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ЗНАЧЕНИЕТО НА BAALC ГЕНА ПРИ РАЗВИТИЕТО НА НЕОПЛАСТИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МИЕЛОИДНАТА РЕДИЦА
Алексов E., Спасов Б., Балаценко Г.
Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София

IMPORTANCE OF BAALC GENE IN THE DEVELOPMENT OF NEOPLASTIC
DISEASES OF MYELOID CELLS
Aleksov Е., Spasov B., Balatsenko G.
National Specialized Hospital for Active Treatment of Hematology Diseases

Резюме. Един от неотговорените въпроси в съвременната хематология е въпросът, касаещ нарушенията в регулацията на генна експресия при различните форми на миелоидните неоплазии, водещи до промени във функционалната активност на определени гени и вероятно действащи като
един от компонентите на поредица от събития при левкемогенезата. Пример за подобен ген е локализирания в дългото рамо на хромозома 8, ген BAALC (brain and acute leukemia, cytoplasmic), играещ
съществена роля в регулирането на диференциацията на миелоидните прогенитори. Настоящият обзор обобщава наличните в литературата данни относно физиологичните и патологичните
функции на BAALC гена, честотата на свръхекспресия и значението му като предиктивен маркер
при различните миелоидни неоплазии.
Ключови думи: BAALC, миелоидни неоплазии, ОМЛ, МДС, генна свръхекспресия
Abstract. One of the unanswered questions in contemporary hematology is the question concerning disorders
in the regulation of gene expression in different forms of the myeloid neoplasia, leading to changes in the functional activity of certain genes and possibly acting as one component of a series of events in the leukemogenesis.
An example of such a gene is BAALC gene (brain and acute leukemia, cytoplasmic), localized in the long arm of
chromosome 8, which plays an essential role in the regulation of myeloid progenitors differentiation. This review
summarizes available data in the literature about physiological and pathological functions of BAALC gene, the
frequency of overexpression and its importance as a predictive marker for various myeloid neoplasms.
Key words: BAALC, myeloid neoplasia, AML, MDS, gene overexpression

ВЪВЕДЕНИЕ
Детайлното секвениране на ДНК от пациенти с
остра миелоидна левкемия (ОМЛ) в рамките на
програмата The Cancer Genome Atlas (TCGA), разкри хетерогенно заболяване с почти 2000 соматични мутации в гените на 200 пациенти. Някои от
най-честите соматични варианти могат да бъдат
наблюдавани, също така и при миелодиспластичните синдроми (МДС) и миелопролиферативните
неоплазии (МПН). Същите тези мутации могат да
се срещнат и при здрави индивиди при които има
възрастово обусловена клонална хемопоеза, носеща сериозен риск за развитие на МДС, МПН, и
ОМЛ1.
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Тази хетерогенност показва защо неопластичните
заболявания на миелоидната редица остават един
от сериозните проблеми пред съвременната хематология, независимо от огромния напредък през
последните години. Неясната етиопатогенеза,
и размити граници между отделните групи заболявания, дават място за редица въпроси, които
продължават да са предизвикателство за изследователите. На фона на мащабните проучвания
върху разнообразните генни мутации през последните години, остават някои въпроси, на които се
обръща по-малко внимание – като например, значението на отклоненията в регулацията на генна
експресия при различните форми на миелоидни
неоплазии, водещи до нарушения във функционалната активност на някои гени и съответно свръх-
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експресия или отсъствие на експресия, чиито резултат е свръхпродукция/отсъствие на нормални
протеини, имащи ключово значение за клетъчната
биология.
Един от тези въпроси бе поставен с откриването на BАALC (brain and acute leukemia,
cytoplasmic) гена през 2001 година от екипа на
проф. С. Танер в Щатския университет на Охайо.
Повишената експресия на BАALC първоначално
е идентифицирана при проучване на пациенти с
ОМЛ и тризомия 8, като по-късно е открита и при
други типове ОМЛ, както и при Остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ).2,3
ГЕНЕТИКА
BAALC генът се намира на дългото рамо на хромозома 8 (8q22.3)4, съдържа 8 кодиращи екзона и се
простира на 89613 бази от геномната ДНК. Транскрипционният протеин кодиран от него се състои
от 180 аминокиселини4. Физиологично BАALC генът се експресира при бозайниците, но не се среща при по-нисши организми3.
BАALC гена и протеинът кодиран от него имат висока експресия в невралните тъкани като главен
и гръбначен мозък, в костния мозък при CD 34
позитивните прогенитори на бялата кръвна редица3,4, по-ниска експресия в невроектодермалните
тъкани като адреналните жлези например3 и не се
експресира в левкоцитите от периферната кръв,
лимфните възли или не-невралната тъкан.
BАALC гена има осем различни транскрипционни
форми, което се транслира в шест различни протеинни изоформи5. Изоформите носещи екзон 2
не експресират протеин и затова се предполага,
че терминирането при екзон 2 дава нестабилен
протеин след транслацията3.
ФУНКЦИИ
Установено е, че BАALC играе съществена роля в
регулирането на пролиферацията и диференциацията на миелоидните прогенитори6,7.
Ролята на BАALC гена при възникването на левкемия е била проучена в незрели левкемични клетки,
чрез елиминиране функцията на гена. Резултатът от
елиминирането на свръхекспресията на BАALC гена
е намаление в неконтролирания клетъчен растеж и
нарастване на програмираната клетъчна смърт8,9.
Установено е, че въпреки постоянната активация на
BАALC гена не се стартира пролиферация на хематопоетичните стволови клетки, а само се блокира
миелоидната диференциация и така когато се комбинира със самообновяващ се онкоген-промотор
(например HoxA9), може да стартира левкемогенезата 6.
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Чрез секвениране на геномния регион на BAALC,
се идентифицират шест информативни единични
нуклеотидни полиморфизми, които са тествани
за възможна асоциация със свръхекспресията
на BAALC. Те показват, че свръхекспресията на
BAALC се случва при наличие на Т-алел, който
създава свързващо място за активиращия RUNX1
транскрипционен фактор в промотърния регион
на BAALC. Асоциацията на висока експресия на
BAALC с Т-алела и неговата корелация с RUNX1
експресионния статус са доказани при пациенти
с цитогенетично нормална (ЦН) ОМЛ от различни
популации. Много е вероятно BAALC да действа
като един от компонентите на комплексна високорискова поредица промени при левкемогенезата10.
Предполага се че функцията на протеина кодиран
от BАALC е свързана с цитоскелетната мрежа. Спиране на диференциацията на клетката, причинена
от промяна на формата, мотилитета или адхезионната способност са възможните последствия от
промяна в експресията на BАALC гена8. Установено е, че протеиновата изоформа на BAALC взаимодейства с Ca2+/calmodulin-зависимата протеин
киназа II (CАMKII). Baalc взаимодейства с CAMKII
alpha субединицата11. Тава взаимодействие е в
регулаторния регион на CAMKII alpha протеинът
и близо до мястото на автофосфорилиране, като
това предполага регулаторна функция на 1-6-8
изоформата върху алфа субединицата11. Освен
това BААLC 1-6-8 изоформата има за таргет постсинаптичния „липиден сал“, което означава, че
тя има функции, включени в пренасянето на сигналите, трансмембранния трафик и регулация на
актиновия цитоскелет11.
BАALC регулира пролиферацията и диференциацията на левкемичните клетки чрез продължително активиране на Еxtracellular signal - Regulated
Kinase (ERK) взаимодействаща с клетъчно-скелетния протеин MEK kinase-1 (MEKK1). Освен това
BАALC предизвиква химиорезистентност в ОМЛ
клетките чрез засилена регулация на ATP-binding
cassette протеини по ERK. – зависим начин. Той
спира ERK-медиираната моноцитна диференциация на ОМЛ клетките чрез блокиране на Krüppellike factor 4 (KLF4) в цитоплазмата и инхибиране
на функцията му в ядрото7.
Налични са данни за съществуване на регулаторна връзка на експресията на BAALC от FLI1 и
c-MYC гените, кодиращи транскрипционни фактори водещи до клетъчна пролиферация12.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ
НЕОПЛАЗИИ
В различните проучвания е открито, че свръхекспресията на BАALC се наблюдава при 28% от пациентите с ОМЛ и при 65% от възрастните паци-

енти с ОЛЛ3.
Установената честота на свръхекспресията на
BAALC при пациентите с МДС е 50 % , като тя е
най-висока е при субтиповете: рефрактерна анемия с ексцес на бласти (RAEB-2) (30 % от всички пациенти с висока експресия) и рефрактерна
анемия (RA) (20 % от всички пациенти с висока
експресия)12.
Липсват данни за честота на свръхекспресията на
BAALC при МПН – хронична миелоидна левкемия,
миелофиброза, полицитемия вера, есенциална
тромбоцитемия.
Свръхекспресия на BАALC е открита още и при
солидни тумори - при глиобластома, меланома
и гастроинтестинални – стромални тумори (при
деца), което предполага неговата роля в онкогенезата10.
КОРЕЛАЦИЯ НА ВИСОКА BАALC
ЕКСПРЕСИЯ С НЯКОИ КЛИНИЧНИ И
ЛАБОРАТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
МУТАЦИОННИЯ СТАТУС ПРИ ОМЛ.
В литературата не се съобщават данни за асоциация на високото ниво на експресия на BАALC гена
и клинични характеристики като: пол, възраст,
увеличен брой бласти в периферната кръв, нисък
тромбоцитен брой, бели кръвни клетки в периферната кръв, както и с наличието на бласти в костния мозък по времето на поставяне на диагнозата
ОМЛ13.
Резултатите от мета-анализ, проведен при избрани проучвания, показват тенденция за повишена
експресия на BАALC гена при слабо диференцираните ОМЛ (М0/М1/М2 субтипове), докато при
добре диференцираните свръхекспресия се наблюдава рядко13.
Липсват доказателства на асоциация между
свръхекспресията на BAALC гена и видът на установените хромозомни аномалии. Същевременно,
повишена честота на аберантната свръхекспресия е наблюдавана при пациенти с нормален кариотип.
По отношение на молекулярните аномалии има
натрупани доказателства за асоциацията им с
BAALC.
FLT3-ITD и NPM1 мутациите, са били обект на
анализ в няколко проучвания и данните са обобщени в мета анализ14. Получените резултати не
показват корелация между високата експресия
на BAALC гена и FLT3-ITDстатуса (OR, 1.238,
P=0.413), но авторите съобщават за асоциация с
NPM1 мутацията (OR, 0.166, P<0.001)13. Според
други автори, изследвали асоциацията между
свръхекспресията на BAALC и мутационния статус
на FLT3 ITD, такава връзка е налице15. При срав-
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нение на 307 възрастни пациенти с ниска и висока
експресия на BAALC, те установяват, че пациентите с висока експресия имат по-висока честота на
първично резистентна левкемия (16% срещу 6%;
P .006). Високата експресия на BAALC се асоциира с по-висока кумулативна честота на релапси
(CIR; P .018) и по-кратка обща преживяемост (OS;
3-година OS, 36% срещу 54%; P .001). По-високата експресия на BAALC е независим предиктивен
фактор за резистентност на заболяването (P .019),
Също така се потвърждава, че високата експресия
на BAALC и наличието на мутация FLT3 wild-type е
предиктивен фактор за висока честота на първично резистентна левкемия (BAALC, P .03; FLT3, P
.01), както и за намалена OS (BAALC, P .001; FLT3,
P .012)15.
Както бе споменато по-горе, има данни че високата генна експресия на BАALC блокира диференциацията на миелоидните клетки и когато е комбинирана с мутация на HOXA9 гена, свързана със
самообновяването на клетките, може да индуцира
поява на левкемия6.
По отношение на мутациите на IDH1и IDH2 гена се
съобщава, че свръхекспресията на BАALC е свързана с IDH1и IDH2 див тип, цитогенетично нормални пациенти с ОМЛ16 но според данните на други
автори9 , няма пряка връзка между мутациите на
IDH1и IDH2 гена и свръхекспресията на BАALC.
ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ НА BАALC
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОМЛ
При приблизително 55 - 60 % от случаите на ОМЛ,
могат да бъдат идентифицирани специфични рекурентни хромозомни аберации чрез класическите
цитогенетични техники. Тази информация е основа за класифициране на пациентите, при поставяне на диагнозата, в трите прогностични категории:
благоприятен, междинен и неблагоприятен риск.
Понастоящем пациентите с благоприятен риск
ОМЛ се лекуват само с химиотерапия, докато пациентите с неблагоприятен риск се насочват за
провеждане на алогенна стволовоклетъчна трансплантация ако е наличен подходящ донор. Приблизително 40 - 45 % от ОМЛ пациентите обаче
нямат идентифицирана цитогенетична аномалия
при диагнозата и се класифицират в групата с
интермедиерен риск (с широки граници на стойностите на OS между 24 - 42 %), като оптималната
терапевтична стратегия при тези пациенти е все
още дискутабилна17. Напоследък се появяват все
повече доказателства, че е възможно да бъдат
идентифицирани субгрупи на пациенти с неблагоприятен риск измежду тези с цитогенетично нормална ОМЛ (ЦН ОМЛ). Доказано е, че провалът
в лечението на пациенти с някои остри левкемии
е резултат от свръхекспресията на BАALC и това
поставя въпроса за изследването на BАALC като
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потенциален сурогатен маркер16. Установено е, че
пациенти с ОМЛ, които свръхекспресират BАALC
(BAALC позитивни) имат медиана на EFS (преживяемост свободна от събития) 5 месеца, докато при BАALC негативните пациенти медианата
е 15 месеца1.Прогнозата на пациенти с ОМЛ и
свръхекспресия на BАALC е лоша неблагоприятна - значителната свръхекспресия на BАALC и
натрупването на генни продукти в клетката води
до лекарствена резистентност при тези пациенти,
което от своя страна води до нисък пълен отговор
към терапията и оттам към намалена обща преживяемост на тези пациенти8.
Важността на идентифицирането на прогностични
молекулярни маркери при ЦН ОМЛ пациенти за
подобряване на терапевтичния подход е потвърдена и от изследване, при което авторите проучват прогностичното въздействие на променената
експресия на BАALC при ЦН ОМЛ пациенти18. Те
анализират костно-мозъчни проби от 30 ЦН ОМЛ
пациенти за нивата на BАALC експресия използвайки RT-PCR. Пациентите са били разделени на
BАALC ниска и висока експресия, като висока експресия е налична при 70 % от пациентите, а нивото
на експресия не корелира с клиничните параметри
на пациентите. При проследяване, продължило
две години, пациентите с висока експресия на
BАALC имат по-ниска честота на клинични ремисии (P < 0.005) и по-кратка обща преживяемост
(OS) (P < 0.001). Не е била наблюдавана сигнификантно значима асоциация между нарастване
на експресията на BАALC (P = 0.398). Мултивариабилния анализ потвърждава високата експресия
на BАALC, като независим рисков фактор за OS.
Свръхекспресията на BАALC прогнозира неблагоприятен клиничен изход и може да бъде обособена като важен рисков фактор при ЦН ОМЛ пациенти18.
Каква е ролята на BAALC при пациенти с ОМЛ
– абнормен кариотип? При проучване върху 175
възрастни пациенти с ОМЛ с различен цитогенетичен риск, е оценен ефекта на свръхекспресията
на BАALC гена върху изхода от заболяването19.
Пациентите в проучването са били разпределени
съответно: 13 с благоприятен кариотип, междинен при 117 и неблагоприятен при 45 съответно.
BАALC гена е бил свръхекспресиран при 87/175
(50%) от пациентите без асоциация с цитогенетичния статус. Пълна ремисия (CR) е била постигната
при 111 пациенти (63%) и е поддържана до 5-та
година при 52+/- 7%. BAALC свръхекспресията
има негативен ефект върху постигането на CR (P
= 0.04), но не оказва влияние върху вероятността
от рецидив на заболяването. Средната преживяемост е била 22 месеца с обща преживяемост (OS)
35% . BAALC е идентифициран като един от факторите с негативен импакт върху OS (P = 0.01). Авторите наблюдават по-лош изход при пациенти с
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висока експресия на BАALC при всички цитогенетични рискови категории: 5-годишната OS е била
100% срещу 71% при пациентите с благоприятна
прогноза (P = 0.05), 55% срещу 40% при случаите
с интермедиерен кариотип (P = 0.04) и 34% срещу
23% при групата с неблагоприятна прогноза (P =
0.02). Свръхекспресията на BАALC гена идентифицира пациенти с неблагоприятна прогноза при
всички цитогенетични групи, като наличието и при
пациенти с благоприятен или неблагоприятен кариотип значително влошава преживяемостта19.
ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ НА BAALC
ПРИ ПАЦИЕНТИ С МДС
Данните за ролята на BAALC при пациенти с МДС
са оскъдни, като повечето от тях са от проучвания на множество гени (между които и BAALC),
асоциирани с лоша прогноза при миелоидните
неoплазии. При проучване върху 140 МДС пациенти, данните за експресията на четири гена: MN1,
ERG, BAALC и EVI1 (MEBE) са били комбинирани
в адитивен скор, който е бил валидиран с независима кохорта от 110 МДС пациенти. Високият
МЕВЕ скор, дефиниран като висока експресия на
най-малко два от четирите гена, прогнозира сигнификантно по-кратка обща преживяемост (ОS) (HR
2.29, 95 % CI 1.3-4.09, P= .005) и време до прогресия към ОМЛ (HR 4.83, 95 % CI 2.01-11.57, P< .001).
При валидационната кохорта от 110 МДС пациенти, високият МЕВЕ скор, прогнозира по-кратка
OS (HR 1.77; 95 % CI 1.04-3.0, P= .034) и време
до прогресия към ОМЛ (HR 3.0, 95 % CI 1.17-7.65,
P= .022). Високият МЕВЕ скор е неблагоприятен
прогностичен маркер при МДС и се асоциира с
увеличен риск за прогресия към ОМЛ. Почти половината от МДС пациентите с висока експресия на
BAALC (48.6 %), трансформирали в ОМЛ в рамките на проучването, докато от групата с ниска експресия на BAALC са трансформирали едва 11.4 %
от пациентите12. Цитираните данни очертават възможното участие на BAALC гена в патогенезата на
МДС и определено показват нуждата от допълнителни изследвания в тази насока.
ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ НА BAALC ПРИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПРИ
ПАЦИЕНТИ С ОМЛ
При опит да се оцени въздействието на алогенната трансплантация върху изхода от лечението, е
предложена интегративна прогностична оценка на
риска (Integrative Prognostic Risk Score - IPRS) за
ЦН ОМЛ пациенти, базиран на клинични, хематологични и молекулярни маркери, общо 9 на брой:
възраст, брой бели кръвни клетки, мутационен
статус на NPM1 , FLT3-ITD, CEBPA и SNP rs16754,
както и нивата на експресия на BAALC, ERG, MN1,

