологични марке
ри, свързвани с прогнозата при ХЛЛ,

участват в процесите на адхезия към
съдовия ендотел и/или миграция. CD38
и ZAP-70 са функционално свързани
и определят левкемичните клетки с
повишен миграционен потенциал [1].
Лигандът на CD38 - CD31, се експресира от
клетките на съдовия ендотел и подпомага
адхезията на клетките експресиращи
CD38. Мембраната на ХЛЛ клетката
експресира макромолекулни комплекси
съставени от CD49d, CD44 и MMP-9,
които не се експресират от нормалните В
лимфоцити [2]. Предвид функционалните
свойства на отделните молекули и
индивидуалното им припокриване, се
предполага, че комплексите CD38/
CD49d/MMP9/CD44 играят важна роля в
миграционните процеси и инхибирането
на апоптозата [3]. CD62L се определя като
основна адхезионна молекула свързваща
В-клетката
към
синусоидалните
ендотелни клетки чрез взаимодействие
с манозния рецептор [4], поради което се
приема, че CD62L участва в механизмите
Мъже (%)

подпомагащи напускането на лимфните
възли от лимфоцитите. Свръхекспресията
на CD62L увеличава преживяемостта на
малигнените лимфоцити, локализирани
в пролиферационните центрове на
лимфните възли и костния мозък [5].
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
ИЗСЛЕДВАНИ ЛИЦА
Изследвани са 91 нелекувани пациенти
с ХЛЛ (49 мъже и 42 жени, на възраст от
37 до 84 години), стадирани за оценка на
риска според Rai стадиращата система,
разпределени в 3 групи с нисък (Rai 0), среден
(Rai I + II ) и висок (Rai III + IV) риск (Таблица
1). Контролната група включва 17 здрави
лица, на възраст от 23 до 57 години (11 мъже
и 6 жени), подбрани според критериите
спазвани в кръвопреливните центрове.
Таблица 1: Разпределение на случаите по
възрастови групи, пол, стадий по Rai и групи по
риск
49 (53,85)

Жени (%)

42 (46,15)

Разпределение по пол
Разпределение по възраст (год.)

36 – 45

46 – 55

56 – 65

66 – 75

76 - 85

Брой пациенти (%)

4 (4,39)

9 (9,89)

28 (30,81)

33 (36,3)

17 (18,7)

Rai 0

Rai I

Rai II

Rai III

Rai IV

30 (32,97)

17 (18,68)

16 (17,58)

14 (15,38)

14 (15,38)

Стадий по Rai
Брой пациенти (%)
Разпределение по риск
Брой пациенти (%)

Rai 0
30 (32,97)

МЕТОДИ
Флоуцитометрия. Изследвана е периферна
кръв, взета с антикоагулант К2EDTA,
обработена чрез стандартна wash /
lysis техника за маркиране в директен
имунофлуоресцентен
тест,
отчетен
флоуцитометрично за експресия на
мембранни и цитоплазмени антигени.
Панелът включва CD19, CD20, CD22,
CD79b, CD79a, CD5, CD23, k и l леки
вериги, CD3, CD4, CD8, CD16+56, Zap-70,
CD38, CD49d, CD44 и CD62L (BD Biosciences,
San Jose, СА, USA).
Апаратура: FACSCanto II (BD Biosciences, San
Jose, CA, USA) и програмен продукт FACSDiva
6.0.
Резултатите са представени като процент от
CD19 положителната популация.
Хематология, LI 2015, № 1-2

Rai I + II
33 (36,26)

Rai III + IV
28 (30,77)

Статистически анализ. Метод за проверка
на хипотези: Shapiro-Wilk W тест за определяне
на нормалност в разпределението на
данните и избор на по-нататъшни подходящи
статистически методи. При р < 0,05 от теста
на Shapiro-Wilk се представят медианни
стойности и персентили Р10 и Р90 като
показатели за средна тенденция и дисперсия.
Двупосочен Mann-Whitney (Wilcoxon ranksum) тест е използван за сравнение между
групите. Корелационният анализ е извършен
с теста на Spearman (коефициент на линейна
корелация) за определяне на връзка между
групите от данни, използващ оценъчната
скала на Colton. Статистическата обработка
на получените резултати е направена с
компютърната програма SPSS 21.0. Като ниво
на статистическа значимост е прието р < 0,05.
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РЕЗУЛТАТИ
Съпоставка
на
експресията
между
общата група пациенти и контролната
група. Експресията на адхезионните
молекули, участващи в образуването на
макромолекулен комплекс при ХЛЛ CD38 и
CD49d (Фигура 1А), както и на CD62L показват
значимо понижени нива върху малигнените
лимфоцити, сравнени с контролната група

(p = 0,002; p < 0,001; p < 0,001) (Таблица 2;
Фигура 2А). Нивата на CD44 имат еднакво
разпределение в двете групи (p > 0,05)
(Таблица 2; Фигура 2А).
Таблица 2: Медианни експресии на адхезионните
молекули върху В лимфоцитите при контролна
група здрави лица, пациенти с ХЛЛ и в рисковите
групи според стадиите по Rai. Представят се
медианната стойност и (Р10 – Р90)

Контроли

ХЛЛ

Rai 0

Rai I + II

Rai III + IV

% CD38 в CD19

75,1 (69,8 - 100)

5,0 (0,5 – 84,5)

3,1 (0,9 – 46,0)

2,0 (0,4 – 79,5)

10,2 (0,1 – 93,3)

% CD49d в CD19

99,8 (81,9 - 100)

9,0 (1,0 – 93,6)

7,7(0,6 – 98,1)

4,3 (1,0 – 83,1)

29,5 (1,9 – 96,2)

% CD44 в CD19

95,2 (91,3 - 100)

96,0 (53,3 – 100)

% CD62L в CD19

97,0 (92,6 – 99,7) 90,0 (34,9 – 98,5) 94,8 (44,8 – 98,8) 82,0 (36,3 – 97,9) 88,6 (24,8 – 99,1)