WT120. В зависимост от оценката пациентите с
ЦН ОМЛ се разделят на три рискови групи: нисък, междинен и висок риск. Ролята на алогенната стволово-клетъчна трансплантация (alloSCT)
за пациентите във всяка една от трите рискови
групи е изследвана чрез intent-to-treat анализ, поради факта, че всички пациенти с наличен донор
са насочени за alloSCT. Резултатите показват, че
високо рисковата група пациенти има по-дълги OS
и RFS когато провеждането на alloSCT е от фамилно-свързан донор, в сравнение с пациенти при
които е от нефамилен донор. При групата с междинен риск има по-ниски OS и RFS, когато проведената alloSCT е от фамилно-свързан донор, в
сравнение с пациенти при които е от нефамилен
донор. Ефектът при групата с нисък риск не е отчетлив, най-вероятно поради ниската честота на
релапси. Данните показват, че IPRS, базиран на
така изброените маркери, между които и BАALC,
може да бъде допълнително средство за изхода
от заболяването и избора на терапия, рефлектирайки на биологичната хетерогенност при ЦН ОМЛ
пациентите20.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на направения литературен обзор върху
наличните данни за ролята на BAALC в етиопатогенезата на неопластичните заболявания, може да
се обобщи, че свръхекспресията на BАALC гена
взема участие в механизма обуславящ появата и
прогресията на ОМЛ, а вероятно и на други миелоидни неоплазии. От практическа гледна точка,
натрупаните данни показват, че BAALC има клинично значение за определяне хода на заболяването, както и за комплексната оценка на отговора към терапията. Необходими са допълнителни
проучвания за ролята на BAALC гена при миелодиспластичните синдроми с оглед изясняване на
взаимовръзките в голямата група на миелоидните
заболявания, както и на подобряване на терапевтичните опции при съответните пациенти.
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leukemia with normal karyotype. Blood 117: 4561‑4568, 2011.
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МОНОКЛОНАЛНА ГАМОПАТИЯ С БЪБРЕЧНО ЗНАЧЕНИЕ –
МЕГАПОНЯТИЕ В ОПИТ ДА ПРЕКЛАСИФИЦИРА ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИТЕ И
ЛИМФОПРОЛИФЕРТИВНИ НЕОПЛАЗИИ С БЪБРЕЧНО УВРЕЖДАНЕ
Горанов С.1, Горанова – Маринова В.1,2
1 – Секция хематология, МФ към МУ Пловдив
2 – Клиника по клинична хематология, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив

MONOCLONAL GAMMOPATHY OF RENAL SIGNIFICANCE –
A MEGACONCEPT IN AN ATTEMPT TO RECLASSIFY PLASMA CELL AND
LYMPHOPROLIFERATIVE NEOPLASMS WITH RENAL IMPAIRMENT
Goranov S.1, Goranova – Marinova V.1,2
1 – Hematology Section, I st Department of Internal Medicine, Medical University of Plovdiv
2 – Clinic of Clinical Hematology, University Hospital “Sv. Georgi”

Резюме. Понятието MGRS е въведено през 2012 г. от N. Leung на международна експертна работна конференция и дефинира хематологични състояния , асоциирани с бъбречна увреда, при които
липсват традиционните критерии за започване на лечение на базата на големината на туморния
обем. MGRS не е нова „нефрохематологична“ нозология или заболяване само по себе си, а сборно „мегапонятие“, където хематологични заболявания водят до широк спектър бъбречни увреждания, предизвикани от леко- и тежковерижни моноклонални отложения във всички структури на нефрона.
Хематологичната патология се представя от индолентните плазмоклетъчни и лимфопролиферативни неоплазии със секреция на моноклонални протеини: MGUS, SM, LPL, MALT, CLL, MZL. Обединяващият елемент между тях е наличието на М-градиент от малигнен клон с нисък туморен обем и
дележна фракция при липса на критерии за лечение в хематологичен аспект. Бъбречните увреждания
са изключително разнообразни, но преформират клиниката на фоновите хематологични заболявания с бързо настъпваща терминална БН, зависимост от хемодиализа, резистентност на конвенционалната терапия, рецидиви след бъбречна трансплантация, трансформация в хематологични
заболявания с висока степен на малигненост и намалена преживяемост. Тази неблагоприятна еволюция в значителен процент от случаите е напълно терапевтично коригируема чрез съответните терапевтични режими за миеломи и лимфоми. Малкият, но опасен лимфо/плазмоклетъчен клон
се оказва изключително чувствителен към съвременните хематологични лекарствени продукти,
като е доказана пряка зависимост между хематологичния и бъбречния отговор. Точно тук е противоречието между клиничните хематолози и нефролози: от една страна строго регламентирано
поведение „watch and wait“ , от друга – необходимостта от ранно лечение за овладяване на бъбречната патология с протеазомни инхибитори, имуномодулатори, МКА, вкл АСКТ. На фона на необе
снимата теоретична неосведоменост в обзора се разглеждат патогенетичните механизми на
моноклоналните бъбречни увреждания, класификацията, клиничната манифестация, критериите
за диагноза, съвременното терапевтично поведение и необходимостта от интердисциплинарни
екипи за комплексно управление на рядката патология.
Ключови думи: бъбречни заболявания, парапротеинемии, моноклонални гамопатии, моноклонална
гамопатия с бъбречно значение
Abstract. The term monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS) was introduced in 2012 by N. Leung
at an international expert conference. It defines haematological conditions associated with renal impairment
in which the traditional criteria for initiating treatment based on tumor burden are lacking. MGRS is not a new
‘nephrohematological’ nosology or disease itself, but a collective ‘mega-concept’, where haematological diseases lead to a wide range of renal damage caused by light and heavy chain monoclonal deposits in all nephron
structures. Hematological neoplasms are represented by indolent plasma cell and lymphoproliferative disorders
with secretion of monoclonal proteins: MGUS, Smoldering Myeloma, LPL, MALT Lymphomas, CLL, MZL. The unifying element between them is the presence of an M-protein produced by a malignant clone with a low tumor
burden but extremely diverse renal damage. Renal impairment reshapes the clinic of the underlying hematolog-
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ical diseases resulting in rapidly progressing terminal renal failure, dependence on hemodialysis, resistance to
conventional therapy, recurrence after kidney transplantation, transformation into hematological diseases with
a high grade of malignancy and short overall survival. This adverse evolution in a significant proportion of cases is reversible by antimyeloma /antilympoma therapy. The small but dangerous lymphoid / plasma cell clone
has been shown to be extremely sensitive to novel agents, with a direct relationship between haematological
and renal responses. This is where the contradiction between hematologists and nephrologists lies: on the one
hand, strictly regulated “watch and wait” behavior, on the other - the need for early treatment intrevention to
treat renal damage with proteasome inhibitors, immunomodulators, monoclonal antibodies, including ASCT.
On the background of inexplicable theoretical ignorance, the review examines the pathogenetic mechanisms of
MGRS, classification, clinical manifestation, criteria for diagnosis, modern therapeutic approach and the need
for interdisciplinary teams for complex management of this rare pathology.
Key words: kidney disease, paraproteinemia, monoclonal gammopathy, monoclonal gammopathy of renal
significance
ВЪВЕДЕНИЕ
За първи път понятието моноклонална гамопатия
с бъбречно значение (MGRS) е използвано и въведено през 2012 г. от N.Leung на международна
експертна работна конференция1. За период от
8 г терминът MGRS се изпълва със съдържание,
формирани са интердисциплинарни работни групи, които създават консенсусно приети правила
за диагностика, лечение и наблюдение на пациентите с MGRS2-5 Първоначалното определение
на MGRS включва всички вторични бъбречни усложнения с агресивна еволюция и рязко намалена преживяемост, причинени от моноклонални
протеини, секретирани от клонална нискостепенна плазмоцитна популация. От него е видно, че
MGRS не е нова нозологична единица или заболяване само по себе си, а сборно хематологично
понятие, дефинирано чрез широк спектър бъбречни увреждания, резултат от леко- и тежковерижни
моноклонални отложения във всички структури на
нефрона. Бъбречното ангажиране преформира
еволюцията, на иначе клинично „тихата“ MGUS,
в състояние с неблагоприятно развитие, бързо
настъпваща терминална БН, зависимост от хемодиализа, резистентност на конвенционалната
терапия, рецидиви на патологията след бъбречна
трансплантация, трансформация в хематологични неоплазии с висока степен на малигненост и
накрая с бърз фатален край6. По същото време
са натрупани доказателства за значим терапевтичен отговор при лечение на пациенти с MGRS
със съвременната антимиеломна терапия, вкл с
АСКТ7,8,9. Нещо повече – подобрената преживяемост при MGRS се оказа в строга зависимост от
качеството на хематологичния отговор след опит
за пълно елиминиране на клоналната популация
и парапротеина.
На поредната среща на Международната работна
група (IKMG) през 2017г в Ню Орлианс е изработен
консенсусен документ, който актуализира най-новата налична информация, свързана с бъбречните лезии при MGRS10. Най-напред е предефиниХЕМАТОЛОГИЯ 2020

рано определението, което освен MGUS включва
и индолентните лимфопролиферативни и плазмоклетъчни неоплазии: SM, LPL, MALT, CLL, MZL. В
тези добре дефинирани заболявания с различен
произход, биология, терапевтична стратегия и
еволюция обединяващият елемент е възможността за секреция на моноклонални имуноглобулини
или фрагменти от тях. От новото определение е
видно, че:
• необходими са документирани бъбречни
лезии, които не зависят от парапротеинното
натоварване, а са резултат от отложенията на
моноклонален имуноглобулин с особени патогенетични свойства.
• малигненият клон в хематологичен аспект не
предизвиква характерната за дадена нозология прогресия или усложнения.
• когато основното хематологично състояние
прогресира до необходимост от лечение, съгласно съответните протоколи, тези заболявания вече не се считат за MGRS.
• необходимост от лечение на бъбречните увреждания, независимо от ниския туморен
обем и липсата на терапевтични индикации за
отделните хематологични заболявания.
ЧЕСТОТА И ПРОГРЕСИЯ
Има разлика в прогресията на MGUS и MGRS11,12
От пациентите с MGUS едва 1,5 - 2% имат бъбречни увреждания и могат да бъдат определени
като MGRS. В голямото проучване на Steiner N et
al върху 2935 случая на MGUS, само 44 (1,5%) пациенти са интерпретирани като MGRS, които обаче трансформират в малигнени хемопатии 6 пъти
по-често (18% за MGRS vs 3% за MGUS). Рискът
от прогресия в рамките на първата година след
поставянето на диагнозата е 1% [0.6-1.4] в групата с MGUS и 10 пъти по-висок сред пациентите с
MGRS!12.
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ПАТОГЕНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ
Уникалността и разнообразието на лековерижната и/или тежковержината моноклонална патология, патогенетичната детерминираност на ЛВ/
ТВ и едновременно с това „непредсказуемото“ им
значение за органни увреди, представляват голяма теоретична загадка и до днес. В патогенетичен
аспект MGRS е сборен терминологичен вариант
на добре известните болести на моноклоналните
имуноглобулинови отложения (MIDD), но локализирани само в бъбречните структури. MIDD могат
да се развият във всяка фаза от еволюцията на
малигнените хемопатии под формата на сателитна моноклонална нефропатия. Бъбречните отложенията биват три вида в зависимост от парапротеина: депозити само от ЛВ (LCDD), смесени от ЛВ
+ ТВ (LHCDD), само от ТВ (HCDD) и от интактни
имуноглобулини (Ig). Опитите да бъдат изолирани
специфични аминокиселинни последователности,
отговорни за определени бъбречни увреди засега
са обречени на неуспех. На практика всеки пациент има своя моноклонална имуноглобулинова
болест с неповторима и уникална аминокиселинна последователност. Ултраструктурната характеристика на леко/тежковерижните отложения фибриларен, грануларен или кристалоиден вид,
както и т.нар. отливъчни, цилиндрични отложения
в тубулите, са най-добрия пример за неповторимо
разнообразие на патологичните имуноглобулинови пептиди.
ГЕНЕН ЕКСПРЕСЕН ПРОФИЛ
Разнообразните аминокиселини последователности представляват комбинация от една страна от
герминативната линия, от друга – от многобройни
допълнителни и случайни мутации, които засягат
предимно вариабилния регион на тежките вериги.
Изключително хетерогенният и променлив генетичен профил при леко/ тежко верижната патология
е сходен, но по-многообразен от този на плазмоцитните заболявания. Рекурентни аномалии в
249 сегмента на 457 гена се установяват при 1/3
от пациентите с AL-амилоидоза: делеции на IGK,
IGH, PIK3CA, FLT3, RB1, PCDH9, GPC6, RASA3,
ADAM6 и амплификации на CFHR1, JAK2, GCNT1,
TSC1, PGR. Така напр. при фибрилерните лековерижни отожения са установени 1491 мутантни
гени, 236 от тях са мутирали повече от веднъж и
само 101 са общи за AL-амилоидоза, ММ и MGUS.
Доказани са повече от 50% сегментни аномалии
като делеции, амплификации, точкови мутации и
множествени бройни аномалии13-15. До настоящия
момент не са верифицирани специфични генетични мутации, а от установените – нито една не е
задължителна в патогенетичен аспект за формирането на определен тип моноклонални депозити,
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въпреки, че на практика те са пре-детерминирани?
ФИБРИЛЕРНИ И ГРАНУЛЕРНИ ДЕПОЗИТИ –
МЕХАНИЗМИ НА АГРЕГАЦИЯ
Установените мутации при амилоидогенните отложения засягат най-често леките вериги ламбда (ЛВλ). Неамилоидните лековерижни депозити ангажират най-често леките вериги капа (ЛВ-κ) в над 80%
от случаите със свърхекспресия на вариабилния
VκIV регион16,17. Последният се характеризира с
по-дълъг CDR1 (complementary determining region),
където повечето хидрофобни остатъци (резултат
на точкови мутации) са в позиции предизвикващи
конфигурационни промени. Проучванията на RuizZamora RA и кол върху моделния протеин 6aJL2
идентифицират потенциална „фибрилогенна точка“, разположена в CDR1, кодирана от няколко κ
и λ генетични сегменти в зародишния вариабилен
регион18. Според Моrgan лековерижни сегменти,
съдържащи тирозин 146-пролин-147 трансамидна
връзка са податливи на протеолиза, при което се
освобождават прекурсорни пептиди за фибрилообразуване19. В частност при подобно моделиране
в VκIV и VκI региони се установява почти постоянното присъствие на аминокиселините левцин, изолевцин или тирозин на позиция 27 и /или 31 във
всички познати случаи на аморфните отложения
при болестта на лековерижните депа (LCDD). В
проучването на Di Costanzo A.C и кол. установяват, че всички Tyr-дo-Phe мутации при линията AL09 образуват фибрили при рН10, т.е. мутирали тирозинови остатъци разположени до фенилаланин
стимулират фибрилогенезата20. При тежковерижните отложения е доказана постоянна аномалия
- отсъствието („изтриването“) на СН1 домена на
ТВ, при което VH доменът със своята поразителна прилика с ЛВ директно се присъединява към
CH3. Делецията на γ-СН1 региона възпрепятства
свързването с шаперона BiP (свързващ ТВ - протеин) в ендоплазмения ретикулум, което води до
секреция на сегментирани (пресечени) ТВ от плазматичните клетки 21,22.
Разнообразните промени, засягащи вътрешната структура (интерфейс) на VL и CL регионите,
дестабилизират физиологичното равновесие от
димерни/ мономерни форми ЛВ. В проучвания от
колективите на Arosiо Р и Souillac PO се установява, че промененото равновесие в полза на мономерните форми засилва агрегацията23,24

D2 ↔D→АГРЕГАЦИЯ
Други съществени механизми за агрегацията
на моноклоналните ЛВ е тяхната изоелектрична точка (ИЕТ), увеличението на циркулиращите
дисулфидно свързани ЛВ и формирането на хи-

дрофобна кухина при фибрилерните и аморфни
отложения. Наблюдавана е зависимост между
вторичната структура на ЛВ, тяхната ИЕТ, термостабилност и фибрилогенезата. ИЕТ на фибрилерните ЛВ (AL-амилоидоза) е в широк диапазон
от 5,2 до 8,8, в сравнение с ИЕТ на ЛВ при LCDD
(болест на лековерижните депа), която е в катионния диапазон (8.2-8.8). На тази база Kaplan B и кол.
предлагат т.нар механистична теза: „агрегирането на ЛВ във фибриларни амилоидни отложения
е резултат от електростатично взаимодействие
между противоположно натоварени полипептиди, докато грануларните отлагания се формират
от свързването на катионни полипептиди към
анионни протеогликани в базални мембрани“25.
Същият колектив установяват, че „повишено ниво
на дисулфидно-свързани серумни ЛВ пречи на
нормалния им клирънс и ендогенен метаболизъм
като засилва агрегационната им способност“26.
Вътрешното пространство (интерфейс) на патологичните хомодимери е покрито с неполярни остатъци, оформящи непроменяща се цилиндрична
хидрофобна кухина.

Фиг. 1. Лигандни връзки стабилизират лековерижните
димери (интернет, свободен достъп)

Константната хидрофобна зона контролира стабилността на хомодимерите от пълноразмерни
(VL-J-CL) или вариабилни (VLСs) пептиди чрез
лигандни връзки, които образуват контакти с нейните страничните вериги. Така се дестабилизира
хомодимера, улеснява се неговото разпадане и се
засилва склонността за фибрилобразуване (фиг
1)27-29. От горните данни е видно, че уникалният
мутагенен набор от аминокиселинни пренареждания формира повече от една критична дестабилизираща междинна конфигурация, която е предиспозицията за агрегация с неправилно разгъване,
и предопределя различен тип отложения в даден
таргетен орган. Съвременните експериментални
модели на Blancas-Mejía LM представят фибрилогенезата като автокаталитичен процес от типа
„нуклеация-полимеризация“ в абнормна енергийна обстановка, с термодинамична и кинетична
нестабилност, при който промененият интерфейс
с неправилно разгънати фибрили катализира
ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

образуването на високо организирани агрегати,
изчерпвайки серумните лековерижни сегменти
(фиг. 2 )30,31

Фиг. 2. Нуклеация – полимеризация на лековерижната
фибрилогенеза (по Luis M. Blancas-Mejía & Marina RamirezAlvarado)

Чрез математични модели на различни структурни
конформации и физикохимични свойства на ЛВ са
създадени няколко уеб-базирани компютърни модели като база данни Zipper и програмата Rosseta
(фиг. 3).

Фиг. 3. Аминокиселнна последователност и енергийна
стабилност (Zipper база данни). Оранжево-червените
сегменти с енергиен праг от -23 kcal / mol (сива линия)
са с голяма вероятност фибрилогенни.

Чрез тях се изчисляват вероятностите за агрегация на различни полипептидни секвенции от натурални (пациентски), синтетични рекомбинатни
(ad-hoc библиотеки) или мутантни ЛВ. В базата
данни Zipper, уникалната структурна информация
от над 20 000 предполагаеми лековерижни последователности с висока склонност към фибрилни
формации в 3D профил, е съчетана с изчисления
за енергийната стабилност при разгъване на аминокиселинните пептиди32,33. Настоящите проучвания налагат новия атомистичен модел: „въпреки
стуктурната си хетерогенност, патологичните ЛВ и
ТВ имат еднотипно поведение в термодинамичен
и кинетичен аспект“.
G. Morgan и J. Kelly проучват енергийния принос
на всеки домен и ролята на ендопротеолизата при
АL-амилоидоза. Според авторите фибрилерните
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ЛВ са кинетично нестабилни (разгъват се по-бързо) и по този начин са податливи на ендопротеолиза, която води до освобождаване на амилоидогенни ЛВ фрагменти (всички VL лесно образуват
амилоидни фибрили, но нито един от пълноразмерните). Кинетичната стабилност т.е. разликата
в свободната енергия между естественото състояние и процеса на разгъване на протеина, определя скоростта на разгъване на ЛВ. Атомистичният
модел представя фибрилогенезата като „болест
на неправилното сгъване/разгъване“ на термокинетично нестабилни пептидни сегменти34.
Агрегацията на моноклоналните ЛВ/ТВ до базалните мембрани предизвиква метаболитен стрес,
който повишава продукцията и секрецията на
инфламаторни и проинфламаторни цитокини
TNF-alpha, TNF-beta, IL-6, IL-8 и MCAP -1 (моноцито-хематрактант протеин)35. Стимулира се фосфорилацията на MAPK, p38 MAPK, AP-1, NFkB.
Ограничава се органичния и анионния транспорт,
глюконеогенезата и ацидификационната способност на епителните клетки. В близост до клетъчните мембрани моноклоналните ЛВ/ТВ участват
в сложен рецепторен процес с разнообразни биологично активни хуморални агенти - растежни
фактори, интегрини, интерлевкини, лейкотриени,
металопротеинази. Активират се основни сигнални трансдюсери за вътреклетъчните пътища,
контролиращи метаболитни, пролиферативни и
трансформационни процеси. Имунохистохимични
изследвания с основен панел CD 68, MSA (мускул-специфичен актин), SMA (гладко мускулен
актин), CD 14 и Ham 56 протеин) доказват, че
взаимодействието на мезангиалните клетки с ЛВ
предизвиква характерна фенотипна трансформация: гранулерният или аморфен тип депозити индуцират миофибробластна SMA(+) мезангиална
трансформация, докато фибрилогенните – макрофагоподобна (CD 68+ и Ham 56+) 36,37.
Поради филтриращата функция на бъбреците и
преди всичко като място на ендогенния метаболизъм на ЛВ те са основната мишена за моноклоналните депозити във всички етажи и структури на
нефрона.
Гломерулните увреди са свързани с неметаболизирани ЛВ и филтрирани ТВ или фрагменти от тях..
В зависимост от своята физикохимична и структурна хетерогенност те взаимодействат със структурите на гломерулния компартимент, привличат
проинфламаторни цитокини и активират поредица
сигнални пътища, критични за пролиферацията,
миграцията, фенотипната трансформация и апоптоза. Различни организирани и неорганизирани,
фибриларни (AL-амилоидоза) или аморфни (LCDD)
депозити предизвикват всички познати модели на
гломерулни увреждания на ГБМ, мезангиума и капилярния конволут (по разнообразие наподобяват
промените при системен лупус).
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Тубулоинтерстициални увреди. Неметаболизираните и устойчиви на лизозомните протеази ЛВ
преципитират в тубулния просвет, като образуват
cast nephropathy, предизвикват тубуларна обструкция и едновременно с това тежки възпалителни
промени и оксидативен стрес в интерстициума,
където дават старт на интерстициалната фиброза. Вторият тип увреждания е т.нар „проксималната тубулопатия“ с кристалоидни, ромбовидни и игловидни включвания в тубулните епителни клетки.
Тя се проява най-често под формата на Fanconi
синдром и разностепенни тубуларни дисфункции.
Третия тип проксимални нарушения се дължат на
вакуолни или капкообразни промени, вкл до степен на некроза на тубулния епител, предизвикани
от предимно λ тип ЛВ.
MGRS – КЛАСИФИКАЦИЯ38,39
В зависимост от въвличането на нефрона в патологичния процес основните патологични находки
ангажират гломерулите, тубулоинтерстициума и
съдовия компонент. Подобна „секторна“ и предилекционна класификация се използва от много автори, въпреки че са описани отложения в повече
от 1 зона на нефрона ( фиг 4).

Фиг. 4. Схема на бъречни увреждания от моноклоналните имуноглоблинови отложения в зависимост от
секторите на нефрона (по Doshi М)40.

Втората класификация е хистопатологична и се
базира на ултраструктурните находки39. В класификацинната схема на работната група IKMG от
2012 г. бъбречните депозити първоначално са категоризирани като организирани, неорганизирани
и неимуноглобулинови. На експертната среща на
работната група IKMG през 2017 г. са добавени
две допълнителни подкатегории увреждания: с
временен (?) статут и група разни (?).
1. Организирани моноклонални отложения (Leung
N и кол. Работна група IKMG консенсус документ
2017 г).
1.1.Фибриларни депозити
1.1.1. АL; /ALH/; H - амилоидоза - най – висшата архитектурна структура от Конго-рот
(+) фибрили с диаметър 7-12 nm, предимно
BJ(λ) изотип, подредени в т.нар β-плисирана
конфигурация, ангажират се основно гломерулите, но в 60% от случаите - интерстициума и кръвоносните съдове, подчертана
тендеция за комбинирано ексктраренално
засягане на много органи и тъкани с разнообразни клинични прояви.
1.1.2.Фибриларен
гломерулонефрит
(FGN) - произволно ориентирани Конго-рот
(-) фибрили от предимно олигоклонални и
само в 7-17% от моноклонални Ig със супресия на изотиповете на ЛВ (3–15%), с диаметър около 20 nm; патогномонична експресия
на DNAJB9 (!)
1.2. Микротубуларни организирани депозити
1.2.1.Имунотактоиден гломерулонефрит
(ИТГН) - субендотелни или субепителни
отложения от паралелно ориентирани Конго-рот (-) фибрили (≥ 30 nm) от предимно моноклонални Ig с рестрикция на ЛВ (по-рядко
от поли/олигоклонални) с характерна вътрешна кухина или т.нар „тактоидни“ фибрили;
1.2.2.Криоглобулинемичен
гломерулонефрит (КГН) – субендотелиални и интралуменарни депозити от моноклонални
криоглобулини тип І и ІІ, организирани в тактоидни микротубуларни къси фибрили или
грануларни, електронно плътни отложения.
Депозитите съдържат IgG, IgG1 или IgG3,
C3, C1q и моноклонални κ или λ ЛВ. Много
по-честа е екстрареналната изява.
1.3. Кристалоидни включвания
1.3.1.Лековерижна
проксимална
тубулопатия (LCPT) кристален вариант:
ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

хомотипна лековерижна полимеризация
под формата на електронно-плътни, ромбовидни, правоъгълни, пирамидални или
наподобяващи игла депа от кристали; ЛВ
най-често са подклас Κi с необичайни неполярни или хидрофобни остатъци в CDR1
региона на Vκ домена; освен в тубулните
лизозоми кристалоидни включвания се наблюдават в макрофагите в много органи,
вкл и в бъбреци, костен мозък, далак, черен
дроб, стомах, лимфни възли, меки тъкани
(кожа), вкл и в плазматичните клетки, където
формират т.нар интерстициална лековерижна хистиоцитоза (SCH - кристал съхраняваща хистиоцитоза); LCPT протича клинично под формата на придобит синдром на
Fanconi във възрастни
1.3.2. LCPT- некристален вариант: некристални лековерижни включвания в лизозомите на проксималните тубулни клетки;
ЛВ са предимно λ - изотип, а синдромът на
Fanconi е рядък; некристалната LCPT може
да протече под формата на остра тубулна
некроза или остър интерстициален нефрит
1.3.3.(крио)Кристалоглобулинемичен
гломерулонефрит – имуноглобулинови
тромби с кристална структура в артериолите
и гломерулните капиляри, които предизвикват обструктивен или възпалителен васкулит, процесът на кристализация се засилва
при ниски температури (криокристалоидна
глобулинемия)78-80
1.4. Лековерижни отливки и тубулинтерстициални увреди - доскоро приемани за основния
морфологичен субстрат на понятието „миеломен
бъбрек“
1.4.1. Лековерижна отливъчна нефропатия (cast nephropathy) резултат от хетеротипната агрегация на филтрирани и
неметаболизирани моноклонални ЛВ с
Tamm-Horsfall гликопротеина (THP) като неразтворим протеинов комплекс.
1.4.2. Тубулоинтерстициален нефрит.
Интрареналното последствие на лековерижна тубулопатия, мощен стимул за развитието на интерстициална фиброза и ключов
момент за БН при плазмоклетъчните заболявания.
2. Неорганизирани имуноглобулинови депозити
2.1. Болест на леко/тежковерижните депа (L/
HCDD,HCDD) - нефибрилерни предимно BJκ
електронно плътни депозити конго-рот(-), разположени грануларно или линеарно по протежение
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на Баумановата капсула, в гломерулните капиляри, в мезангиалните нодули, перитубуларно и в
интерстициума; формират възли наподобяващи
нодуларна гломерулосклероза при диабетици; изразена склонност към екстраренални отложения.
2.2. Пролиферативен гломерулонефрит с моноклонални IgG депозити (PGNMID) - ограничени линейни пунктати от цели имуноглобулинови
молекули предимно IgG3 по ГБМ/ТБМ и мезангиума.
3. Бъбречни увреждания без депозити.
3.1.С3ГН е рядка пролиферативна гломерулопатия, характеризираща се с доминиращи, електронно-плътни мезангиални и субендотелиални
отложения на С3 , резултат от вродени и придоби
нарушения в регулаторните механизми за активация на алтернативния път на комплемента.
3.2. Dense deposition disease - отличава се ултраструктурно по електронно плътните отложения, разположени, обаче, интрамембранозно.
4. Бъбречни увреждания с временен статус към
MGRS.
4.1.Тромботичната микроангиопатия (ТМА) е
резултат от моноклонален протеин в ролята на
антитяло срещу регулаторни протеини на комплемента и се характеризира със значителни увреждания по протежение на целия нефрон: тромбози,
мезангиолиза, двойно контурирани капилярни стени, остра тубулопатия.
4.2. Гломеруларна микроангиопатия, цитокинно медиирана и асоциирана с POEMS синдром
с λ тип М-компонент, характеризираща се мезангиална и ендотелна клетъчна пролиферация, задебеляване на капилярите, ендартерит на малките
съдове, разширение на субендотелиалната зона и
двойно контуриране на мебраните.
5.Допълнителна категория („разни“) бъбречни
увреждания: бъбречни усложнения, несвързани
с MGRS, но резултат от анти-ГБМ антителен процес от IgG или IgA моноклонални антитела, които не се откриват в серум. Патоморфологичните
находки са нехарактерни за анти-ГБМ заболяване
(поликлонални имуноглобулин-медиирани лезии).
Вероятната мишена за моноклоналното антитяло
е фосфолипаза А2 рецептор (PLA2R). Подобни
находки са описани при пурпурата на Henoch Schönlein с моноклонална IgA нефропатия, но не
са доказани при лимфопролиферативно заболяване.

14

Представената класификация всъщност е една
мащабна „инвентаризация“ на всички известни
досега прояви на моноклоналните имуноглобулинови депозити и преципитати, както и състояния,
несвързани с моноклонални отложения, но асоциирани с MGUS и smoldering плазмоклетъчни и
лимфопролиферативни неоплазии
ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД И УПРАВЛЕНИЕ
НА MGRS10
Както вече бе отбелязано, MGRS е дефинирана
чрез разнобразни бъбречни усложнения, равиващи се на „територията“ на лимфопролиферативни
и плазмоклетъчни заболявания със секреция на
моноклонални Ig или фрагменти от тях. Съгласно
препоръките на International Kidney and Monoclonal
Gammopathy Research Group - 2019 за изключително важната ранна диагноза има няколко стъпки
в уточняване на бъбречната патология и връзките
с хематологичните заболявания.
КОГА И ПРИ КОИ ПАЦИЕНТИ ДА СЕ
ИЗВЪРШИ БЪБРЕЧНА БИОПСИЯ?
Уточняване на бъбречната патология е невъзможно без бъбречна биопсия при условие за приемлив баланс между недиагностициране на редки,
но потенциално лечими състояния и процедурния
риск от самата биопсия. Съществува неоправдано
надценяване на хеморагичните усложнения след
бъбречна биопсия при плазмоклетъчните дискразии, който е около 4% и еднакъв с пациенти с
друга патология. Понастоящем се тества трансюгуларна биопсия на бъбреците при високорискови
пациенти. За биопсия са индицирани лица, особено възрастни с MGUS, с необяснимо възникнала БН, разностепенна протеинурия, нефротичен
синдром, късни тубуларни дисфункции, необичайна еволюция на неуточнена бъбречна патология.
(табл.1) Бъбречният биоптат изисква специфична обработка с комплексни взаимоподпомагащи
се диагностични методи: СМ, ИХХ, ИФ с панел за
IgG, IgM, IgA, C1q, C3 и κ и λ леки вериги, както и
съвременните трансмисионна електронна микроскопия, протеазна ИФ, лазерна микродисекция,
последвана от течна хроматография и мас-спектрометрия (LC-MS).
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА МОНОКЛОНАЛНИЯ
КОМПОНЕНТ
Идентифицирането на парапротеина изисква
пълна корелация между тъканното отложение и
серумня/уринния М-градиент. По принцип М-градиентът при MGRS е малък и често е трудно откриваем с конвенционалните електрофоретични
техники. Най-често се използват съвременните

чувствителни методи: имунофиксация, имуноблот
(силно чувствителен за малки количества от отделен клас моноклонален Ig, вкл и подкласове), високочувствителния sFLC с κ / λ Ratio (винаги има
несвързани в излишък ЛВ, дори другите методи да
доказват интактна имуноглобулинова молекула),
нефелометрия, а в специлизирани центрове се
прилага и лазерна микродисекция с мас- спектрометрия.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛОНАЛНАТА
ПОПУЛАЦИЯ
Доказването на М-компонент в серум/урина/биоптат изисква идентификация на клоналната
клетъчна популация. Подходът за всеки клон е
специфичен и включва флоуцитометрия, имунохистохимия, молекулярно-генетичен анализ.
ЕКСТРАРЕНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ
Ангажирането на други органи и системи при
MGRS е чест феномен, който изисква задължително уточняване. Извънреналните локализации,
особено сърдечната, са значим предиктивен и
прогностичен фактор. Подобно ангажиране моделира цялото терапетично поведение, вкл и
планирането на органна трансплантация. Уточняване разпространението на основния процес се
извършва със специфични биохимични изследвания, маркери, образна диагностика и биопсия.

ОСНОВНИ ПРИЦИПИ И ЦЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ.
ТЕРАПЕВТИЧЕН ОТГОВОР
Хронологично във времето се наблюдава коренна
промяна в лечението на бъбречните усложнения
при моноклоналните гамопатии. В миналото при
подобни относително „доброкачествени“ състояния проличава един факт – нежелание и особена
предпазливост на клиницистите за включване на
цитостатично лечение поради опасения за токсичност, лошо толериране или вторични неоплазии от
алкилиращите агенти. Необходими са десетилетия, за да се промени терапевтичната стратегия
при MGRS с основна насоченост към подлежащите В-лимфопролиферативни заболявания и плазмоклетъчни дискразии. В момента основната цел
е ерадикация на малигнения клон, независимо от
неговата индолентна еволюция и постигането на
строг по критерии хематологичен отговор. Всички
съвременни лекарствани продукти - протеазомни, BCR и BCL2 инхибитори, имуномодулатори,
моноклонални антитела, вкл и стволовоклетъчна
трансплантация са тествани при MGRS. Оказа се,
че малкият, но опасен малигнен клон е особено
чувствителен към протеазомни инхибитори в културелни среди. Само чрез подобно поведение се
документира значимо подобрение на бъбречния
отговор - намаляване на протеинурията, овладяване на БН, независимост от диализа и предотвратяване на рецидивите в алографта след бъбречна
трансплантация. Това е показано в данните на
две големи проучвания във водещи нефрологични центрове в различен периоди на терапевтични
възможности (табл.1).

Табл 1. Характеристика и терапевтично повияване на бъбречни усложнения при MGRS41

Показатели

Pozzi et al

Nasr et al.