88,7 (36,9 – 99,9) 97,1 (50,1 – 99,9)

98,6 (67,4 - 100)

Фигура 1 : Експресия на адхезионните молекули CD38 и CD49d, представени като процент от CD19+
клетки:

А: Сравнение на
експресията
между
пациентите
с ХЛЛ и
контролната
група

Б: Сравнение
на експресията
между рисковите
групи според
стадиращата
система Rai

Фигура 2: Експресия на адхезионните молекули CD44 и CD62L представени като процент от CD19+
клетки:

А: Сравнение на
експресията
между
пациентите
с ХЛЛ и
контролната
група

60

Б: Сравнение
на експресията
между рисковите
групи според
стадиращата
система Rai

Съпоставка на експресията между рисковите
групи. Сравняването на експресията не
показва статистически значима разлика
за нивата на CD38 (p > 0,05) в рисковите
групи, но максималното ниво се повишава
значително с увеличаването на риска.
Значима разлика в нивата между рисковите
групи се намира за CD49d (p = 0,031), като
най-ниски са медианната и максималната
експресия при групата пациенти с междинен
риск, а най-високи във високорисковата
група (Таблица 2; Фигура 1Б). Сравнението
на експресията между рисковите групи
показва статистически значими разлики
също и за CD44 и CD62L (p = 0,024; p = 0,045).
Медианното ниво на CD44 се повишава с
увеличаването на риска, а това на CD62L
е най-високо в стадий Rai 0 и най-ниско в
стадия с междинен риск (Таблица 2; Фигура
2Б).
Корелационни зависимости в общата
група пациенти. Серумните прогностични
маркери β2-микроглобулин и LDH имат
задоволителна положителна връзка с CD49d
и CD62L. Експресията на Zap-70 показва
обратна корелация с CD62L. Между нивото
на CD62L и левкоцитния, лимфоцитния и
моноклоналния В-клетъчен брой връзката е
обратна (Таблица 3).

CD49d+ в CD19+
параметър

p



0,006

2-m

+ 0,292

LDH

0,048

+ 0,215

CD38+ в CD19+

< 0,001

+ 457

CD62L+ в CD19+
параметър

p

WBC



0,004

- 0,301

0,007

+ 0,215

CD19+ x 10 /l

0,004

- 0,299

Zap-70

0,039

- 0,220

2-m

0,026

- 0,237

LDH

0,023

+ 0,247

Ly x 109/l
9

		

Промяна на корелационните
зависимости в рисковите групи.
При изследване на корелационните
зависимости в рисковите групи се намира
положителна връзка между нивата на CD38
и CD49d в групите с междинен и висок риск.
Двете адхезионни молекули в тези групи
показват права корелация с CD79b, а връзка
между тях и Zap-70 се установява само в
групата с висок риск, освен това CD49d има
обратна корелация с CD62L в същата рискова
група (Таблица 4).

Таблица 3: Корелационни зависимости на CD49d+ Таблица 4: Корелационни зависимости на
CD38, CD44, CD49d и CD62L експресирани от
и CD62L+ в общата група пациенти
моноклоналните В-клетки в рисковите групи според стадиращата система Rai
параметър

Rai 0
p

Rai I + II
r

p

Rai III + IV
r

r

p

%CD38+ в CD19+
CD49d+ в CD19

0,024

+ 0,391

0,002

+ 0,574

CD79b+ в CD19

0,014

+ 0,425

0,028

+ 0,432

0,008

+ 0,507

0,017

- 0,465

0,004

+ 0,551

0,001

+ 0,591

Zap-70+ в CD79a
%CD49d+ в CD19+
CD62L+ в CD19
CD79b+ в CD19
Zap-70+ в CD79a
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0,004

+ 0,487
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ОБСЪЖДАНЕ
Профилът на ХЛЛ клетката по отношение
на адхезионните молекули определя
капацитета на левкемичния лимфоцит за
отговор спрямо хемокини и миграция към
местата, където различни активационни
стимули действат върху В лимфоцита
[6]. CD38 и CD49d са две повърхностни
молекули, за които се приема, че
са не само маркери за агресивност
на заболяването, но и играят роля в
патогенезата на ХЛЛ. Експресията на
CD38 и/или CD49d оформя две субгрупи
пациенти с ХЛЛ с различен клиничен
ход [7,8]. в зависимост от процента на
положителните левкемични клетки в
клона, като прогностичният праг и за
двете молекули е над 30% от малигнената
популация [9]. Сигналите провеждани
от
повърхностно
експресираните
рецептори имат комплексен характер
и
включват
адхезионни
молекули
и матриксни металопротеази [2, 3].
Установената корелационна зависимост
на CD38 с CD49d говори в подкрепа
на кооперирането на рецепторите.
Тази връзка беше отчетена в общата
група пациенти с ХЛЛ и особено силно
изразена при високорисковите пациенти,
при които се намира и връзка с нивата на
Zap-70. Оценката на риска по отношение
на CD38, успоредно с други биологични
маркери като Zap-70 и CD49d, би дала
по-пълна прогностична информация,
защото тези молекули са компоненти
на единна функционираща система, а
експресията на CD38 е динамична в хода
на ХЛЛ. Проведеното от нас изследване
показва статистически значима промяна
в експресията на CD49d между трите
рискови групи, повишение на нивата с
увеличаването на риска и зависимост
между тази адхезионна молекула и β2-m
и LDH в общата група пациенти, връзка
с нивото на Zap-70 при високорисковите
пациенти, както и със CD79b, част от БКР.
Това е отражение на функционалните
и физични взаимодействия на CD49d
с другите рецептори на микросредата,
като CD38 и молекулите провеждащи
БКР сигнали. CD38 и CD49d показват
значимо понижени медианни нива
върху левкемичната клетка в сравнение
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със здравите лица, но при определен
брой пациенти експресията е висока
и се повишава, особено в групата с
висок риск. Вероятно ниските нива на
експресия при значителен процент
пациенти имат значение за индолентния
ход на заболяването. Намалява се
възможността на В лимфоцита чрез
лигация да се активира, пролиферира и
избегне апоптозата.
Ниските нива на CD62L са необходими
на левкемичната клетка, за да напусне
пролиферационния
център,
като
активацията на БКР понижава експресията
[10]. Нарушената регулация на L-селектина
при ХЛЛ има за резултат понижение на
експресията при пациентите и по-ниски
нива при увеличаване на риска. Ниската
експресия е съпроводена с натрупване на
моноклонални лимфоцити в периферната
кръв, израз на което са намерените от нас
отрицателни корелационни зависимости с
левкоцитния, лимфоцитния и моноклонал
ния клетъчен брой. За патологичната роля на
ниските нива и връзката им с неефективните
активиращи сигнали на БКР говорят и
установените зависимости със Zap-70 и β2m.
Експресията на адхезионните молекули
е различна за отделните пациенти с ХЛЛ.
Повишените нива на CD62L съпроводени с
ниска експресия на CD38, са свързани с попродължителна обща преживяемост [11,
12]. Пациентите с по-ниска преживяемост
имат повишени нива на CD38 и CD49d [13].
Тези данни показват, че рециркулацията
на моноклоналните лимфоцити при ХЛЛ е
процес с голямо значение за клетъчната
акумулация и преживяемост.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индивидуалният клиничен ход на ХЛЛ
е характерна черта на заболяването.
На повишената миграционна активност
опосредствана
от
експресията
на
хемокиновите
рецептори
се
противопоставят:
понижената
адхезия
подпомагана от CD38 и CD49d както и
повишената експресия на CD62L, като
част от биологична система предпазваща
от агресивен курс по-голямата част от
пациентите с ХЛЛ.
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Редки случаи и наблюдения