1978 – 2003 (25 г)

1992-2011( 19 г)

63

64

28 мес

34 мес

Без лечение

14%

14%

Химиотерапия

78%

57%

Bortezomib базирани режими

0%

37,5%

АСКТ

8%

29%

Прогресия до терминална БН

59%

39%

Починали

59%

32%

Бъбречна преживяемост

32 мес

64 мес

Средна преживяемост на
пациентите

64 мес

90 мес

Период
Пациенти
Средно време на лечение
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Видно е, че Bortezomib базирани режими в проучванията на Nasr и кол приложени само при 37%
от болните понижава честотата на летален изход
близо 2 пъти, като повишава двойно бъбречния
отговор и преживяемостта (+26 месецеа)! Резултатите от всички настоящи проучвания категорично
показват, че достоверното подобрение в преживяемостта на болните е възможно само в условията
на съвременното лечение и „двойния“ отговор при
спазване на следните принципи:
• скоростта на гломерулна филтрация е прогностичен фактор за бъбречен отговор, препоръчва се бързо започване на терапията, преди да
настъпи необратимо бъбречно увреждане.
• ранното започване на химиотерапия е показано при наличие на хронично бъбречно заболяване 1-3 степен и цели намаляване на
моноклоналния Ig, постигане на дълбок хематологичен отговор вкл с допълнителна опция
- консолидация чрез ASCT.
• за пациенти с напреднала или терминална
ХБН химиотерапията е показана при планирани за бъбречна трансплантация пациенти
(избягва се рецидив) и/или едновременно екстраренално засягане (особено сърдечно, чернодробно или белодробно).
• оценката на отговора и неговото мониториране при MGRS се извършва чрез специфичните за подлежащата нозология хематологични
критерии, при липса на откриваем изходен
парапротеин, пациентите се проследяват чрез
степента на протеинурия и БН, т.е. чрез бъбречният отговор по критериите за AL- амилоидоза
• при ХБН >3 степен се намалява дозата на лекарствените продукти, вкл и на протеазомните
инхибитори/имуномодулатори или се изключват от схемите такива с бъбречна елиминация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Терминът MGRS се превърна в добре структурирано „мега“ понятие, което на практика и в най-широкия смисъл представя всички познати досега
болести на моноклоналните имуноглобулинови депозити (MIDD) с локализация в бъбреците. MGRS
провокира необяснимата неинформираност на
нефролози, хематолози и патолози с добре документираните модели на моноклонални бъбречни
увреждания и немислими досега терапевтични резултати. Съвременното лечение на пациентите с
MGRS превърна в историческо конвенционалното
поведение. Чрез таргетната и молекулярна терапия се постигна недостижима досега ефективност
и преживяемост, но при задължителното условие:
„без хематологичен отговор, няма бъбречно повлияване“. Точно този аргументиран извод тряб-
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ва да преодолее необяснимата резервираност за
старт на лечение при липса на чисто хематологичните индикации при индолетните лимфопролиферативни и плазмоклетъчни неоплазии- фоновите
заболявания при MGRS. Подобно поведение налага и създаването на интердисциплинарни екипи,
работещи с единни диагностични критерии, терапевтични схеми и категории за оценка и проследяване на хематологичния и бъбречен отговор.
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БИОМАРКЕРИ И ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД ПРИ ДИАГНОСТИКАТА И
ЛЕЧЕНИЕТО НА МНОЖЕСТВЕНИЯ МИЕЛОМ
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BIOMARKERS AND PERSONALIZED APPROACH IN THE DIAGNOSTICS AND
TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA PATIENTS
Gercheva L., Lukanov R.
Clinic of Clinical Hematology, University Hospital „St. Marina“, Varna

Резюме. През последните години се прие, че всички случаи на MM се предшестват от пред-малигненото пролиферативно състояние MGUS ((monoclonal gammopathy of undetermined significance). В
този смисъл патогенезата на ММ следва да се раздели на 2 етапа: поява на МGUS и прогресия до
ММ. Първичната генеза на МGUS е свързана с цитогенетични аномалии: транслокации на локусите, отговорни за IgH, гентетична нестабилонст, изразена чрез тризомии и комбинации от двете.
Еволюцията до MM, настъпва в резултат от допълнителни атаки срещу плазмоклетъчния клон,
изразяващи се в поява на нови нарушения на генотипа или в патобиологични промени в костно-мозъчното обкръжение. Установяват се поредица от събития, които действат като втори „удар“
(„second hit“), допълнителни генетични аномалии (Ras мутации, p16 метилация, p53 мутации), повишена клетъчна пролиферация, свързана с дисрегулация на клетъчния цикъл, потискане на програмираната клетъчна смърт, допълнителни нарушения в костномозъчното микрообкръжение и
др. Понастоящем персонализирането на подбора на лечение при ММ е от изключителна важност
за постигане на продължителна преживяемост. Изборът на първоначална терапия зависи от много фактори, определящи очакваната ефективност. Целта на използването на персонализирани
терапевтични подходи е постигане на максимална ефективност при редуцирана токсичност. За
осъществяването й биомаркерите трябва да бъдат измеряеми и сравнително лесно проследяеми.
Напредъкът в технологиите подпомага идентифицирането и валидирането на биомаркерите за
миеломна болест, значими за избора на лечение, както и за прогноза на терапевтичния отговор и
преживяемост.
Abstract. Over the past couple of years every case of multiple myeloma is considered to be an evolution of
pre-malignant proliferative condition – MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance). In
that sense, the pathogenesis of multiple myeloma can be divided in two phases. onset of MGUS and progression
to myeloma. The primary genesis of MGUS is linked to cytogenetic mutations. Genetic instability, defined by
translocations of loci responsible for IgH, trisomies and combinations between them. The evolution to multiple myeloma occurs due to additional “attacks” against plasma cell population. These “attacks”: can be further
damage to the genotype, or pathobiological alterations in the bone marrow micro environment. It is a chain
of events that acts like a second hit: additional genetic anomalies (RAS mutation, p16 methylation, p53 mutation), increase of cell proliferation, dysregulation of cell cycle suppression of programmed cell death, and further
bone marrow environment changes. Nowadays, personalization of treatment in multiple myeloma patients is
in utmost importance in order to achieve prolonged response. The decision of primary treatment is multifactorial. The aim of personalized therapeutic approaches is achieving maximal efficiency with reduced toxicity. That
being said, the biomarkers should be easily measured and followed. The technological advance aids in identification and validation of multiple myeloma biomarkers, significant for the choice of therapy and prognosis of
response and survival.
ВЪВЕДЕНИЕ
Множественият миелом (ММ) е една от най-често диагностицираните В-клетъчни неоплазми като
съставлява около 10% от всички малигнени хемопатии. Възрастовата медиана при диагностици-

18

рането му е около 66 г., като само 2% от пациентите са по-млади от 40 г. 1,2,3. Налице са значими
расови различия в заболеваемостта, като тя е
двукратно по висока при чернокожите4.
MM се развива от пре-малигнено състояние, разпознаваемо като моноклонална гамапатия с не-

определена значимост (monoclonal gammopathy
of undetermined significance - MGUS)5. MGUS се
среща в 3 до 4% от населението над 50 годишна
възраст6,7. Поради безсимптомното му протичане само 10% от пациентите с новодиагностициран ММ имат анамнеза, доказваща предшестващ
MGUS. Честотата на прогресията на MGUS към
ММ е приблизително 1% за всяка следваща година след доказването му (ако се реализира такова)8. Обичайно в своята еволюция MGUS преминава в тлеещ (smoldering) мултиплен миелом
(SМM), който е „междинно“ звено при прогресията
към ММ. SMМ е свързан с по-висок риск от ускорена годишна прогресия към ММ, която се отчита в
10% от пациентите9.
Основните и най-чести симптоми, с които дебютира MM са прогресираща умора и костна болка 10.
В приблизително 75% от случаите се установява
анемия, а в около 80% - скелетни остеолитични
промени. Може да се презентира с хиперкалциемия (в 15%) и свързаните с нея клинични прояви, с
повишен серумен креатинин и различна по тежест
бъбречна недостатъчност (в 20%) 10. Около 1 - 2%
от пациентите с MM по време на диагностицирането имат екстрамедуларна болест (extramedullary
disease - EMD), а 8% развиват EMD по-късно, по
време на прогресията на заболяването11.
Основният показател, доказващ наличие на ММ е
моноклоналния (M) протеин в серума или урината,
но при класическа електрофореза на протеините той се регистрира само в 82% от пациентите.
Чувствителността нараства до 93% при използване на серумна имунофиксация и до 97% при изследване за леки вериги (FLC) в серума или в 24
часова урина 12. Ето защо, при съмнение за MM
се препоръчва скриниране чрез серумна протеинна електрофореза, серумна имунофиксация и изследване на FLC в серума или в 24-часова урина.
M протеинът обичайно е от клас IgG (в 50%), IgA
- в 20%, лековерижен - в 20%, IgD – в 2% и IgM
– в 0.5%. Около 2–3% от пациентите с MM нямат
установим M протеин и се отнасят към т.нар. „несекретиращ миелом“13.
Базисните изследвания, необходими за поставяне
на диагнозата MM включват пълна кръвна картина, серумен калций, серумен креатинин, серумна и
уринна електрофореза с имунофиксация, серумни
FLC и костно мозъчна биопсия. За най-добро описание на остеолитичните лезии се препоръчват
нискодозова целотелесна компютърна томография (CT) или fluoro-deoxyglucose (FDG) емисионна
томография - CT (PET/CT), като при липса на тези
възможности може да се осъществи обикновена
рентгенография на плоски кости14. При пациенти
със SМM най-подходящият метод за идентифициране на фокални костни лезии е ядрено-магнитния резонанс (мagnetic resonance imaging MRI) на
цяло тяло или таз15. MRI се използва с предимство
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при пациенти с остеолитични костни лезии, ангажиращи гръбначния стълб, с цел установяване на
гръбначно-мозъчна компресия и последващо правилно терапевтично поведение – вертебропластика или кифопластика.
Терапевтичното поведение при SMМ и ММ е в
процес на непрестанно развитие, свързано с възникване на дебати относно ролята на автоложната
трансплантация на хемопоетични стволови клетки, която в близкото минало беше неуспорим фаворит.
ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА,
ПАТОБИОЛОГИЯ
Все още конкретен етиологичен фактор при MM не
е установен. Обвиняват се редица генетични промени, настъпващи под влияние на околната среда
и провокиращи появата на предшестващ MGUS.
Повишен риск е установен при фермери, особено
при тези, използващи хербициди и инсектициди.
Доказана е по-висока честота на заболели от ММ
работници в селското стопанство, хранителната
индустрия, химическото и петролно производство.
Съществуват основателни съмнения за по-честа
поява на ММ при дългогодишно (>20 г.) боядисване на косата. Изследвана е ролята на радиацията,
на хроничните възпалителни заболявания (процеси), на автоимунните болести и на някои инфекциозни причинители. В научната литература MM
е многократно описван при родственици по първа линия и при еднояйчни близнаци, въпреки че
липсват доказателства за наследствен характер
на заболяването. В едно проучване на клиниката
Mayo, включващо 440 пациента, MM се установява при 8 симблинга, при които се регистрират различни тежки вериги, но еднакви леки16.
При пациенти с ММ и MGUS в дендритните клетки
на костния мозък е установен в по-висока честота Human herpesvirus 8 (HH-8). HH-8 е лимфотропен вирус, обвиняван за етиологичен фактор при
лимфоми, най-вече при плазмобластния лимфом
и при дифузния B-едроклетъчен лимфом, развиващ се на фона на HHV-8 асоциирана болест на
Castleman 18,19. Данните за участие на HHV-8 инфекцията в етиологията на MM са противоречиви.
Предполага се, че HHV-8 се изявява като цитокинов хомолог, включващ vIRF, vIL-8R и vIL-6, които
е възможно да имат възлова роля в патогенезата
на MM. Доказано е, че „Latency-associated nuclear
antigen“ (LANA)-1 на HHV-8 инхибира клетъчната
апоптоза. Вирусните протеини на HHV-8 имитират
естествените, обичайни протеинни сигнали и по
този начин подготвят и стимулират микрообкръжението за туморен растеж20.
Все още много от патобиологичните етапи при
появата на ММ остават неясни. През последните
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години се прие, че всички случаи на MM се предшестват от пред-малигненото пролиферативно
състояние MGUS 21. Въпреки редица спекулативни
хипотези точните причини за появата му все още
остават неизвестни.
ГЕНЕТИЧНИ НАРУШЕНИЯ – ОСНОВА
НА ПОЯВАТА НА MGUS И MM
В основата на развитието на плазмоклетъчна клоналност лежат придобити цитогенетични аномалии, които са подобни при MGUS и MM. Най-вероятната причина за възникването им е абнормния
отговор на плазматичните клетки към антигенна
стимулация 22. Епидемиологични данни подозират
като основни рискови фактори за възникване на
абнормен отговор към антигенната стимулация
наличието на генетична предизпозиция, напреднала възраст, продължителна имуносупресия и
фактори от обкръжението 23. В този смисъл патогенезата на MM се състои от два последователни
етапа:
1. Поява на MGUS, който се развива вероятно в
резултат от цитогенетични аномалии, голяма част
от които се възприемат като абнормен отговор на
плазматичната редица към антигенна стимулация. Така се реализира клон от плазматични клетки, продуциращи моноклонални имуноглобулини.
При повечето случаи MGUS и MM носят хромозомни аномалии, които могат да бъдат доказани
чрез fluorescence in situ hybridization (FISH), или
чрез т.нар. gene expression profiling 24. Голяма част
от случаите на MGUS се характеризират с начални транслокации, засягащи отговорните за имуноглобулиновите тежки вериги (IgH) локуси (в около
40%), с генетична нестабилност, изразена чрез
тризомии (в 40%) или комбинация от транслокации и тризомии (в около 10%) 26. Нормалният физиологичен, първоначален имунен отговор (първичен имунен отговор) е свързан с образуване на
антитела от клас IgM, насочени към съответния
външен антиген. При повторно излагане на същия
антиген, може да се регистрира превключване тип
„class switch“, което се случва, когато гените, кодиращи променливата част на имуноглобулиновата
тежка верига (IgH) се предвижват от постоянната
област на IgM към гена, кодиращ константния регион на IgG (или IgA). Този процес е наречен „switch
recombination“ или „class switching“ и в резултат
произведените от плазматичните клетки антитела
се променят от тип IgM към тип IgG или IgA (вторичен имунен отговор). Около половината случаи
на MGUS вероятно са предизвикани от транслокационни грешки по време на имуноглобулиновото
превключване. Транслокациите засягат локусите
за тежките имуноглобулинови вериги (IgH), разположени върху хромозома 14q32. В тези случаи се
говори за IgH транслокиран MGUS или не-хипеди-
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плоиден MGUS. Най-честите партниращи хромозоми и гени в тези случаи са 11q13 (cyclin D1 gene),
6p21 (cyclin D3 gene), 4p16.3 (multiple myeloma
set domain-MMSET), 16q23 (musculoaponeurotic
fibrosarcoma c-maf) и 20q11 (musculoaponeurotic
fibrosarcoma oncology family, protein B – mafB)25-27.
Придвижването на онкогени до IgH локуса води до
тяхната свръхекспресия, индуцирана от активния
промоторен регион на IgH гените. Продуктите от
тази транслокация действат като транскрипционни фактори, рецептори за растежни фактори, медиатори на клетъчния цикъл, всички те активиращи клетъчния растеж и репликация. Този процес
завършва с оформянето на MGUS клон. Случаите
на MGUS, при които не се установяват транслокации на хромозомен материал, включващи IgH,
демонстрират генетичната нестабилност на плазмоклетъчния клон чрез тризомии27. Обединяват се
под понятието „IgH нетранслокиран MGUS“ или
„хипердиплоиден MGUS“. Хипердиплоидията се
характеризира с добавяне на допълнителни хромозоми (тризомии) в клоналната клетъчна маса.
2. Прогресията от MGUS към MM е резултат
от допълнителни атаки срещу плазмоклетъчния
клон, изразяващи се в поява на нови цитогенетични аномалии или в патобиологични промени в
костно-мозъчното обкръжение. При прогресия на
MGUS към MM процентът на случаите с IgH транслокации нараства. IgH транслокациите са описани в над 50% от пациентите с MGUS или SMM,
55 - 73% при MM и в 85% - при плазмоклетъчната левкемия26. Установено е, че някои видове IgH
транслокации при MGUS и MM, най-вече t(14;16) и
t(14;20) предизвикват по-агресивен ход отколкото
хипердиплоидния тип на MGUS25-27.
Развитието на MM дебютира с малигнена трансформация на пост-герминативните плазматични клетки. Пост-герминативният произход на миеломните клетки се доказва чрез идентифициране
наличието на соматични мутации във вариабилната зона на имуноглобулиновите гени, които са
маркер за предшестващото им преминаване през
герминативния център. Тези клетки носят също
соматични мутации, повлияващи антигенната селекция на пост-герминативно центровите лимфоцити22.
Геномната нестабилност при ММ може да се изяви с поява на абнормен хромозомен брой (анеуплоидия), най-често изразяваща се в тризомия; с
повтарящи се транслокации, засягащи локуси за
имуноглобулините; с амплификации, инверсии и
инсерции/делеции на генетичен материал. При
MM тризомията засяга една или повече хромозомни двойки с изключение на 1, 13 и 21. Хипердиплоидията може да доведе до свръхекспресия на
гени, локализирани върху засегнатите хромозоми.
Тези гени могат да стимулират растежа и реплика-

цията, довеждащи до образуване на MGUS клон
или преминаването му в ММ. Често се установява т.нар. „цитогенетичен хаос“, иначе характерен
повече за солидните тумори. През последните години се откриха и терминологизираха понятията
„хромотрипсис“ (chromothripsis) и „хромоплексия“
(chromoplexy), представящи множествена, екстремна хромозомна увреда в миеломните клетки, свързана с изключително лоша преживяемост
26,28
. На нуклеотидно ниво геномната нестабилност
води до мутации, със заместване на бази, които
засягат както кодиращия, така и некодиращ геном. Цялостното геномно секвениране показва,
че миеломният геном е „замърсен“ с множество
мутации (обичайно 5-10 х103), установени както в
транскрибиращите региони, така и в нетранскрибиращите, като първите включват засягане на
микро-РНКи, малката нуклеоларна РНК и дългата
не-кодираща РНК28. Епигенетичните промени засягат цялостното ДНК метилиране и водят до глобална или сегментна ДНК хипометилация.
Някои проучвания доказват, че аномалии в онкогените, например в c-myc, се асоциират с плазмоклетъчни дискразии, а аномалиите в онкогените
N-ras и K-ras – с по-честа поява на костномозъчен
рецидив. Промените в тумор-супресорните гени,
по-специално TP53, позволяват дисеминиране на
заболяването в други органи28, 31.
През последните години се доказа, че при пациентите с ММ има различна по степен свръхекспресия на В-клетъчния матурационен антиген (B-cell
maturation antigen – BCMA). Той е член на суперфамилията на рецептора за тумор-некротизиращия фактор (TNFR). Експресира се върху зрелите
В лимфоцити и почти никога върху хемопоетичните стволови клетки и нехемопоетичната тъкан.
BCMA е възлов фактор за оцеляването на дългоживеещите плазматични клетки в костния мозък 31. Свръхекспресията и активацията му водят
до прогресия на ММ и в тази връзка той може да
бъде използван като атрактивен терапевтичен
таргет. Действието му се изразява в стимулиране
на свързаните с NF-κB вътреклетъчни пътища и по
този начин до усилване на експресията на гени,
критични за преживяемостта, растежа, адхезията, остеокластната активност, ангиогенезата, метастазирането и имуносупресията. Активираният
BCMA може да инхибира активността на BAFF,
което води до свързаната с ММ имуносупресия.
Понастоящем са разработени три възможни терапевтични таргетни модела спрямо BCMA: BiTE
(биспецифични Т-клетъчни молекули), имунна терапия с антитяло-свързан конюгат и CAR-Tклетки
(Antigen Receptor - модифицирана Т-клетъчна терапия)30.
Малигнените плазматични клетки при MM имат
нисък пролиферативен индекс, което подсказва,
че изцяло отговорни за миеломната клетъчната
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популация са техните прекурсори. Приема се, че
абнормните прекурсорни B клетки произхождат от
фоликуларния център на лимфните възли и мигрират до костния мозък, който доставя необходимото микрообкръжение за окончателната плазмоклетъчна диференциация22,23.
НЕАДЕКВАТЕН ОТГОВОР КЪМ АНТИГЕННА
СТИМУЛАЦИЯ, РОЛЯ НА ЦИТОКИНИТЕ И НА
РЕГУЛИРАЩИТЕ МОЛЕКУЛИ
Генетичните промени, предизвикващи развитието
на ММ се обясняват с грешки при разчитане на
антигенната стимулация. Досега не е изяснено по
какъв начин антигенната стимулация предизвиква
абнормна реакция на плазматичните клетки. Повишаването на пролиферативната им активност е
свързано с повишени възможности за хромозомно увреждане. Един от възможните механизми
за възникване на патологичната антигенна стимулация, обособяваща клоналната експанзия на
плазматичните клетки, е увеличения по сила отговор към различни инфекциозни и външни антигени, включваща абнормна експресия на toll-like
receptors (TLRs) и свръхсекреция на рецепторите
за IL-6, разположени в плазматичните клетки32,33.
Toll-like рецепторите (TLRs) представляват молекули, разположени върху клетъчната повърхност,
които „улавят“ и отговарят на микробни инфекции.
Те са част от неспецифичния „innate“ имунитет и
работят като рецептори, разпознаващи молекулярния модел на антигените. Лигандът за тези рецептори е наречен „pathogen-associated molecular
patterns“ - PAMPs). Проучвания „In vitro“ са установили, че клетките от миеломни линии експресират голямо количество TLRs. TLR-специфичните
лиганди стимулират пролиферативната активност
на миеломните клетки, водят до удължена преживяемост и резистентност към dexamethasone индуцираната апоптоза33.
Interleukin 6 (IL-6) е цитокин, стимулиращ растежа
и преживяемостта както на нормалните, така и на
миеломните клетки, за които е жизнено важен 34.
Плазматичните клетки при MGUS демонстрират
свръхекспресия на алфа-веригата на рецептора
за IL-6 (CD126). IL-6 се синтезира от микрообкръжението в костния мозък и действа върху плазматичните клетки чрез паракринна стимулация. В същото време адхезията на миеломните клетки към
костномозъчната строма засилва секрецията на
IL-6. Стимулацията на плазматичните клетки чрез
IL-6 води до свръхекспресия на Bcl-xL и Mcl-1,
повишаващи плазмоклетъчната преживяемост35.
Стимулацията на миеломните клетки от IL-6 се подпомага допълнително от редица клетъчни пътища:
JAK/STAT, ras/MAP kinase, JNK/SAPK, а възможно още други, до момента неидентифицирани36.
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ПРОВОКИРАЩИ ПРОГРЕСИЯТА НА MGUS И
ММ ФАКТОРИ И ПОСЛЕДВАЩИ Я СЪБИТИЯ
При прогресията на MGUS към MM се установяват
поредица от събития, които действат като втори
„удар“ („second hit“), и в резултат на тях туморната
маса нараства 37. Те включват: допълнителни генетични аномалии (Ras мутации, p16 метилация,
p53 мутации), повишена клетъчна пролиферация,
свързана с дисрегулация на клетъчния цикъл,
потискане на програмираната клетъчна смърт,
допълнителни нарушения в костномозъчното
микрообкръжение и др. Вторичните IgH транслокации засягат MYC онкогена (8q24) и нарастват
с напредване на заболяването38. Други вторични транслокации могат да засегнат хромозомите
6p25, 20q11 и 1q21, като последната е свързана с
влошена прогноза39. Известно е, че делецията на
17p13, локус p53 се среща в 10% от пациентите
с MM и се асоциира с бърза прогресия, напреднал стадий при диегностициране, плазмоклетъчна
левкемия, ангажиране на ЦНС и по-кратка преживяемост след лечение (конвенционално и транслантации) 40,41.
Гените N- и K-ras кодират вътреклетъчните сигнални трансдюсери, включени в нормалната тъканна
сигнализация и регулация на пролиферацията,
диференциацията и клетъчното стареене. При
мутацията им те се превръщат в активни онкогени. N- и K-ras мутациите при диагностициране на
ММ се установяват в 10 – 40% от пациентите и нарастват при напредване на заболяването. Освен с
по-лоша преживяемост, те се асоциират с потисната чувствителност към лечение с bortezomib.
Мутациите K-ras се срещат по-често при наличие
на t(11;14)(q13;q32 (в 50%)42.
Най-малко при половината от пациентите с MM
се установява постоянна активация на NF kappa
B клетъчния път. Той действа като транскрипционен фактор, регулиращ остеолитичната активност
в костите и се обвинява за появата и еволюцията
на остеолитичните процеси при ММ43.
Едно от патобиологичните събития при прогресията на MGUS и MM е дисрегулацията на клетъчния
цикъл. Като пусков неин механизъм се приема повишената експресия на циклини, като чрез фосфорилация и инактивация на „retinoblastoma pathway“
се активира клетъчния цикъл. Редица вътреклетъчни събития предизвикват свръхекспресия на
циклините: 1) транслокации, включващи локусите
на тежките имуноглобулинови вериги (IgH) активиращи cyclin D1, cyclin D2 или cyclin D3; 2) чрез
загуба на cyclin D киназа инхибиторите (CdkI; p15,
p16, p18 и p19); 3) чрез CdkI генна инактивация
поради хиперметилация 44. Инхибиторите на cyclin
D киназата са метилирани в около 75% от пациентите с ММ. Метилирането на CdkI се свързва с
повишена пролиферация на миеломните клетки и
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лоша прогноза. В същото време метилацията на
p16 или p17 се установява в 20 до 35% при пациенти с MGUS, което доказва, че CdkI метилацията
е ранен признак в развитието на плазмоклетъчното нарушение45.
Прогресията на MGUS и на MM се свързват и с
потискане на апоптозата (apoptosis). Редица
фактори подпомагат „бягството“ на миеломната
клетка от апоптоза. Най-често това са аберантна
екпресия на IL-6, която се доказва при повечето
миеломни клонове и е постоянен сигнал за преживяемост, медииран чрез антиапоптотичния протеин от Bcl-2 фамилията Mcl-146,47. Високото ниво
на Bcl-2 определя резистентността на миеломната клетка към апоптоза, инициирана от лечение с
dexamethasone47,48.
При 65% от пациентите с MM е регистрирана
хиперметилация в киназата на промотора на
асоциирания с клетъчна смърт протеин (deathassociated protein DAP) 49 . Киназата DAP регулира
апоптозата, индуцирана от интерферон алфа. В
нормалните B клетки апоптозата се задейства при
свързване на Fas към Fas лигандите (FasL). Точкови мутации във Fas (CD95) гена водят до загуба на
Fas протеин при някои MM клонове и удължават
клетъчната им преживяемост.
КОСТНО-МОЗЪЧНО МИКРООБКРЪЖЕНИЕ
И АНГИОГЕНЕЗА
Прогресията на MGUS и MM се свързва и с поредица от промени в костно-мозъчното микрообкръжение, стимулиращи комплекс от пато-биологични
явления, от които най-значими са развитието на
патологична ангиогенеза, потискане на клетъчно-медиирания имунитет, моделирането на туморния растеж чрез активни екзоми, отделяни от костно-мозъчните стромни елементи и др. В основата
им е активация на паракринна мрежа, включваща
IL-6 и vascular endothelial growth factor - VEGF)50.
Ангиогенезата е възлов фактор за прогресията на
MGUS към MM. Тя осигурява адекватна среда за
„изхранване“ на туморната тъкан и така потенцира нейния растеж. Доказана е градация в обема
на ангиогенезата между пациенти с MGUS спрямо
SMM и симптоматичен ММ. Активираната ангиогенеза при MM корелира с тежестта на заболяването, величината на плазмоклетъчната инфилтрация в костния мозък и миеломния пролиферативен
капацинет. Тя се дължи на експанзия на про-ангиогенни цитокини или на загуба на ангиогенезни
инхибитори51.
КЛОНАЛНА ХЕТЕРОГЕННОСТПРИ ММ
Характерната клонална хетерогенност се установява още през време на диагностициране на ММ,

като най-доминиращ е най-малигненият клон.
След започване на лечение доминиращият клон
често става непълно ерадикиран, но на негово
място след рецидив се появяват нови клонове, с
различна (обичайно липсваща) чувствителност
към провежданото начално лечение. Това алтерниращото клонално предоминиране довежда до
терапевтична резистентност и рефрактерност към
всички видове терапия52.
След появата и прогресията на малигнения плазмоклетъчен клон към MM, пациентите стават
симптоматични (хиперкалциемия, костни лезии,
бъбречна дисфункция, анемия). Симптоматиката
зависи от степента на инфилтрация в костния мозък или други органи и на бъбречното увреждане,
причинено от увеличеното ниво на леки вериги в
урината. Остеолитичните лезии, характерни за
ММ патогенетично се дължат на дисбаланс между остеокластната и остеобластна активност. За
разлика от останалите малигнени остеолитични
процеси, при ММ остеобластната активност е значимо понижена. Увеличената остеолитична активност се медиира от повишените нива на RANKL
(receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand),
екпресиран чрез остеобластите и плазматичните
клетки, в съчетание с понижено ниво на рецептора
му, osteoprotegerin (OPG)53. Постига се увеличено
съотношение RANKL/OPG, водещо до остеокластна активация и костна резорбция. Свръхактивността на остеокластите се поддържа още от активирането на macrophage inflammatory protein-1 alpha
(MIP-1alpha, CCL3), IL-3 и IL-6, секретирани от
стромните клетки в костния мозък, както и от повишена експресия на stromal derived factor 1α (SDF1alpha), който остен от стромалните се секретира
и от миеломните клетки54. SDF-1alpha активира
остеокластите чрез свързване към CXCR4 върху
тяхните прекурсори.
Успоредно с активацията на остеокластите, при
ММ са силно инхибирани остеобластите, което
най-вероятно се дължи на повишените нива на IL3, IL-7 и dickkopf 1 (DKK1), всички те потискащи
диференциацията им. Малигнените плазмоцити
при MM експресират DKK1, които инхибира Wnt
сигнализацията и повишава експресията на DKK1
във фокалните костни лезии55,56.
Хиперкалцемията, другия отличителен компонент
на CRAB симптомите е продукт от остеокласт-активиращите фактори lymphotoxin, IL-6, hepatocyte
growth factor и receptor activator of nuclear factor
kappa B ligand (RANK ligand)56.
Увреждането на бъбреците при MM най-често е
следствие от патологичния синтез на моноклонални леки вериги, но бъбречната болест може да е
резултат от редица допълнителни фактори: хиперкалциемия, плазматична инфилтрация, хипоксия
и пр.
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Анемията е характерен белег на заболяването и
се дължи както на костно-мозъчната плазмоклетъчна инфилтрация, така и на понижения брой на
нормални хемопоетични и прогениторни клетки
при пациентите с MM. Счита се, че редукцията на
хемопоетичните и прогениторни клетки при ММ е
резултат от „сбъркано“ костно-мозъчно микрообкръжение57.
ПРОГНОЗА, ОПРЕДЕЛЯНА СПРЯМО
ПРОВЕЖДАНОТО ЛЕЧЕНИЕ
Понастоящем персонализирането на подбора на
лечение при ММ е от изключителна важност за
постигане на продължителна преживяемост. Изборът на първоначална терапия зависи от много
фактори, определящи очакваната ефективност.
Във всички случаи и въз основа на съвременните
фармацевтични възможности при избор на първоначално лечение трябва да се отговори на следните въпроси:
• Каква индукция е уместна: с 3 или 4 медикамента. Достатъчно ефикасни ли са триплетите?
• Кога да пристъпим към ASCT – при пълен или
частичен отговор? Необходимо ли е и какво
да бъде поддържащото лечение след това? С
какво, до кога?
• Необходима ли е и кога да се приложи консолидация след ASCT. С какво, каква продължителност?
• Роля на тандемната ASCT. Има ли условия за
осъществяването й при по-голям процент пациенти?
• Оценка на дълбочината на отговора. Има ли
значение за продължителността на живота?
Общата цел, която се преследва при лечението на
ММ е максимално удължаване на първоначалния
отговор!!!
Доказано е, че чрез конвенционална терапия се
постига медианна обща преживяемост около 3
години, а заболяването без събития (event-free
survival) е по-кратко от 2 години58. Високодозовата
химиотерапия, последвана от автоложна трансплантация на стволови клетки удължава общата
преживяемост в над 50% от пациентите до около
5 години59.
Целта на използването на персонализирани терапевтични подходи е постигане на максимална
ефективност при редуцирана токсичност. Осъществима е чрез прилагане на най-подходящото,
индивидуализирано лечение. За тази цел биомаркерите трябва да бъдат измеряеми и сравнително
лесно проследяеми. Напредъкът в технологиите
подпомага идентифицирането и валидирането
на основните биомаркери за миеломната болест,
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значими за избора на лечение, както и за прогноза на терапевтичния отговор и преживяемост. В
този смисъл могат да се отдиференцират два типа
прогностични маркери: 1) за определяне на очакваната преживяемост (прогностични маркери) и 2)
за избор на таргетна терапия, базирана на специфична молекуларна патология (предиктивни биомаркери). Някои биомаркери могат да се използват както за предиктивни, така и за прогностични
цели. По този начин може да се постигне значителен успех при изхода от заболяването.
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Резюме. Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки (ХСК) е уникален терапевтичен
метод, който се използва за лечение на редица онкохематологични заболявания. Агресивните режими на кондициониране, последващата неутропения и големият брой предразполагащи фактори,
водят до поява на инфекциозни усложнения, които се характеризират с висока честота на заболеваемост и смъртност. В настоящия обзор са представени в детайли основните рискови фактори
за развитието на инфекциозни усложнения при пациенти, преминали автоложна и алогенна трансплантация на ХСК, както и най-важните бактериални и микотични инфекции, характеризиращи
различните й етапи.
Ключови думи: трансплантация, стволови клетки, рискови фактори, инфекциозни усложнения
Abstract. Stem cell transplantation is a unique therapeutic method that is used to treat a number of hematological malignancies. The aggressive conditioning regimens, the subsequent neutropenia and the great number
of predisposing factors lead to infectious complications which are characterized by a high incidence of morbidity and mortality.
The current review presents in details the main risk factors for the development of infectious complications in
patients undergoing autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation, as well as the most
important bacterial and mycotic infections, characterizing the different stages of the stem cell transplantation.
Key words: stem cell transplantation, risk factors, infectious complications.
Трансплантацията на хематопоетични стволови
клетки (ХСК) се явява едно от революционните
открития в сферата на медицината, което довежда до лечението на много нелечими до средата на
миналия век заболявания.
Заради редица свои специфични особености,
хематопоетичната стволово – клетъчна трансплантация (ХСКТ), се съпътства от развитието
на неинфекциозни и инфекциозни усложнения.
Инфекциозните усложнения, които са сред водещите причини за смъртност при тези пациенти се
асоциират с различни видове бактерии, гъбички,
вируси и паразити (1), докато неинфекциозните
усложнения се дължат на използваните препарати
по време на кондициониране и се демонстрират
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най-често като серозити, мукозити, вено-оклузивна болест на черния и белия дроб и хеморагичен
цистит. Делът на различните инфекциозни усложнения е вариращ и зависи от типа на трансплантацията, условията в трансплантационния център,
географския регион, използване или не на антимикробни препарати с цел профилактика и др. Обект
на настоящия обзор са най-честите бактериални и
микотични усложнения при пациенти след ХСКТ.
За да е успешна ХСКТ, както и с цел намаляване
на заболеваемостта и смъртността след нея, е важно да бъдат идентифицирани пациентите, които
са с най- голям риск от развитие на инфекциозни
усложнения. Това позволява да се определи при
кои от тях ще се проведе първична профилактика,