Rare cases and observations

СЪЧЕТАНИЕ НА ПЪРВИЧНА МИЕЛОФИБРОЗА, МАРГИНАЛНО-ЗОНОВ
НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ И АМИЛОИДОЗА НА СЛЕЗКАТА-ДИАГНОСТИЧНО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
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ASSOCIATION OF PRIMARY MYELOFIBROSIS WITH NON-HODGKIN LYMPHOMA
AND SPLENAL AMYLOIDOSIS-DIAGNOSTIC CHALLENGE
I. Micheva1, M. Plamenova1, V. Gerov1, P. Kolova2, L. Gercheva1
1
Clinic of Hematology, UMHAT “Sveta Marina”, Varna
2
Clinic of General and Clinical Pathology, UMHAT “Sveta Marina”, Varna

Резюме. Представяме случай на жена на 54 години с рядкото съчетание на първична миелофиброза
(ПМФ) и нехочкинов лимфом (НХЛ). През 2011 година по повод астено-адинамия и прогресираща
тежест в ляво подребрие е поставена диагноза ПМФ. Ехоскопията установява ексцесивна
спленомегалия, костномозъчната биопсия-хиперцелуларен костен мозък с фиброза II степен,
JAK2V617F мутацията е позитивна в периферна кръв. Три години по-късно е осъществена
спленектомия като хистологичното иаследване доказва наличие на маргинално-зонов НХЛ,
амилоидоза и екстрамедуларна хемопоеза. Установено е едновременно протичане на ПМФ и НХЛ.
Този случай е от интерес не само поради рядкото съчетание на тези две заболявания, но и поради
неясното диагностично и прогностично значение на този феномен.
Ключови думи: първична миелофиброза, нехочкинови лимфоми, JAK2V617F мутация.
Summery. We describe a case of a 54 years old woman with the rare coexistence of primary myelofibrosis
(PMF) and non-Hodgkin lymphoma (NHL). The patient first presented with left abdominal pain and fatigue.
Abdominal ultrasound demonstrated extensive splenomegaly. JAK2 V617F mutation was present in the
peripheral blood, bone marrow biopsy revealed hypercellular bone marrow with fibrosis grade II. Three years
later on splenectomy the histological examination revealed marginal zone B-cell lymphoma, amyloidosis and
extramedular hemopoesis. Simultaneous occurrence of PMF and NHL was diagnosed. This case is of interest not
only due to the rare coexistence of PMF and NHL, but also because of the undetermined clinical and prognostic
significance of the phenomena.
Key words: Primary Myelofibrosis, non-Hodgkin’sLymphoma, JAK2V617F mutation.

ВЪВЕДЕНИЕ
Първичната миелофиброза(ПМФ) е клонално
заболяване, характеризиращо се с начална
префибротична пролиферативна фаза,
постепенна прогресия до костномозъчна
фиброза,
екстрамедуларна
хемопоеза,
периферна цитопения и повишен риск от
развитие на остра левкемия. В около 50%-
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70% от случаите се открива мутация на JAK
2 V617F (1, 2).
Едновременното протичане на ПМФ и
нехочкинов лимфом (НХЛ) е изключително
рядък феномен. В литературата съществуват
единични съобщения като случай на
миелопролиферативна неоплазия (МПН) и
НХЛ (3) или хепатоспленален Т-клетъчен НХЛ
и миелофиброза (4). JAK2 V617F-мутацията е

открита при 28 пациентa с В-клетъчна ХЛЛ в
комбинация с Ph негативни МПН (5).
По-често се обсъжда асоциирането на
лимфопролиферативните
заболявания
с миелофиброза като вторично събитие
(6). Подобен феномен е добре описан при
множествен миелом (7) и косматоклетъчна
левкемия, номоже да се
срещне при
всички типове НХЛ, малко по-често при
индолентните лимфоми, без да е предиктор
за лоша прогноза (6).
Клиничен случай
Представяме женана 54 години, която през
май 2011 година постъпва в клиниката
по повод прогресираща тежест в ляво
подребрие и засилваща се астено–адинамия.
От прегледа са установени бледи кожа и
видими лигавици, хепатоспленомегалия.
Слезката се палпира на 10 см под ребрена
дъга, ствърдо-еластична консистенция и
лека болезненост.
Пълната кръвна картина показва панци
топения, а морфологичното изследване

на кръв олевяване до метамиелоцит,
дакриоцити,
пойкилоцити,
оксифилни
еритробласти. Биохимичните изслед
вания са без отклонение, с изключение на
бета2 микроглобулина (Таб.1). Ехоскопията
на коремни органи установява слезка
с размери 240/130мм. Осъщесвена е
трепанобиопсия със заключение: остео
миелофиброза-клетъчна фаза (Фиг. 1).

Фиг. 1

Табл.1
Май 2011

Юни 2014

76

116

Левкоцити х10 /l

1,78

2,4

Тромбоцити х10 /l

93

149

ЛДХ U/L

420

1345

Бета2микроглобулин mg/l

8,68

7,1

Хемоглобин g/l
9

9

Установено е хетерозиготно носителство
на JAK2V617F мутация. Приета е диагноза
ПМФ, нисък риск според системата DIPSS.
Поради стойности на хемоглобина 76 g/l са
проведени три хемотрансфузии. От 2011г
до 2014г пациентката е под наблюдение
с контролни прегледи през 3 месеца, без
нужди от хемонтрасфузии.
През юни 2014г пациентката е хоспи
тализирана поради влошаване на
състоянието, изразяващо се в лесна
умора до невъзможност за движение,
тежест и болка в ляво подребрие, бързо
увеличаване на коремната обиколка, отоци
по долни крайници.От прегледа е установена
ексцесивна
спленомегалия
достигаща
Хематология, LI 2015, № 1-2

до малък таз със силна болезненост при
палпация. Кръвната картина е с данни за
лекостепенна анемия и левкопения (Табл.1).
Диференциалната картина е с олевяване
до метамиелоцит, без наличие на бласти.
Биохимичните иаследвания са без
отклонения, с изключение на LDH и бета2
микроглобулина (Табл.1). Ехоскопията на
коремни органи установява нарастване
размерите на слезката до 280/140 мм и
суспектни данни за инфаркт. Контролната
трепанобиопсия потвърждава диагнозата
остеомиелофиброза-клетъчна фаза.
Поради ексцесивната спленомегалия със
съмнение за инфарктни зони и влошеното
качество на живот, през месец август 2014г
е осъществена спленектомия.
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Интраоперативно се установява хипер
трофична слезка, заемаща целия ляв
латерален канал, до нивото на crista iliaca
ant. sup. каудално,краниално достига до
левия купол на диафрагмата, медиално
избутва лявата флексура и ляв бъбрек,
ляв надбъбрек, опашката на панкреаса.
Макроскопски слезката е с размери
240/160 мм и повишена плътност, срезната
повърхност е нехомогенна с белезникав
възел в хилуса с диаметър 7 см, с кръвоизливи
по периферията, пръснати различно големи
белезникави възелчета в паренхима.
Хистологичният резултат от хилусната
туморна формацияпоказва конгломерат
от лимфни възли с дифузно нарушена
архитектоника, инфилтрация на околната
мастна тъкан, пролиферация на малки
лимфоидни клетки,представени от малки
лимфоцити, центробласти и имунобласти
(Фиг. 2).

Фиг. 3а

Фиг. 3б

Компютърната томография показва увели
чени медиастинални и коремни лимфни
възли (Фиг. 4). Маргинално зоновият лимфом
е стадиран III клиничен стадий. Липсват
данни за системна амилоидоза.

Фиг. 2

Хистологичният резултат от слезка
доказва наличието на маргиналнозонов В-клетъчен НХЛ, с ангажиране на
хилусните лимфни възли, амилоидоза
и
екстрамедуларна
хемопоеза
в
синусоидите на слезката
(Фиг. 3а).
Имунохистохимичното
изследване
показва висока експресия на CD20
от лимфоидните клетки в лимфния
възел и слезката (Фиг. 3б), висока
пролиферативна активност – експресия
на ki-67 > 40%. Липсва експресия на CD5,
CD10, CD23, CyclinD1. Направената ревизия
на двете трепанобиопсии, при диагнозата
и юни 2014 година, с допълнително ИХХ
изследване със CD20 и CD3, не открива
патологична лимфоидна инфилтрация, както
и амилоидоза.
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Фиг. 4

ОБСЪЖДАНЕ
В описания случай са налице неоспорими
доказателства за наличието на ПМФ:
хетерозиготно носителсво на JAK2V617F
мутацията,
характерна
морфологична
картина в периферна кръв и костен
мозък, екстрамедуларна хемопоеза в
слезката. Трудно е да се каже дали появата
на маргиналнозоновия НХЛ съвпада с
дебюта на ПМФ, поради факта, че неговото
диагностициране е случайна находка след
спленектомията. В трепанобиопсията при
диагнозата липсват данни за инфилтрация
от НХЛ.
Връзката между костномозъчната фиброза и
НХЛ е обект на противоречиви обсъждания.
В литературата съществуват съобщения
за развитието на лекостепенна вторична
фиброза в костния мозък на пациенти с
Т-клетъчни НХЛ (8, 9). Но до днес липсват
публикации за съчетано протичане на
доказана ПМФ с НХЛ.
Този случай е интересен и поради неясното
значение на JAK2V617F мутацията в
патогенезата на лимфопролиферативните
заболявания.
JAK/STAT сигналният път играе ключова
роля в регулацията на клетъчния отговор
към цитокини като IFN-α, IFN-β, IFN-γ, и
интерлевкини (10).Активацията на JAKs в
отговор на различни цитокинови стимули
предава сигнала чрез фосфорилиране на
STAT протеините, които се транслоцират в
ядрото и модифицират експресията на гени
необходими за клетъчната пролиферация
и диференциация. JAK3 “knockout”мишки
развиват
тежък
имунодефицит
(11).
Инактивирането на STATгените у мишки води
до развитието на различни хемопоетични
заболявания (12). Генетични вариации на
JAK/STAT гените са свързани с повишен риск
от НХЛ (13). JAK2 мутацията е откритаи в
дваслучая на В-ХЛЛ при липса на данни за Ph
негативниа МПН (7).
Ролята на JAK2V617F мутацията в патогенеза
та на лимфопролиферативните заболявания
представлява особен интерес и в контекста
на новите терапевтични възможности в
лицето на JAK2 инхибиторите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Едновременното протичане на НХЛ и ПМФ
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представлява истинско предизвикателство
за клиничната и патологична диагноза.
Прогностичното значение на този феномен е
от особено значение и налага индивидуален
подход при лечението на тези две различни
заболявания.
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БОЛЕСТ НА ROSAI-DORFMAN-DESTOMBES
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ
В. Гръкланов, Е . Спасов, В . Горанова-Маринова, С . Горанов
Клиника по клинична хематология МУ, УМБАЛ „Св.Георги” -Пловдив