ще се извършат допълнителни диагностични процедури и съответно терапия. Рискът от инфекциозни усложнения се асоциира с няколко основни
фактора: вирулентност и патогенност на инфекциозния агент и продължителност на експозиция;
специфични особености на имунната система на
пациента и състояние на имуносупресия (тип, степен, продължителност); наличие на тъканна или
органна увреда, както и използване на централен
венозен катетър. Релативният риск за инфекциозни усложнения намалява с настъпването на хематологично възстановяване.
Най-важните рискови фактори за развитие на инфекциозни усложнения се отнасят до фактори от
страна на пациента, от страна на донора и такива,
свързани със самата трансплантация (2):
Фактори от страна на пациента
Сред най-значимите фактори са по-голямата възраст (3, 4), предшестващата ХСКТ (5), както и развитието на инвазивни инфекции, предизвикани от
Candida spp. и Aspergillus spp. преди трансплантацията (1, 3, 4).
Наличието на специфичен имунитет в пациентите
срещу Cytomegalovirus (CMV), Herpes simplex virus
(HSV), Varicella Zoster Virus (VZV) и Epstein – Bar
virus (EBV) преди трансплантацията се свързва с
повишен риск от развитие на инфекциозни усложнения вследствие реактивация на съответните латентни инфекции (6, 7).
Претоварването с желязо е често срещано състояние при ХСКТ. Честотата му при автоложната
трансплантация е 34%, докато при алогенната се
движи между 30% и 60%. Рисков фактор се явяват трансфузиите на еритроцитен концентрат по
време на химиотерапията и след трансплантацията. Доказано е, че високите нива на желязо след
ХСКТ са предпоставка за развитие на бактериални
и микотични инфекции. Sivgin свързва завишените
нива на феритин с развитие на инвазивни микотични пневмонии и мукормикози след ХСКТ (8).
Фактори от страна на донора:
По-голямата възраст на донора също може да
окаже влияние върху изхода от трансплантацията и да се яви като рисков фактор за развитие на
инфекциозни усложнения (9). Смята се, че този
феномен се дължи на намаляването на способността на кръвните клетки, особено Т-лимфоцити,
за репопулация и нарушаване на способността на
стволовите клетки от възрастни донори за внедряване в костния мозък (10).
Фактори свързани с трансплантацията
Миелоаблативният режим на кондициониране
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води до значителен риск от развитие на инфекции
в периода на неутропения, като тези инфекции се
асоциират най-вече с транслокация на бактерии и
гъбички от нормалната микробна флора на гастроинтестиналния тракт към кръвната циркулация.
Степента на HLA несъвместимост между донор и
реципиент също е значим рисков фактор, като с
по-висок риск са тези с несъвместимост или частична съвместимост на алографта.
В допълнение, стволовите клетки от периферната кръв се асоциират с по - бърз неутрофилен
енграфтмънт в сравнение с тези от костния мозък
или пъпната връв, но по-често се свързват с хронична болест на присадката срещу реципиента
(GVHD). ХСК от пъпна връв се характеризират с
по-бавен неутрофилен енграфтмънт и по-бавна B
и Т - клетъчна имунна реконституция, но по-рядко
развитие на GVHD в сравнение с тези от костен
мозък или периферна кръв (1).
Понякога в процеса на подготовка за трансплантация с цел предотвратяване отхвърляне на графта
се използват имуносупресивни агенти като антитимуцитен глобулин (ATG) и alemtuzumab (6). При
използването на стволови клетки от пъпна връв
след проведена имносупресия с ATG, Lindemans
установява по-висок риск от настъпване на летален изход, свързан с инфекции, причинени от EBV,
CMV и аденовируси (10). Други автори съобщават
за по-изразен дефицит на Т - клетъчния имунитет,
свързан с приложението на ATG, както и за повече
лигавични увреди и по-дълъг период до неутрофилен енграфтмънт след methotrexate. Използването
на високи дози кортикостероиди, анти-Т антитела,
пуринови аналози и др. (Т - супресивна терапия)
също повлиява негативно възстановяването на Т
клетките (1).
Сред най-важните рискови фактори за инфекциозни усложнения след трансплантация се отнасят
продължителността и тежестта на неутропенията.
По – голямата продължителност и тежест на неутропенията се асоциират с по – чести епизоди на
инфекциозни усложнения и висок риск от смъртен
изход (1). Периодът с най-висок инфекциозен риск
е времето, през което пациентът е в дълбока неутропения (абсолютен неутрофилен брой (ANC) ≤
100 клетки/µL) и/или лимфопения (абсолютен лимфоцитен брой (ALC) ≤ 300 клетки/µL) (2). Рискът
обикновено намалява, когато ALC е ≥ 500 клетки/
µL или абсолютният CD4 брой е ≥ 200 клетки/µL.
Провалът и отхвърлянето на графта са сериозни
усложнения на ХСКТ. И двете състояния, дори с
адекватна терапия, се асоциират с висока смъртност, дължаща се на инфекциозните усложнения,
които настъпват в следствие на удължения период на неутропения (11).
В допълнение, много от посочените рисковите
фактори са взаимно свързани. Така например
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продължителността на неутропенията зависи едновременно, както от фактори от страна на пациента и от такива, свързани с трансплантанта.
Оценяване на риска от пост-трансплантационни
инфекциозни усложнения чрез извършване на
внимателен скрининг на донора и реципиента преди трансплантацията е една от най-важните стъпки в мениджмънта на реципиентите на хемопоетични стволови клетки.
Видовете инфекции, към които реципиентите на
ХСКТ са най-чувствителни могат да бъдат разгледани в три периода в зависимост от времето преминало от момента на трансплантацията:
Пре-енграфтмънт период: започва от трансплантацията и продължава до възстановяване на
неутрофилите (средно 20-30 дни)
Ранен пост-енграфтмънт период: началото е от
енграфтмънта до ден 100.
Късен пост-енграфтмънт период: започва след
ден 100.
Това разделяне на времеви периоди е относително, но е полезно за мениджмънта на усложненията, съпровождащи ХСКТ. Реципиентите на алогенна ХСКТ са в риск от развитие на инфекции през
всеки един от трите периода, докато тези след
автоложна ХСКТ са по-уязвими през пре - енграфтмънт и непосредствено след пост - енграфтмънт
периода. През всеки един от тези периоди, пациентите могат да развият различни бактериални,
микотични, вирусни и паразитни инфекции, но някои конкретни микробни патогени са по-чести причинители на инфекции отколкото други.
ПРЕ-ЕНГРАФТМЪНТ ПЕРИОД
Най-важните рискови фактори за инфекции през
този период са свързани с увредата на кожата и лигавиците, причинена от миелоаблативния режим
на кондициониране, което нарушава естествените
защитни бариери, както и неутропенията, свързана със загуба на фагоцитарна способност (2). Бактериите са водещите патогени в тази фаза, докато
гъбичките и Herpes simplex virus (HSV) са по-редки.
Основните източници на бактериални и микотични
инфекции за пациента са нормалната микробна
флора на гастроинтестиналния тракт, представена от Грам – отрицателни бактерии, отнасящи се
основно към семейство Enterobacteriaceae и гъбички от род Candida, както и централните венозни катетри, свързани с представителни на нормалната кожна флора – предимно Грам - положителни
бактерии (коагулаза - негативни стафилококи)
(12). В този период инфекциозните усложнения се
демонстрират най-често като бактериемия / сепсис, пневмония, орофарингит, синуит, проктит и
целулит.
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РАНЕН ПОСТ - ЕНГРАФТМЪНТ ПЕРИОД
Острата форма на GVHD и съответната терапия,
остатъчният мукозит и кожната увреда (подобно
на пре-енграфтмънт фазата), както и рекурентната продължителна неутропения се явяват главните рискови фактори през ранния пост-енграфтмънт период (13). Инфекциозните усложнения в
този период се свързват с различни патогени, но с
доминиране на чревните бактерии, водещи до животозастрашаващи състояния, аденовирусите, BK
и респираторните вируси, Pneumocystis jirovecii,
Candida spp. и Aspergillus spp. В този период симптомичната CMV инфекция обикновено се представя или като животозастрашаваща пневмония, или
като ентероколит при пациенти, серопозитивни
преди трансплантацията и с GVHD (1).
КЪСЕН ПОСТ - ЕНГРАФТМЪНТ ПЕРИОД
Късните инфекциозни усложнения обикновено се
наблюдават най-вече сред реципиентите с алогенна ХСКТ и специфични рискови фактори, което налага тяхното продължително проследяване
(14). Тези усложнения се отнасят най-вече до патогените, характерни за ранния пост-енграфтмънт
период, Varicella Zoster Virus и инкапсулирани бактерии.
БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ
Бактериите са сред най-честите микробни агенти,
причиняващи усложнения през пре-енграфтмънт
фазата, често асоцииращи се с фатален изход.
Завишеният риск от този тип инфекции е пряко
свързан със състоянието на неутропения, характеризиращо първата фаза на ХСКТ. От друга страна мукозитът, характеризиращ се с възпалителни
и/или улцеративни лезии в устната кухина, орофаринкса и хранопровода, който се установява в
този период, също е значим рисков фактор за бактериални инфекциозни усложнения. Според някои
проучвания 75%-80% от пациентите преминали
през ХСКТ развиват мукозит (15). Нарушаването
целостта на лигавичните бариери в условията на
имунна супресия дава възможност на микроорганизмите от нормалната флора на устна кухина и гастроинтестиналния тракт (Escherichia coli,
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Pseudomonas
spp. и др.) да преминат в кръвната циркулация.
Тази инвазия води до развитие на бактериемия,
фунгемия или сепсис (16).
В допълнение, използването на централен венозен катетър за целите на ХСКТ води до нарушаване целостта на кожата, с последващото му
колонизиране от Грам-положителни бактерии,
представители на резидентната кожна флора като
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans

group и Staphylococcus aureus. Микробната колонизация на чуждото тяло е важен предразполагащ
момент за катетър-асоциирани инфекции и бактеремия. Премахването на колонизирания катетър
и замяната му с друг е правилния терапевтичен
подход в тези случаи (17). Целулитът, свързан със
съдовия катетър е друго възможно усложнение.
Заболяването се демонстрира със зачервяване,
болка, подуване и/или чувствителност при палпация в областта на входа на катетъра или по хода
му в подкожната част. Микробиологичното изследване на секрети от изходната част или кръв, взета
през самия катетър, могат да помогнат при идентифицирането на причинителя, но често остават
негативни. Изследването на хемокултури се препоръчва, тъй като бактериемията е възможно потенциално усложнение. В около 50% от случаите
като етиологични агенти се доказват стафилококи
и по-специално S. epidermidis (1).
Често през пре-енграфтмънт периода при повечето пациенти с ХСКТ се наблюдава състояние на
фебрилна неутропения (ФН). Фебрилната неутропения се характеризира с брой на неутрофилите <
500/µL и еднократно орално измерена температура над 38.3˚C или температура > 38˚C, продължаваща повече от един час (18). Повишаване на температурата обикновено се наблюдава 3 до 5 дни
след началото на неутропенията и може да бъде
единственият признак за настъпила инфекция
(2). Източникът на инфекцията се идентифицира
едва в 20 до 30% от епизодите (19, 20). Аеробните
Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии
са отговорни за по-голямата част от епизодите на
фебрилна неутропения, като повечето микробни
агенти произлизат от белия дроб, кожата (особено
перианална област, мястото на поставяне на централния венозен катетър) и храносмилателната
система.
Профилактиката на инфекциозните усложнения в
ранните периоди на ХСКТ играе важна роля. Смята се, че пероралният прием на хинолони редуцира епизодите на ФН при реципиенти с алогенна
ХСКТ. При наличие на мукозит в устната кухина,
се предпочита използването на levofloxacin пред
ciprofloxacin, поради по – широкият спектър на
действие и ефективност срещу алфа – хемолитичните стрептококи, нормални обитатели на устната
кухина. Доказано е, че използването на хинолоните за профилактика, намалява честотата на инфекциите, причинени от Pseudomonas aeruginosa
(21). При доказана инфекция или съмнение за
такава, се препоръчва започване на широкоспектърна емпирична антимикробна терапия до идентифицирането на причинителя и изследване на
чувствителността му. При липса на отговор към
започнатата терапия, добавянето на антимикотичен препарат е препоръчително (17).
Бактериемията като причина за ФН микробиолоХЕМАТОЛОГИЯ 2020

гично се документира в 10 - 25% от пациентите
(19). По литературни данни инфекциите на кръвта
засягат 10% от реципиентите на автоложна и 20%
до 30% - на алогенна ХСКТ (22).
Стафилококите са най-често изолираните бактерии, асоциирани с бактериемии. Коагулазо-негативните стафилококи (Cоagulase Negative
Staphylococcus, CNS) са отговорни за приблизително 25% от всички описани епизоди, докато
по-вирулентните видове (напр. Staphylococcus
aureus) се изолират в много по-нисък процент (5%)
от случаите на клинично значими бактериемии. По
литературни данни делът на бактериемиите, причинени от метицилин резистентни коагулаза-негативни стафилококи е по-висок (80%) от този
на бактериемиите, асоцииращи се с Methicillin
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (23).
На второ място като причинители на бактериемии се нареждат представителите на чревното
семейство Enterobacteriaceae. Особено проблемни за лечение се оказват случаите, причинени от
бактериални изолати, продуценти на широкоспектърни бета-лактамази (extended spectrum beta –
lactamases – ESBLs) или карбапенемази поради
изразената множествена или панрезистентност на
изолатите. Проучвания върху инфекциите в пациенти с левкемии и трансплантирани установяват,
че средната честота на бактериемиите, причинени от Грам-отрицателни бактерии от семейство
Enterobacteriaceae (E. coli, Klebisella pneumoniae,
др.), носещи гени за ESBLs, е 34%, като в зависимост от трансплантационният център стойностите
варират между 16% и 44% (23).
Бактериите от род Enterococcus се нареждат
на трето място в етиологичния спектър на бактериемиите. Честотата им при трансплантирани пациенти достига 10%-12% (24). В много от
трансплантационните центрове се наблюдава тенденцията за изместване на Enterococcus
faecalis от Enterococcus faecium, който обикновено е по-резистентен и демонстриращ нечувствителност към повечето използвани антимикробни
препарати, включително към стратегическите гликопептидни антибиотици (vancomycin, teicoplanin)
– Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) (23).
Например в мултицентърно проучване в Австралия се съобщава за драматично повишаване на
честотата на VRE от 8% на 64% в рамките на няколко години (24).
Pseudomonas aeruginosa е друг вид от етиологичния спектър на бактериемиите при пациенти след
ХСКТ, характеризиращи се с много висока смъртност (67%). Честотата на P. aeruginosa – асоциираните бактериемии в хематологични центрове в Европа се движи в диапазона 5 – 10%, като в някои
центрове достига до 30% от всички бактериемии
(23).
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В контекста на фебрилната неутропения, не бива
да се забравя, че освен бактерии, гъбички от родовете Candida spp. и Aspergillus spp. също могат да
бъдат асоциирани с епизоди на повишена температура през неутропеничния период (2).
През късните етапи на ХСКТ, при пациентите с автоложна трансплантация, имунната система е възстановена и рядко се наблюдават опортюнистични
инфекции. При реципиентите на алогенна ХСКТ,
рискът от инфекциозни бактериални усложнения
персистира, особено при наличие на хронична
GVHD и при продължителна терапия с имуносупресанти. Бактериите, отговорни за усложненията през късния етап са бактериални видове,
притежаващи способността да образуват капсули
in vivo: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae и Neisseria meningitidis. Сред най-честите усложнения са пневмония, менингит и сепсис, причинени от капсулирани Streptococcus
pneumoniae (21).
До скоро колитът, причинена от Clostridioides
difficile (преди Clostridium difficile) при реципиенти
на ХСКТ се приемаше за ранна инфекция, свързана с пребиваването на пациентите в болнични
условия и използването на широкоспектърна антибиотична профилактика. Резултатите от две
мащабни проучвания показват, че псевдомембранозен колит асоцииран с Clostridioides difficile
може да се наблюдава и през по – късните етапи
на ХСКТ. Инфекцията с този анаеробен бактериален вид се приема за предразполагащ фактор за
развитие на GVHD, а някои автори допускат вероятността за развитие на чревна форма на GVHD
след инфекция с този микроорганизъм (25, 26).
Честотата на C. difficile - асоциирания колит в пациенти след ХСКТ се движи около 10 - 20% (26,
27). В свое проучване Chopra и кол. съобщават за
честота на диария, свързана с инфекция, причинена от C. difficile 9 пъти по – висока при пациенти
след ХСКТ в сравнение с останалата популация
(28). Смята се, че най – вероятната причина за
това е използването на широкоспектърни антибактериали препарати с цел профилактика.
Макар и рядко, през късния пост-енграфтмънт период, особено при пациенти с нарушен Т-клетъчен
имунитет, могат да бъдат наблюдавани и инфекции
причинени от микобактерии (бързо и бавно растящи микобактерии, Mycobacterium tuberculosis),
Nocardia spp. и Listeria spp. (12, 25).
МИКОТИЧНИ ИНФЕКЦИИ
Подобно на бактериалните инфекции, микотичните усложнения след ХСКТ, също са причина за
висока смъртност (40% - 90%) (29). Честотата на
микотичните инфекции след трансплантация се
движи в границите 10% - 20%.
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Дрождеподобните и плесенните гъбички са сред
най - честите причинители на микотични инфекции
с различна анатомична локализация (дихателна,
храносмилателна, централна нервна система и
кръв). По-рядко се наблюдава реактивация на ендемични диморфни гъбички като Histoplasma spp.,
Blastomyces spp. и Coccidioides spp. От дрождеподобните гъбички най – чести патогени са представителите на род Candida, докато Aspergillus spp. са
най-често доказваните плесенни гъбички, водещи
до инвазивни инфекции, често с фатален изход.
Честотата на други филаментозни гъбички като
Mucorales spp. не е висока, но те също се асоциират с животозастрашаващи инфекции, като инфекции на очите, синусите, главния мозък, белия дроб
и др. (17).
През неутропеничния период на ХСКТ, нарушената цялост на лигавицата на храносмилателния
тракт е предпоставка за развитие на класически
ендогенни инфекции, дължащи се на дрождеподобни гъбички от род Candida. Най-често доказвания патоген е Candida albicans, но в последните години в много болнични центрове доминират
представителите на Candida nonalbicans видовете
(Candida glabrata, Candida krusei и др.). Най-вероятната причина за тази промяна в етиологичния
спектър на Candida – асоциираните инфекции е
селективният натиск от прилаганите антимикотични препарати - особено fluconazole с цел профилактика, към който Candida glabrata, Candida
krusei и Candida tropicalis имат липсваща или намалена чувствителност. Едно от честите усложнения на инфекцията с Candida spp. е фунгемията.
В случаите, в които се предполага кандидемия, се
препоръчва използването на автоматизирани системи за инкубиране на хемокултури, доказващи
наличието на дрождеподобни гъбички в кръвта.
При съмнение за кандидемия и негативен резултат от изследваните хемокултури, се препоръчва
започване на антимикотична преемтивна терапия
с ехинокандини или азолни антимикотични препарати (30).
В някои случаи дори след настъпване на енграфтмънт, пациентите след алогенна ХСКТ, остават
в риск от развитие на инвазивно микотично заболяване. Развитието на GVHD и последващата
терапия с кортикостероиди в пост-енграфтмънт
фазата, повишават риска от развитие на инвазивна белодробна аспергилоза (17). За разлика от
кандидозата, инвазивната аспергилоза е екзогенна инфекция, която възниква след инхалиране на
спори. Средното време за поява на заболяването
след алогенна ХСКТ е около 90 дни след трансплантацията (25). При пациентите с възстановен
неутрофилен брой, инвазивната аспергилоза се
представя като локална инфекция, засягаща въздухоносните пътища, докато липсата на имунна
реконституция по – често се асоциира с ангио-