ROSAI-DORFMAN-DESTOMBES DISEASE -LITERATURE REVIEW AND CASE
PRESENTATION
V. Graklanov, E. Spasov, V . Goranova –Marinova, S. Goranov
Department of Clinical Hematology, MU, University Hospital “St. George” Plovdiv

Резюме. Представя се случай на 59 г пациентка с шиен и аксиларен дебют от големи плътни лимфни
възли, интерпретирани първоначално като фелиноза. Продължителното антибиотично лечение
за месеци не само е без ефект, но състоянието прогресира. Появава се висок ежедневен фебрилитет,
като се обхващат и ингвиналните зони от срастнали в пакети лимфни възли. Новата биопсия с
имунохистомия доказва болестта на Rosai-Dorfman-Destombes. Започва се лечение с ГКС и Leukeran.
Наблюдава се отчетливо повлияване на биологичната и параклинична активност, но все още без
ефект върху лимфоаденомегалията. Болестта на Rosai-Dorfman-Destombes или т.нар синусова
хистиоцитоза с масивна лимфаденопатия в класическият си вариант е бенигнено заболяване, при
което най-често се наблюдава фебрилитет, левкоцитоза, увеличени и неболезнени предимно шийни
лимфни възли и поликлонална хипергамаглобулинемия. Заболяването е рядкост и представлява
етиопатогенетичен, диагностичен и терапевтичен проблем. Докато хистологичното и
имунохистохимично изследване (CD68+, CD163+, S100+ и CD 1а-) са безалтернативни за правилната
диагноза, то отсъствието на общоприет лечебен стандарт и проучвания показват отчайващо
разнообразие от терапевтични опции с непредсказуем и противоречив ефект: от спонтанни ремисии,
хирургически резекции, локална радиотерапия, системни или локални глюкокортикостероиди,
криотерапия, изотретиноин до различни химиотерапевтични комбинации, вкл моноклонални
антитела при генерализираните форми.
Ключови думи: болест на Rosai-Dorfman-Destombes, синусова хистиоцитоза с масивна
лимфаденопатия, хистиоцитна емпериополеза.
Summary. We present a case a of 59 year old female patient with cervical and axillary debut of large lymph
nodes initially interpreted as felinosis. Prolonged antibiotic treatment not only has no effect, but the condition
progressed. Fever and enlarged inguinal lymph nodes occurred as new symptoms. New biopsy review and
immunohistochemistry showed Rosai-Dorfman-Destombes disease. Treatment with steroids and leukeran was
started with good effect on “B”symptoms and biochemical markers of activity but no effect on limphadenopathy
yet. Rosai-Dorfman-Destombes disease or so-called sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy in the
classic variant is a benign disease in which fever, leukocytosis, increased and mostly painless cervical lymph
nodes and polyclonal hypergammaglobulinemia are the most commonly observed symptoms. The disease is rare
and frequently is etiopathogenetic, diagnostic and therapeutic problem. Histology and immunohistochemistry
(CD68 +, CD163 +, S100 + and CD 1a) are with no alternatives for the correct diagnosis. The absence of generally
accepted medical guildeline and randomized studies show that different therapeutic options are available, but
with unpredictable and contradictory effects .
Keywords: Rosai-Dorfman-Destombes disease, sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy, histiocytic
emperiopolesis.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Болестта
на
Rosai-Dorfman-Destombes
(БРДД), известна също като синусова
хистиоцитоза с масивна лимфаденопатия,
първоначално е описана от Destombes през
1965.1 По детайлното описание принадлежи
на Juan Rosai и Ronald Dorfman, които
описват още 4 случаи на заболяването (1969г
). По –късно двамата автори анализират
допълнителни още 30 съобщения през
1972г и оформят заболяването като
отделна нозологична единица.2 Болестта
на Rosai-Dorfman-Destombes е бенигнено
заболяване, при което най-често се
наблюдава фебрилитет , левкоцитоза,
увеличени и неболезнени
предимно
шийни лимфни възли и поликлонална
хипергамаглобулинемия.
Въпреки,
че
при заболяването се ангажират най-често
лимфните възли на главата и шията, в 20 -45%
от случаите се описва екстрамедуларна
локализация, най-често в кожата, меките
тъкани, централната нервна система (ЦНС) и
стомашно-чревният тракт.3-9 Големината на
засегнатите лимфни възли е твърде различна
– от масивна и компресираща до дискретна
лимфоаденомегалия.
Безалтернативни
за диагнозата са хистологичното
и
имунохистохимично изследване, чрез които
се отдиференцират други злокачествени
заболявания, туморни метастази или
Лангерхансовата
хистиоцитоза.
БРДД
обикновено е самоограничаващо се
заболяване и рядко се налага прилагането
на системна терапия.10
Епидемиология Болестта на Rosai-DorfmanDestombes се среща изключително рядко.
Очакваната честота в САЩ е около 100
случаи годишно.11 Не се известни рискови
фактори за БРДД.
Етиопатогенеза и биология на болестта
БРДД е заболяване, при което немалигнени
хистиоцити инфилтрират лимфни възли
или екстранодални тъкани. РДД клетките
проявяват емпериполеза, недеструктивна
фагоцитоза на лимфоцити или еритроцити,
което е най- отличителният белег на
заболяването и основен диагностичен
критерий.2,8 Етиологията на БРДД не е
известна към момента и засега се счита за
идиопатична хистиоцитоза. Търсенето на
инфекциозен агент, свързан с БРДД е с доста
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противоречиви резултати. Някои данни
показват, че имунна дисфункция и вирусни
инфекции, като човешки херпес вирус 6 (
HHV-6 ), парвовирус B19, Epstein-Barr вирус
(EBV), симиан вирус 40 и БК вирус може да
играят роля в етиопатогенезата.9,12-14 Поспециално, експресията на HHV-6 антиген
е идентифицирана в хистиоцитите при
БРДД , докато EBV и парвовирус В19 са
намират в лимфоцитите, фагоцитирани от
хистиоцитите.14,15 Описани са и 3 случая
на БРДД които са отрицателни за HHV-6.17
Точната идентичност на инфекциозния
агент засега остава неуточнена. Въпреки
че БРДД е описана при пациенти с
имуноглобулин
(Ig)
G4-свързаната
болест, няма ясни доказателства, че двете
заболявания са с обща етиопатогенезата.
В едно проучване включващо 29 пациенти
с БРДД, са намерени по-нисък брой на
IgG4-позитивни плазматични
клетки
и по-ниско IgG4/IgG съотношение в
сравнение с пробите на пациенти с IgG4свързаната болест.9,18-19 Мутации в SLC29A3,
който кодира вътреклетъчен човешки
нуклеозиден транспортер, са намерени при
пациенти с фамилна БРДД , поради което се
предполага, че БРДД може да принадлежи
към подобен спектър заболявания, в който
влизат и Faisalabad хистиоцитозата, H
синдрома и пигментирана хипертрихоза
асоцирана с инсулин-зависим захарен
диабет. Няколко проучвания се опитват да
намерят връзка между БРДД и автоимунния
лимфопролиферативен синдром /АЛПС /,
но към момента липсват категорични данни
които да подкрепят обща етиопатогенеза.20-21
Патология Ангажираните лимфни възли
при БРДД са с уголемени и с удебелени
капсули. При микроскопско изследване се
наблюдава променена структура на лимфния
възел, масивна синусоидална дилатация
с наличие на хистиоцити, лимфоцити и
плазматични клетки.10 Емпериполезата в
цитоплазмата на хистоцитите е класическата
и патогномонична находка.2,9,12 Интактните
лимфоцити,
плазматични
клетки
и
еритроцити във вътрешността на хистиоцити
се намират във вътреклетъчни вакуоли,
което им позволява защита от деструктивния
ефект на цитолитичните ензими по време
на тяхното преминаване през цитоплазмата
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на хистиоцитите. Освен хистиоцитната
пролиферация в разширените синусоиди
, в кортекса на лимфните възли може да
се наблюдават и реактивни лимфоидни
фоликули. В медулата на л.в. се намират
повишен брой плазматични клетки и малки
лимфоцити, като инцидентно може да се
видят и липид-натоварени макрофаги.10
В случаите с екстранодална форма на
ангажиране от БРДД се среща повишено
количество на фиброза с по-малко
хистиоцити в сравнение с нодалната форма на
болестта. Имунохистохимичното изследване
на хистиоцитите при БРДД показва
положително маркиране за CD68(KP-1),
CD163 и S100 и обикновено отрицателно
за CD 1а. В повечето случаи, хистиоцитите
при БРДД са морфологично различни
от хистиоцитите при Лангерхансовата
хистиоцитоза и интердигиталните ден
дритни клетки.
Имунохистохимичното
изследване обикновено е достатъчно за да
се отдиференцират морфологично трудните
случаи. За разлика от Лангерхансовата
хистиоцитоза при която може да се намери
BRAF V600E мутацията , при БРДД тази мутация