инвазия и дисеминиране на инфекцията (21). За
доказване на инвазивна аспергилоза се препоръчва използването на хистологични и културелни
методи. Въпреки това много често вземането на
материал за хистологично изследване е затруднено, което води до пропуски в поставянето на
правилната диагноза и забавяне на лечението. По
настоящем за диагностика на инвазивната аспергилоза се използват и други методи: доказване на
специфичните за Aspergillus spp. бета-D глюкан
и галактоманан антиген в серум и бронхо-алвеоларен лаваж чрез имуноензимния метод ELISA и
доказване генома на гъбичката чрез молекулярно
– генетични методи в клиничен материал. Профилактиката и терапията на инвазивната аспергилоза са от особено значение за понижаването
на смъртността в късните етапи на ХСКТ. За лечението на това заболяване са приети два подхода.
При първия се назначава първична профилактика
с антимикотик с антиплесенна активност, докато
при втория се извършва двукратно седмично изследване на пациентите за наличие и количество
на Aspergillus галактоманан антиген в серума и/
или в бронхо-алвеоларен лаваж без да се започва профилактика. При получване на положителен
резултат, се започва антимикотична терапия. Кой
подход ще бъде избран, зависи от конкретния
трансплантационен център.
Друго микотично усложнение, което се проявява
в късните етапи на ХСКТ е инфекция с гъбичката Pneumocystis jiroveci (Pneumocystis carinii).
Най-често засяга белия дроб и се характеризира
с клиника на пневмонит. Съществува ефективен
метод за профилактика, включващ прилагането
на trimethoprim/sulphamethoxazole, а преждевременното му спиране преди възстановяване на Т и
B лимфоцитите е причина за развитие на пневмоцистна пневмония (25).
В заключение, познаването на рисковите фактори
и най-честите инфекциозни патогени през всеки
един период след ХСКТ подпомага вземането на
решения за необходимостта от провеждането на
профилактика, позволява извършването на диференциална диагноза на клиничните симптоми и
предприемането на адекватна и навременна терапия на съответните инфекциозни усложнения.
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COAGULATION ASSAYS IN THE LIGHT OF THE INNOVATIONS
IN HEMOPHILIA CARE – A NEW OLD STORY
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Резюме. Коагулационните анализи са неразделна част от диагностицирането и лечението на пациенти с хемофилия. В съвременната ера на нови факторни и нефакторни антихемофилни продукти възникват проблеми при използването на традиционните хемостазни тестове. Дискусията
относно използването на еднофазови срещу хромогенно базирани анализи при взимане на клинични решения продължава от много години. Все по-широката употреба на факторни концентрати
с удължен полуживот засилва загрижеността относно избора и достъпността на анализите.
Emicizumab повлиява всички базирани на aPTT тестове, като ги прави ненадеждни и потенциално
неверни. Настоящият обзор обобщава предимствата и недостатъците на различните видове коагулационни тестове за активност на ФVIII и ФIX, чието детайлно познаване би ръководило избора
на точния анализ за коректно поведение във всекa клинична ситуация.
Ключови думи: клинична лаборатория, хемофилия, еднофазов анализ, хромогенеn анализ, фактор
VIII, фактор IX
Abstract. Coagulation tests are an integral part of the diagnosis and treatment of patients with hemophilia. In
the modern era of new factor and non-factor antihemophilic products the use of traditional hemostatic tests
evokes controversies. The debate over the use of one-stage clotting assays versus chromogenic assays in clinical decision-making has been going for many years. The increasing use of factor concentrates with extended
half-lives provokes concerns about the choice and availability of the different analyzes. Emicizumab affects all
aPTT-based tests, thus making them unreliable and potentially inaccurate. The current review summarizes the
advantages and disadvantages of the different coagulation tests for FVIII and FIX activity, the detailed knowledge of which would guide the choice of correct analysis and right behavior in all clinical circumstances.
Key words: clinical laboratory, haemophilia, one-stage clotting assay, chromogenic assay, factor VIII, factor IX

ВЪВЕДЕНИЕ
Революционният скок в хемофилната грижа, в който лекари и пациенти стават активни участници,
обещава нови възможности: по-рядко приложение
на коагулационни фактори при употреба на препарати с удължен полуживот (EHL) [1]; Подкожно
приложение при използване на биспецифичното
моноклонално антитяло емицизумаб [2], инхибитора на антитромбина, наречен фитусиран [3], както и концизумаб [4] – антитяло срещу инхибитора
на пътя на тъканния фактор, обединени в общия
клас „незаместително лечение (НзЛ) за хемофилия“. Употребата на споменатите препарати в ус-
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ловията на клинични изпитвания или в клиничната
практика поставя въпроси за правилното лабораторно мониториране на терапията при пациенти с
хемофилия, подлежащи на модерно лечение [5].
ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С
НОВИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛНИ ФАКТОРНИ
КОНЦЕНТРАТИ И НЕЗАМЕСТИТЕЛНИ
СРЕДСТВА
Ролята на клиничната лаборатория при пациенти
с хемофилия е от решаващо значение, както за
диагнозата и класификацията на тежестта на заболяването, така и за ефективното проследяване

на лечението. Основен етап от поставяне на диагноза е измерването на активността на фактор
VIII/фактор IX (FVIII/FIX) [5]. Понижената им активност може да се дължи на полиморфизъм и мутации в определени гени, дефицит на съответния коагулационен фактор или наличие на инхибитори
[6]. Прецизната лабораторната диагностика осигурява и оценка на насищането на циркулацията
от замествания фактор, което се постига след инфузия (recovery) в условия на спешни хирургични
интервенции и животозастрашаващи кръвоизливи. Лабораторно тестване се прилага, също така

и в условия на профилактично лечение за прецизиране на хрониотерапията според нуждите на
конкретния пациент - измерване на постигнатите
претранфузионни нива „trought level“ [6,7,8,9].
Традиционно лечението с FVIII/FIX-концентрати
подлежи на мониторинг чрез измерване на активността на съответния коагулационен фактор
в плазмата на пациента с помощта на еднофазов
анализ, който се основава на активирано парциално тромбопластиново време (aPTT) и смесване
на пациентската плазма, с плазма, дефицитна на
FVIII или FIX – т.н. аPTT-базиран тест (фиг 1).

Фигура 1. аРТТ-базиран, „еднофазов“ анализ на FVIII активност. Генерира се стандартна крива чрез измерване на
времето до образуването на съсиреци (aPTT,секунди) от серийни разреждания на калибрационна плазма в обща смес
с плазма, дефицитна на FVIII, последвано от добавяне на aPTT- реагенти и калций. Същият процес се провежда и с
плазмата на пациента. Резултатите от aPTT са нанесени на графична хартия с логаритмично-линейна скала. Построява се вертикална линия, която отговаря на разреждане 1/10 (съответстващо на FVIII:С 100%) и свързва съответните точки от калибрационната и пациентската права. От пресечната точка, намираща се върху пациентската права, се построява хоризонтална права към оста У. От пресечната точка между тази права и калибрационната
права се начертава нова вертикална линия към оста Х, съответстваща на определно разреждане (респективно,
активност на фактора на кръвосъсирване). След това полученият резултат се коригира на базата на следната
формула: (FVIII:C на калибрационната плазма x FVIII:C на пациентската плазма)/ 100 = Коригирана стойност на FVIII:C
на пациентската плазма;
В съвременната лабораторна практика анализът е автоматизиран.
Забележка: При измерване на FIX се използва FIX-дефицитна плазма вместо FVIII дефицитна плазма .
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Активността на FVIII и FIX (FVIII/FIX:C) може също да бъде измерена с помощта на друг клас анализи,
базирани на синтетична хромогенна субстратна технология (фиг 2) [5].

Фигура 2. Хромогенен анализ, oценяващ активност на FVIII. В първaта фаза на анализа плазмата на пациента се
инкубира с FIXa, FX в излишък, фосфолипиди и калций, за да се генерира FXa. Във втората фаза се добавя FXa-селективен хромогенен субстрат. Хидролиза на субстрата от FXa освобождава хромофор. Интензивност на цвета
се отчита от фотометър. FVIII активността е пропорционална на FXa, генериран и количествено определен от
освобождаването на хромофора.
Забележка: Леките модификации на реагентите позволяват измерване FIX на същия принцип (не е показано).

Възможно е еднофазовият анализ да отчете значително отклонение при оценка на активността
на FVIII и FIX, при наличие, съответно, на F8 и F9
[c.572G>A; p.Arg191His or c.571C>T; p.Arg191Cys]
генни мутации. Така, до при една трета от пациентите с лека или умерена форма на хемофилия А
еднофазовият анализ може да регистрира повече
от два пъти по-висок от реалния или дори нормален резултат [10,11].
Най-съществената разлика между аРТТ-базирания и хромогенния анализ се основава на факта,
че при последния, коагулацията се активира „надолу“ от контактните фактори към FXa. Генерирането на FXa, което при in vitro условия зависи от
FVIII или FIX, от своя страна се измерва от синтетичен хромогенен субстрат, специфичен за FXa,
а не чрез засичане образуването на съсирек, на
което се основава аPTT-базирания тест [6].
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аРТТ-базираният тест за измерване на FVIII/FIX:C
се основава на степента на корекция, наблюдавана в удълженото аPTT на съответната дефицитна плазма, медиирана от плазмата на пациента.
Паралелната оценка на стандартна плазма, калибрирана спрямо международния стандарт за FVIII
или FIX, посочва активността на коагулационния
фактор в плазмата на пациента [7,8].
Най-важната променлива при аРТТ-базираните
анализи представлява вида на аPTT-реагентите,
които могат да се различават по отношение на
активаторите на контактни фактори (обикновено
силициева или елагова киселина) или негативно-заредени фосфолипиди (екстрахирани или
синтетични) [9]. Друга променлива, която може
да повлияе резултатите от аРТТ-базирания тест,
е източникът на дефицитната плазма. Основното
изискване към тази плазма е в нея да липсват ин-

хибиторни антитела, а остатъчната активност на
съответния фактор трябва да възлиза на <1 %.
Понастоящем, фактор-дефицитните плазми се
получават от пул от нормална, донорска плазма,
от която съответният фактор се отстранява чрез
абсорбция посредством имобилизирани моноклонални антитела. Променливостта в източника на
дефицитната плазма, използвания метод за получаването й, активността на остатъчния фактор и
факта, че други компоненти (като фактор на фон
Вилебранд за тест плазма при дефицит на FVIII)
имат влияние или не са оптимизирани, превръщат
факторната плазма в една от променливите, влияеща върху крайните резултати [9].
От друга страна, хромогенните анализи, основаващи се на активирането на коагулацията „нагоре
по каскадата“ от FX, демонстрират полза от това,
че са по-малко променливи. Освен това, хромогенните анализи не изискват добавянето на фактор-дефицитни плазми в тест-средата и са относително нечувствителни към смущения от лупус
антикоагуланти [10]. Цената за тест, извършен
чрез хромогенния анализ е по-висока от тази на
аРТТ-базиран тест, но тя може да бъде намалена чрез извършване на анализи на цели партиди
или чрез замразяване на реагентите след разтварянето им. В миналото хромогенните анализи не
са били широко използвани и на аРТТ-базираните тестове се е основавало, както наблюдението
на пациента, така и калибрирането на ефективността (фактическа потентност) на концентратите
коагулационен фактор. Въпреки това, с наскоро
въведените нови EHL-факторни концентрати все
повече се осъзнава наличието на значително несъответствие между двата метода на измерване,
както по отношение на диагнозата, така и по отношение на мониторинга на извършваната профилактична терапия [9,10,11]
ЕФЕКТ НА EHL ВЪРХУ ТЕСТОВЕТЕ ЗА
ИЗМЕРВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА
FVIII И FIX
Макар EHL да представляват голям напредък в лечението на хемофилия [1], при тестуването им се
установяват възможни разнопосочни ефекти върху лабораторни изследвания [12].
Множество наблюдения показват, че тяхното измерване може да бъде повлияно значително в
зависимост от това дали се използват аРТТ-базирани или хромогенни анализи. Нещо повече,
разлики се съобщават дори при тестуване чрез
аРТТ-базирани анализи, използващи различни
аPTT-реагенти. Основната причина за разминаването вероятно се дължи на факта, че анализът на
коагулационните фактори изисква да се провежда
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паралелен анализ на активността на стандартна
плазма заедно с плазмата на пациента при изчисляване на резултатите. Стандартът обикновено
представлява човешка пул плазма от здрави донори, която съдържа естествен (немодифициран)
FVIII или FIX. Обратно, плазмата на пациента,
която подлежи на анализ, съдържа модифициран
фактор/и. Модифицираните и естествени молекули се разпознават по различен начин от двете
тестови системи, като по този начин се обясняват
наблюдаваните разлики [12].
Проведените наблюдения установяват, че реагентите за еднофазовия анализ, съдържащи силициев диоксид като активатор, са причина за отчитане на по-ниска активност на рекомбинантен FVIII
и по-висока активност на рекомбинантен FIX:С в
сравнение с реагентите, съдържащи елагова киселина. От своя страна, реагентите, съдържащи
елагова киселина показват резултати, които са
сравними с резултатите от хромогенния анализ
[13].
Доказано е, че отчитането на по-висока активност,
причинено от реагентите, съдържащи силиций, е
резултат от факта, че (модифицираният) EHL FIX
концентрат адхезира върху силициевата повърхност, но не и върху елаговата киселина и следователно довежда до свърхактивиране [14,15, 16,
17, 18].
ЕФЕКТ НА ПРЕПАРАТИТЕ ЗА
НЕЗАМЕСТИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ВЪРХУ
ХЕМОСТАЗНИТЕ АНАЛИЗИ
И ПОКАЗАТЕЛИ.
Иновативния подход за НзЛ не изисква вливане
на факторни концентрати и следователно техният лабораторен мониторинг (ако се налага) неизбежно води до нови предизвикателства. Информацията за това как тези лекарства влияят върху
коагулационните тестове е оскъдна. Например,
emicizumab не повлиява измерването на протромбиновото и тромбиновото време. Тестовете, базирани на аРТТ (например теста за резистентност на
активирания протеин С), се влияят от emicizumab
[19]. Интересно, аPTT на плазмата на пациенти с
дефицит на FVIII се нормализира напълно след
добавяне на emicizumab, но концентрацията, необходима за нормализиране на аPTT, е значително
по-ниска от тази, постигната in vivo след подкожно
инжектиране на клинично ефективни дози. Следователно аPTT би имало минимална стойност за
оценка на прокоагулантния ефект на това лекарство [20, 21]. Тъй като emicizumab е FVIII-миметик, подобната на FVIII активност, измерена чрез
конвенционални аРТТ-базирани или хромогенни
анализи, по начало може да бъде оценена при
пациенти, лекувани с emicizumab. Интересното е,
че в зависимост от вида на използвания анализ,
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резултатите за подобната на FVIII активност се
различават [20]. Например, подобна на FVIII активност, измерена с обикновените аРТТ-базирани
тестове, демонстрира сравнително високо ниво
при концентрации на emicizumab, много по-малки
от постигнатите след подкожно инжектиране на
клинично ефективни дози. За разлика от това, когато се измерва с хромогенна реакция, базирана
на реагенти с човешки произход, FVIII-подобната
активност остава линейна и зависима от дозата на
emicizumab. При използване на реагенти от говежди произход хромогенният тест се оказва напълно нечувствителен към наличието на emicizumab
в плазмата. Съответно, ефектът на emicizumab
може да бъде оценен удобно чрез модифицирани
aPTT-базирани или хромогенни тестове, като при
последните биват използват човешки реагенти[6,
20, 21, 22].
Мониторинг при пациенти с хемофилия, провеждащи лечение с emicizumab.
• Използването на хромогенни FVIII анализи
е препоръчително
• FVIII-миметичната активност трябва да
бъде оценявана чрез реагенти с човешки
произход.
• FVIII-инфузии, прилагани успоредно на терапията с emicizumab се мониторират чрез
хромогенен анализ с реактиви от говежди
произход.
• Титрирането на инхибиторите трябва да
бъде оценено чрез хромогенен анализ с
говежди реагенти
• За наблюдение на един и същ пациент винаги се използва един и същ FVIII анализ
Таблица 1. Мониторинг на пациенти с хемофилия, провеждащи лечение с emicizumab [19] .

Друг проблем, който засяга emicizumab, е определявването на инхибиторните антитела към FVIII.
Пациентите с хемофилия и инхибитори, които
провеждат профилактика с emicizumab, понякога
изискват лечение с байпас агенти или FVIII-концентрати с цел контрол на настъпило кървене или
оперативна интервенция. Оценката на инхибиторния титър при тези пациенти би билa предизвикателство, тъй като конвенционалното измерване би
се повлияло от emicizumab и резултатите се превръщат в несигурни. При тези обстоятелства, за
определяне на нивото на инхибитори се разчита
на хромогенен анализ, базиран на говежди реагенти (напълно нечувствителни към emicizumab)
[19,20].
Клиничните изпитвания фаза III за fitusiran [4] и
concizumab [4] не са завършени и все още не е из-
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вестно дали пациентите, подлежащи на лечение
с тези препарати в крайна сметка се нуждаят от
лабораторно проследяване. Въпреки че е известно много малко за лабораторния мониторинг на
тези лекарства, може да се спекулира, че проследяването на концентрациите на АТ или TFPI може
да бъде полезно по време на лечението с fitusiran
или concizumab, съответно. В допълнение fitusiran
би могъл да усложни лечението и мониторинга на
пациенти, които развият тромбоза по време на терапия с fitusiran и се нуждаят от антикоагулация.
Например, fitusiran може да повлияе на тестовете
на хепариновия антифактор Xa, които разчитат на
нивото на антитромбин на пациента [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проследяването на лечението с EHL се свързва
със значителни разлики в анализираните нива
на активност на FVIII/FIX съобразно използването на аРТТ-базирани или хромогенни анализи. В
този контекст хромогенните анализи се утвърждават като по-подходящи методи за мониториране
на лечението. Новите НзЛ, изискват алтернативни методи за мониториране, които все още не са
добре установени.
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ПСИХОЛОГИЧНИ И ЕМОЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ИЗОЛАЦИЯТА ВЪРХУ
КЛИНИЧНАТА ПСИХОЛОГИЧНА ПРАКТИКА В ХЕМАТОЛОГИЯТА
КЛИНИЧНАТА НЕМЕДИЦИНСКА ГРИЖА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА
С COVID-19, ВАЖНОСТТА НА ПСИХОЛОГИЧНОТО УДЪРЖАНЕ И
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОНЛАЙН КОНСУЛТИРАНЕТО
Донкина В.1, Григорова Т.1, Борисова А.1, Герасимов В.1, Арнаудов Г.2, Спасов Б.3
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PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL ASPECTS OF LOCKDOWN INTO
PSYCHOLOGICAL CARE IN HEMATOLOGY
CLINICAL NON-MEDICAL CARE IN TIME OF COVID-19, THE IMPORTANCE OF
PSYCHOLOGICAL CONDIMENT AND ONLINE CONSULTING OPTIONS
Donkina, V.1, Grigorova, T.1, Borisova, A.1, Gerassimov, V.1, Arnaudov, G.2, Spassov,B.3
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Резюме. През призмата на психологичната наука има ясен поглед към това какво се случва в човешката душа, ако се намира под заплаха. Не само в душата на пациента, независимо, че в момента сме
фокусирани върху нея, но и в душата на лекаря. Как приниципите на психологичната консултация
при криза могат да помогнат за поддържането на баланса в отношенията лекар-пациент? Какво
предлага модерната добра практика и как тя се адаптира към условията на болниците в България.
Ключови думи: психология, хематология, клинични аспекти, онлайн консултиране, пандемия,
COVID-19
Abstract. Psychology has a clear view as it goes to what is happening with the human mind, when being in crisis
and danger. Not only in the mind of a patient, but also in the mind of a doctor. How principles of psychological
consultation could support the balance in the relationship between a doctor and patient in the extra complicated
by pandemic therapeutic situation? What the modern clinical practice in psychology could bring and adapt to
hospital care in Bulgaria.
Key words: psychology, haematology, clinical aspects, online consulting, pandemic, COVID-19
ВЪВЕДЕНИЕ
Пандемията представлява сложно за човешкия
опит преживелищно събитие, което провокира
страхови преживявания. От една страна това се
провокира от реалната заплаха - вирус, който инфектира човешките същества. От друга, вторично,
поради начина, по който хората реагират на тази
заплаха, създавайки общ емоционален фон.
Кризата, свързана с COVID-19, както всяка друга, се преживява като радикално състояние на
опасност, не само защото представлява жизнена заплаха, но до голяма степен и защото тя не
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е дефинирана по отношение на нейния обхват,
продължителност, методи на атака и средства за
отбрана. За начина, по който работи човешкия ум,
това е най-застрашителната комбинация – външна опасност, чиято форма не е ясно очертана и
която отваря пространство за разиграването на
вътрешни сценарии /Roth, 2020/. Нашите вътрешни демони винаги ще бъдат по-големи и по-ужасяващи от външната опасност. В нас те нямат твърди
граници и смислова логика или език, които да ни
предложат устои.Те са свързани с нашите страхове и опасения, миналия ни травматичен опит и
тревожни нагласи.