не се намира.22 Този факт може да се използва
при разграничаване на двете заболявания
в изключително редките случаи, при които
морфологичното и имунохистохимичното
изследвания са несигурни.
Клинична картина Обикновено БРДД се
проявява в детството и в младата възраст,
като по-голямата част от описаните случаи
се при пациенти на възраст между 20-30
години. Заболяването се среща почесто
при афро-американците отколкото при
бялата раса с леко предоминиране на
мъжкия пол.12 Класически, повечето
пациенти са в добро здраве с добър статус,
но с фебрилитет, масивна неболезнена найчесто шийна лимфаденомегалия, имитираща
лимфопролиферативно
заболяване.2
Пациентите
съобщават
за
нощни
изпотявания и загуба на тегло ( фигура 1).
Безболезнен макулопапулозен обрив може
да бъде част от клиничната изява на болестта
. За разлика от пациентите с Лангерхансова
хистиоцитоза, при пациенитите с БРДД рядко
се намират остеолитични костни лезии, но
могат да се наблюдават остеосклеротични
лезии.4,12

Фигура1. Най-често срещани симптоми при БРДД.

КлиничнатаобработканапациентитесБРДДе е
както при малигнени лимфопролиферативни
заболявания. Необходимо е детайлно
снемане на анамнеза и физикално
изследване с цел да се изключат други
причини за лимфаденомегалията. Трябва да
се има предвид че, хепатоспленомегалия
рядко се наблюдава при БРДД, докато
при другите хистиоцитози се среща
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значително по-често. Стадирането включва
задължително компютърна томография на
шията, гръдния кош, абдомена и пелвиса ,
а костно-мозъчната биопсия е необходима
за да се изключи първично малигнено
хематологично заболяване.12 Лабораторните
изследвания включват скрининг за EBV,
цитомегаловирус, HHV-6, HHV-8, HIV,
ревматоиден
фактор,
антинуклеарни
антитела, пълна кръвна картина, показатели

за чернодробна и бъбречна функция,
нива на имуноглобулини, и скорост на
утаяване на еритроците. Общо около 90%
от пациентите с БДРР имат ускорена СУЕ
и поликлонална хипергамаглобулинемия
с инвертирано съотношение албумин:
глобулини, левкоцитоза с неутрофилия,
нормохромна
нормоцитна
анемия,
положителен ревматоиден фактор и/или
антинуклеарни антитела(фигура 2).23 Рядко
може да се наблюдава хемолитична анемия
и еозинофилия. Фигура 2.

Диференциалната диагноза при БРДД е
доста трудна: туберкулоза, грануломатоза
на Вегенер, саркоидоза, IgG4 свързаната

болест, ювенилна ксантогранулома, болестта
на Erdheim-Chester, болестта на Гоше, както
и другите заболявания на хистиоцитите.
От малигнените заболявания в ДД план
трябва да се разглеждат ходжкинови и
неходжкинови лимфом, меланом , левкемия
и лангерхансов сарком. Най-често засегнати
екстранодални органи са кожата, ЦНС,
орбитата и клепачите, горните дихателни
пътища и стомашно-чревния тракт. При ЦНС
ангажиране се засяга дура матер , липсват
ситемни симптоми и в диференциалнодиагностичен план трябва да се има предвид
менингиом. Формата, при която има само
кожно ангажиране е клинично отделна
нозологична единица от БРДД: по-често
засяга женския пол и бялата раса, липсват
системни симптоми и описаните при БРДД
лабораторни отклонения.23

Лечение Тъй като БРДД е немалигнено
заболяване на хистиоцитите, лечение се
препоръчва само при пациенти при които
има изразена системна симптоматика и/или
имат ангажиране на жизненоважен орган/
система със съответна дисфункция. При
БРДД в около 20% от случаите се наблюдава
спонтанна ремисия без лечение. Спонтанни
релапси с последващи ремисии се срещат в
около 70% от пациентите, което усложнява
взимането на решението за започване
на лечение.23 При пациенти, които имат
нужда от терапия, хирургичното лечение
е подходящо в случаите с ангажирани
единични нодални области , първично
засягане на ЦНС или локализирана първична
кожна форма. Докладвани са случаи на
постигане на ремисия само с оперативно
лечение единствено при първично ЦНС
ангажиране. Оперативното лечение също
може да се приложи при наличието на
огромни “bulk” формации в областта на

главата и шията с цел да се избегне опасността
от механично подтискане на дишането.20 В
случаите с непълна резекция на формация
в ЦНС , уместен е подхода „наблюдение
и изчакване“. В случаи на възвръщане на
неврологична симптоматика е умесно
лечение с радиотерапия. При пациенти
с БДРР изискващи системно лечение,
кортикостероидите са терапевтична опция
от първа линия, с добър ефект и при двете
форми на БДРР , класическата както и при
екстранодално ангажиране. Въпреки това,
ефекта и продължителността на отговора са
непредсказуеми. Въпреки, че няма стандарт
за дозировката при радиотерапевтично
лечение смята се че общата доза трябва
да е подобна на дозировката, която
се прилага за лечение на пациенти с
лимфопролиферативни заболявания, между
30 и 50 Gy.23 При пациенти с кожна форма
на БДРР, радиотерапията не е показана,
хирургичната ексцизия остава най-ефективен

НАЙ-ЧЕСТИ ЛАБОРАТОРНИ
ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ БРДД.
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вариант за лечение при единични или малък
брой лезии. Лъчетерапията, криотерапията,
локалното приложение на химиотерапия,
локално аплициране на изотретиноин също
са използват с различен успех. В случай на
генерализирана БРДД, химиотерапията е
средство на избор за лечение.21-23 Поради
рядкостта на заболяването, липсват
клинични проучвания, които да сравнат
ефекта на различните химиотерапевтични
агенти. Прилагат се лекарствени средства
като винка алкалоиди, антрациклини и
алкилиращи агенти самостоятелно или
като част от ПХТ режими с различен ефект.
В серия от 12 случаи на първична ЦНС

БДРР , 2 пациенти са постигнали пълен
отговор с метотрексат и 6-меркаптопурин.23
Използването на клофарабин и кладрибин
са доказали ефективността при рефрактерни
случаи на болестта. В литературата има данни
за ефективно лечение на отделни случаи с
азатиоприн, интерферон-α, както и добро
повлияване при приложение на някои от поновите лекарствени средства като иматиниб
и ритуксимаб. Данните за използването на
системна терапия за лечение на БДРР са
доста оскъдни, съществува препоръчителен
алогритъм, базиран на публикуваните в
литературата данни (фигура 3).20-23

Наблюдението на пациентите с БДРР
трябва да бъде подобно на наблюдението
при пациенти с неходжкинови лимфоми,
с проследяване на всеки 3-6 месеца през
първите 2 години след пълен отговор
или при клинични показния , след което
еднократно годишно до 5-тата година.
Болест на Rosai-Dorfman-Destombes –
наш случай
Жена на 59 години, без клинично значима
придружаваща патология, от началото
на 2015г. е с оплаквания от фебрилитет,
нарастване на пакет шийни лимфни
възли, а впоследствие и с аксиларна
и
ингвинална
лимфаденомегалия.

По този повод направена биопсия на
ингвинален лимфен възел, първоначално
интерпретирана като фелиноза. По
този повод лекувана с АБ но без
ефект. От статуса при постъпването:
Задоволително общо състояние. ЕCOG PS
1. Афебрилна при прегледа. Адекватна.
Кожа и видими лигавици –мургави,
без екзантем и хеморагична диатеза.
ПЛВ- генерализирана лимфаденопатия
(шийна,
аксиларна,
ингвинална).
Мезофарингоскопия- б.о. Дихателна
система-симетричен
гръден
кош,
двустранно везикуларно дишане, леко
отслабено в дясна основа,без застойна
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Фигура3. Алгоритам за лечение на БДРР.

и огнищна хрипова находка.ССС-РСД,
акцентуиран II тон и холосистолен шум
с п.м. на пулмоналис. RR 130/80mmHg.
Корем-на нивото на гръдния кош,
меки коремни стени, ч.дроб и слезка
на ребрена дъга. SR (-) двустранно
отрицателно .ОДА-лимфедем на ляв крак.
Неврологичен статус-б.о. От направените
параклинини и образни изследвания:
СУЕ 68 mm/h; β2mg 5.88mg/l; aлбумин
-33g/l; U/L ; Желязо -3.5 µmol/l; IgG- 14.2
g/l IgA- 2.15 g/l, IgM -0.44g/l; LDH- 324
U/L,Общ белтък -63g/l Общ билирубин
-3.2 µmol/l;Пикочна киселина-:322 µmol/l;
Фибриноген -4.54 g/l.Кр.група’’0’’Rh(+)
пол. Coombs-DAT (-) отр. IAT(-)отр. HBsAg
(+) пол.; anti-HCV :(-) отр; Wassermann(-)отр.
; CMV IgM/IgG (-) отр.; EBV IgM/G (-) отр. КТ
: ПЛВ- генерализирана лимфаденопатиядвустранно шийно единични л.в с
размери 1/1см,двустранно аксиларно4/4см двустранно ингвинално вдясно
5/3см ,вляво 10/3см и компресивни
прояви. Ч.дроб с размери 164 мм, дифузно
повишена ехогенност, без огнищни
лезии. Жлъчен мехур-прегънат. Панкреас
с нормални размери и структура.
Слезка уголемена- 68 мм. Бъбрецинефросклеротичен десен бъбрек. Не се
наблюдават ангажирани абдоминални
лимфонодули. Хистологичен препарат №
IHC 308/06.04.2015: МАКРОСКОПСКИ: Туформация/лимфен възел с елипсовидна
форма и размер 3х6см. При срез
хомогенна структура с характеристика
на паренхим от лимфен възел.
МИКРОСКОПСКИ: части от значително
уголемен по размер лимфен възел
със съхранена капсулна дебелина и
променена
паренхимна
структура;
изразена дилатация на синусоидалните
пространства, изпълнени с умерено
плеоморфен
клетъчен
състав,
доминиран от дискохезивни, големи
по размер клетки с ексцентрично ядро
и обширна, еозинофилна цитоплазма;
в значителна част от описаните клетки
се намират или вакуолизация, или
данни за емпериполеза, за сметка на
интактни, предимно кръглоклетъчни
елементи; в непосредствен контакт със
синусоидалните стени – лимфоцити,
плазмоцити;
резидуални
структури
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на лимфен възел с фоликуларна
организация.
ХИСТОХИМИЯ
И
ИМУНОХИСТОХИМИЯ: Cytokeratin AE1/
AE3: позитивна реакция в неопластичната
популация клетки. CD30 и HMB45 (-)
отрицателна
реакция.
КОМЕНТАР:
вторият поглед върху Cytokeratin AE1/
AE3 показва аберантна мембранна
експресия и цитоплазмена дифузия,
като цяло може да се интерпретира като
отрицателна. 34bE12;CK7; CK20; p53; p63;
WT1; CEA;EMA; malanA; TTF1 всичките с
(-) отр. маркиране . CD68(+) пол. маркира
описаната популация
– грануларно,
перинуклеарно цитоплазмено светене.
Lysozyme (+) положително маркира
около 30 % от описаната популация.a1AT
(+) пол. маркира част от клетъчния състав
с цитоплазмена експресия, при висок
дифузионен фон . S100(+) положително
маркира
описаната
популация
с
доминантно цитоплазмена експресия.
Фигура 4. Хистологичен препрата и ИХХ

Емпериполеза при БДРР. FNA от шийни
лимфни възли. (а). Лимфоцити (стрелка
А) и плазматични клетки (стрелка В) (b).
Неутрофили и няколко плазматични клетки (с)
Лимфоцити, неутрофили, плазматични клетки
и свързаните с тях макрофаги (d) Лимфоцити
и ядрени отпадъци ( d ; e ) биопсия с S-100
положителни многоядрени гигантски клетки. f)
имунопероксидаза с DAB.

Поради липса на съдействие от страна
на пациентката първоначлно се проведе
амбулаторно двумесечен курс на лечение
с Vibramycinи и Valcyclovir, без значим
ефект. Взе се решение да премине на
МХТ с алкилиращ агент (Leukeran).
Регистрира се добър ефект върху
фебрилитета в началото на лечението,
като предстои оценка на отговора върху
лимфоаденомегалията.
Заключение: Болестта на Rosai-DorfmanDestombes е бенигнено заболяване
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на хистиоцитите,
което класически
се представя с масивна, неболезнена
лимфаденопатия, фебрилитет, ускорено
СУЕ и с най-често
екстранодално
ангажиране на ЦНС и кожата. С оглед
рядкостта на заболяването, поставянето
на навременна и точна диагноза е
особено трудно. Докладвания от
нас случай показва, че биопсията с
имуно
хистохимично изследване на
взетия материла са задължителни за
точно диагностициране на болестта.
Емпериполезата и положително имуно
хисто
маркиране за хистиоцитите с
S100 и CD68 и отрицателното за CD 1 са
характерни и достатъчни за поставяне на
точната диагноза. Повечето пациенти с
това заболяване не се нуждаят от лечение,
и обикновено се наблюдава спонтанна
регресия. При липсата на консенсус
за лечение, сегашните препоръки
се основават на единични серии от
публикувани случаи в литературата.
Натрупването на случаи с тази рядка
клинична патология е от значение за
изграждането на единна диагностична и
терапевтична стратегия.
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