Пред лика на тази заплаха са възможни два начина на реакция. Единият отхвърля реалността,
вторият я приема и „работи с нея”. През живота си
ние всички се колебаем между тях.
В по-примитивната позиция, позицията на отказ от
реалността /Klein,1946/, умът реагира с отричане
и чувство за всемогъщество –от една страна, и паника, преувеличаване и безсилие, от друга.
Реакцията, ползваща отричането, ще се опита да
избегне болките и страховете като интензивно поставя прекомерни изисквания пред нашите способности. Често това върви ръка за ръка с презрение,
предпазливост, гняв, отричане на важността на
насоките и на значимостта на актуалния момент,
както и с отказа да се спазват указания и мерки.
Ще се появят фигури, които ще бъдат обявени за
„идеали” и „спасители”, но дори и те ще са оцветени в радикалното разцепване, което характеризира тази емоционална отбрана като средство за
превръщане на света в подреден и логичен. Този
начин на справяне с тревогата всъщност напомня
на детското затваряне на очите пред нещо плашещо, по-голямо и допускаме – по-силно от нас. Ние
не се чувстваме способни да се изправим срещу
него, затова
Друг вид „отказ от реалността” активира един инфантилен терор на паниката и безпомощността,
сякаш нещо в нас казва: „Толкова много плача!
Това означава, че някой незабавно трябва да ме
спаси от нещастието!”. Много пъти такава емоционална реакция активира пациентите да търсят
неистово своите лекари, да им задават купища
въпроси и в същото време да бъдат неудовлетворени.
Втората позиция ( наречена в науката „депресивната позиция”) е това, която можем да наречем
„приемане на реалността” ( Klein, 1935). От тази
позиция разпознаваме опасностите на реалността и нашата ранимост по отношение на тях, но
имаме устои благодарение на вътрешната инстанция, която може да се справи с с тях. Тази позиция
е по-развита в своята готовност, открито и скромно
да признава различните аспекти на реалността и
да поема отговорност. Това трезво възприемане
на нещата е съпроводено от страх и болка, но и
от познанието, че това е момент, в който можеш
да се събереш в спокойното око на бурята, а не да
загубиш ума и дума във вихъра, който тя създава.
Това е позиция, която приема, че ние можем само
да се опитаме да дадем най-доброто от себе си, и
намира утеха в представата, че този стремеж винаги ще открие пътища за изразяване.
Кризата с коронавируса е въплъщение на феномена, който Фройд нарича „das Unheimliche” /
Freud,1919/. В това състояние човек бива изтръгнат от чувството си, че е у дома, че е господар на
своята съдба.
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Прави Ви впечатление, че нищо от това, не е непознат. Това е така, защото това са базови човешки
реакции. Коронавирусът е просто голям катализатор за тях. Това, което е познато и безопасно, е
станало непознато и застрашително. Физическата
стабилност е сериозно поставена под въпрос. Събирането с близките хора се дефинира като опасно. Животът, който си мислехме, че познаваме и
разбираме, ни обърна гръб и вече нищо не може
да бъде разглеждано като саморазбираемо.
Но „das Unheimliche” е също така шанс. Нашите
твърди позиции, нашето илюзорно познание, тайните договорки, които сме сключвали с живота –
всички те се рушат и затова се разкриват за ново
разглеждане.
Психоаналитикът Доналд Уиникът отбелязва, че
страхът от бъдещето винаги е скициран в цветовете на миналото ( Roth, 2020 ). Ние се страхуваме
от това, което вече се е случвало. Тъй като историята е сбирка от истории, нашите променливи
реакции също са оформени от тези истории. Днес
много от нас се лутат между чувства на надежда
и отчаяние, на упование и страх. Ние изживяваме
тези лутания, защото двете страни са в еднаква
степен валидни и невалидни, тъй като не знаем,
какво ще донесе Утре.
Тъй като това е нетърпимо, ние прелистваме възможностите в нашия вътрешен фотоалбум и залепваме ясни картини от миналото на стената на
бъдещето, което все още е обгърнато в мъгла. В
търсене на преценка за настоящата реалност всеки от нас си спомня за минали световни катастрофи. Травматичните спомени се събуждат отново и
заливат душата със силен страх. Изплуват обаче и
положителни спомени, които ни се предоставят на
разположение: фигури, които са ни учили на способността за оказване на съпротива, тежки времена, които са достигнали своя апогей в ново начало. Психологически ценности като великодушие,
въздържание, способност за справяне със стрес,
благодарност за това, което имаш, и способност
да помагаш на другите – всичко това днес е от голяма полза.
СПЕЦИФИКА НА КРИЗАТА И
ОБОСНОВЕНОСТ НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА
НАМЕСА.
В критични периоди на извънредна несигурност и
заплаха за живота, разграничаването между обективно и субективно, правилно и неправилно, както
и между външни (реални) и вътрешни (субективни) страхове и тревожност често става труднор на
моменти дори невъзможно ( Bion, 1969). Реалността сякаш започва да се припокрива с най-първичните страхове и опасения.
Успоредно с това доброволното или принудително
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карантиниране допълнително ограничават възможностите за свободна комуникация, съвместност и близост, както и обичайните стратегии за
справяне, което на свой ред още повече покачва
тревожността, засилва преживяването за безпомощност и като в порочен кръг допълнително снижава толерантността към несигурност.
Същевременно усещането за справяне в ситуации
генериращи страхова тревожност, както и капацитетът за удържане и толериране на несигурност и
безпомощност, са сред ключовите личностови характеристики свързани с цялостното преживяване
за житейски успех и лично благополучие. Затова в
хода на развитието на епидемичната криза, преживяване за постепенно нарастване на несигурността и безпомощността в условията на повсеместна застрашеност за живота и на невидимост
на атакуващата заплаха, могат да поставят под
сериозен въпрос това фундаментално човешко
преживяване, със сериозни психични последици.
I. Фаза на тревожното очакване (пред-критичен
период)
Тревожността и несигурността могат да се проявят чрез широк кръг поляризирани преживявания
и състояния (Brennman-Pick, I. 1985; 2018).Те могат да се редуват като променящи се настроения
при един и същи индивид или като заемане на
противоположни „житейски позиции“ между различни индивиди, и могат да варират най-общо:
• От безпокойство, потиснатост, чувство за безперспективност до приповдигнатост, чувство
за недосегаемост, безкритичност;
• От свръхизпълнителност, ригидно придържане към предписанията, самоизолация до неглижиране на предписанията, отстояване на
свой собствен стандарт и разбиране за необходимото поведение в актуалната ситуация;
• От убеденост в необходимостта от трайно изолиране на вирусоносителите и нетърпимост
към всеки, проявяващ симптоми на заболяване до съпричастност спрямо вирусоносителите и боледуващите и готовност за доброволна
помощ за нуждаещите се;
• От мнителност и недоверие към завръщащите се от чужбина и към чужденците до съпричастност спрямо всеки, засегнат от вирусната
пандемия и т.н.
В резултат от индивидуалното заемане на едни
или други от тези диаметрално противоположни
възгледи и позиции, е възможно да се проявяват и
съответно конфликтни напрежения и противопоставяния на различни социални равнища, преживявани основно като загриженост за другия, който не
си дава ясна сметка за измеренията и последиците на ситуацията и спрямо който трябва да се
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предприемат решителни действия:
• Между колеги /партньорите в двойката
• Между пациенти и мед.екипи
• Между лекари и пациенти и т.н.
Когато изброените дотук противоречия засягат основно членовете на един и същи екип, то техният
емоционален и психологически резонанс е много
силен и засяга пряко чувството за близост, принадлежност и свързаност на членовете им, които
същевременно са и основните фактори, можещи
да противодействат на нарастващото субективно
чувство за безпомощност, нетърпимост към неопределеност и изолация.
Такива противопоставяния и усещане за дълбоко
взаимно неразбиране могат да се преживеят също
и на по-високи социални равнища:
• Между работодатели и работници
• Между частни и обществени институции и служители
• Между представители на отделни професии
• Между Националния оперативен щаб и населението и т.н.
На този фон е важно да се отбележи и постепенното разгръщане на мощнаи противодействаща на
така описаните разединения обединяваща нагласа
• Обединяване на всички от общата несгода и
от общия стремеж към справяне с тази безпрецедентна пандемичнаситуация (примери
за това са събиранията на средства в полза
на лечебните заведения и на нуждаещите се,
както и споделените вечерни аплодисменти за
хората, които рискуват живота си в усилието
да противодействат наразпространението на
заразата -за медицинските екипи и служители).
Като нейна глобална негативна алтернатива се
явява:
• Търсенето и намирането на глобални спекулативни и конспиративни причинно-следствени
теории и обяснения за случващото се в световен мащаб.
II. Фаза на кризата и на острото преживяване на
заплаха за собственото оцеляване и за оцеляването на значимите други, като и на първоначалната лична среща със загубите:
Тревожността и несигурността могат да придобият
драматични измерения,когато са свързани с актуално потвърждаване на коронавирус инфекция, с
прояви на симптомите на заболяването при близък/пациент, със загубата на скъп човек в резултат
на болестта, както и с множеството други вероятни загуби, като последица от рецесията - загуба на

работа, на планове, на социален статус, на дом и
т.н. ( или поне дълготрайно живеене с тези страхове поради икономически трудната ситуация).
Успоредно с мъчителното страдание по претърпените загуби, изгубения близък и страха за развоя
на започващото заболяване, възникващите поляризирани преживявания през тази фаза са по-скоро на равнището на:
• Поглъщаща тъга, отчаяние и ужас
• Безгранична вяра в оцеляването и излекуването, редуваща се с непреодолима безнадеждност
• Безсилна ярост срещу несправедливостта на
живота
(тези драматични преживявания могат да присъстват както заедно,така и да алтернират)
III. Фаза на отсроченнитеи късни психични реакции (след-критичен период):
Тревожността и несигурността постепенно отстъпват място на цялостно чувство за разбираема и
все по-осмислена тъга.Поляризираните преживявания и реакции се ограничават основно донякои
все още прекалено живи и драматични спомени,
които могат да се връщат като „сцени проблясъци“ или като повтарящи се сънища, причиняващи
сякаш неутихващо и винаги актуално страдание,
както и като прекомерни и създаващи безпокойство разнообразни и променящи се телесни оплаквания.
Описаните по-горе емоционални и поведенчески
реакции в други условия биха били причислени
към девиантното и абнормно, но в подобен кризисен контекст те представляват нормален психологичен отговор на „не-нормална”, кризисна ситуация.
КАКВО Е МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ –
ЦЕЛ И АЛГОРИТЪМ НА РАБОТА НА
ПСИХОЛОГИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ.
Основната антикризисна терапевтична мярка в
психологичен план при всяко състояние на криза и голяма промяна, е да се подкрепи /осигури
чувството за реалност / т.нар. проверка на реалността/. Адекватната, професионална, достъпна
и навременна психологична грижа подпомага хората да превъзмогнат случващото се, да активират ресурса, с който личността им разполага чрез
предлагането на разбиране и удържане, от страна на психолога, които съдействат за връщането
към емоционалния и психичен баланс. Психотерапевтичната подкрепа дава възможност за пространство / в нашата реалност виртуално /, в което
спокойно и защитено да се изследват тревогите на
личността и да пре/открива нови начини за спраХЕМАТОЛОГИЯ 2020

вяне и подкрепа.
По този начин симптоми като подтиснато настроение, безсъние, емоционална приповдигнатост
могат да придобият смисъл, свързвайки актуалността на ситуацията с предишния ни житейски
опит и особености като хора, вместо отключването на необяснима тревожност и трудно поносимо
напрежение, свързано с катастрофични представи за настоящето и бъдещето. (Gampel, Y. ,2017).
Възстановуяването на усещането за контрол и
смисъл повишава капацитета за справяне и преодоляване на затрудненията.
ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
•

•
•

•
•

•

Стабилизация, адекватно ориентиране и
по-лесно възприемане на актуалната ситуация, без или с минимални нарушения на капацитета за нормално лично и професионално
функциониране
Разграничаване на реалните опастности от
фантазмените такива
Удържане и осмисляне на трудните и болезнени емоции и преживявания като страх, безспокойство, тревога, панически реакции.
Предотвратяване на поемането на рискови и
необмислени действия.
Осигуряване на разбиране и подкрепа на
собствените специфични преживявания и
предизвикателства.
Възможност за намиране на нови адаптивни
и едновременно развиващи личностния потенциал начини за справяне.
ФОРМАТ НА КОНСУЛТИРАНЕ.
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА
ПСИХОЛОГИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ
В БОЛНИЦАТА.

Стъпвайки на тази теоретична база, ние организирахме грижата за екипите в СБАЛХЗ по следния
начин:
Обща въвеждаща лекция
Представянето на програмата за консултиране започна с обща онлайн сесия, засягаща основните
аспекти на поведението в кризисни ситуации. Това
подпомогна от една страна процеса на ориентиране в собствените преживявания, разпознаването
на чувства и реакции, които да сензитифицират
представителите на екипите, да отворят възможност за запознаване с екипа психолози, задаване
на въпроси, даване на основни алгоритми за работа с пациенти в криза и т.н.
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По този начин се направи ясно и достъпно психологичното консултиране като цел, начини на случване, както и ще се направи една първична профилактика, чрез даването на насоки.
Лекцията е онлайн базирана, като всеки екип премина през нея в удобно според работните ангажименти време.
В зависимост от активността на последващо записване на индивидуални консултативни часове,
се планира и следваща такава – фокусирана около обсъждането на въпроси, генерирани от съответния екип.
Индивидуални консултативни сесии.
Контактите на специалистите-психолози се направиха достъпни на всеки работещ в болницата, с
възможност той сам да направи контакт със специалиста, който избере и сам да уговори спрямо
своя и неговия график час за консултация.
Важно е да се спомене готовността за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО скринингово проследяване на екип / специалист при евентуална карантина.
Полезно е да помним, че природата (а в това число и човешката природа) винаги се колебае между
силите на разрушението и на изграждането и че
пред разрушението (а дори при перспективата за
смърт – единственото обещание, което ни е дадено при раждането) винаги изпитваме страхопочитание, докато благодарение на изтласкването не
се завърне благословената рутина. Така е било
винаги и винаги ще бъде така.
Може да е от голяма помощ да бъдеш активен с
оглед на реалността. Хора, които намират роля
за себе си и някакъв вид отговорност, която могат
да поемат в тази ситуация, или които превръщат
своята мъка и страх в създаването на нещо ново,
ще установят, че това стои в значим противовес
на липсата на контрол, която усещаме в момента.
Очевидно е, че и писането на тези редове има същата цел.
И накрая, важно е да помним, че в който й да е
момент (дори и в най-трудния) от живота на един
човек се случва много по-малко, отколкото в медиите (клюкарски , новинарски, социални), а също
така и по-малко, отколкото в нашите вътрешни медии (дълбоки страхове, травматични спомени, въображаеми апокалиптични предсказания за края
на света). Във всеки един момент изниква въпросът, от какви позиции и с какъв дух искаме да посрещнем реалността ( Freud, 1912). В този смисъл
винаги имаме на разположение разнообразни избори и определена степен на контрол, дори когато
сме изправени пред най-чуждата и най-заплашителната реалност.
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ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ КЛАСИЧЕСКА
ТРИХОЛЕВКЕМИЯ И ДРУГИ ЛИМФОМИ С ВИЛОЗНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Давидкова Я., Балаценко Г., Владимирова Р., Диков Т., Маджарова В., Ягуриноски М., Спасов Б.,
Генова М.
Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – ЕАД,
София

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CLASSIC HAIRY CELL LEUKEMIA AND OTHER
B-CELL LYMPHOMAS WITH VILLOUS MORPHOLOGY
Davidkova Y., Balatzenko G., Vladimirova R., Dikov T., Madzharova V., Jagurinoski M., Spasov B.,
Guenova M.
National Hospital of Active Treatment of Hematological Diseases, Sofia

Резюме. Трихолевкемията е рядко срещана зряла В-клетъчна неоплазия със специфична клиника,
морфология, хистопатология и имунофенотип, която протича с индолентен ход. Въпреки това,
основен диференциално-диагностичен проблем представлява спектърът от левкемизирали лимфоми с
вилозна характеристика на малигнената популация, зрял В-клетъчен фенотип и водеща спленомегалия
в клиничната изява, най-честите от които са спленален маргиналнозонов лимфом и трихолевкемиявариант. Проведoхме ретроспективно проучване, обхващащо 85 пациенти, от които 64 случая
покриха диагностичните критерии за класическа трихолевкемия (cHCL), 9 бяха класифицирани като
трихолевкемия-вариант (vHCL) и 12 пациенти - със спленален маргиналнозонов лимфом (SMZL). Целта
на проучването беше да определим основните клинични и лабораторни особености на пациентите
с сHCL, които биха ни предоставили възможност за по-категоричното й отграничаване от други
лимфоми с вилозна характеристика. Получените резултати убедително показаха, че съществуват
изразени различия по отношение на демографско разпределение, клинико-лабораторни показатели,
морфологични особености и имунофенотип на малигнената популация. Допълнително, носителството
на мутацията BRAF V600Е ясно отграничи пациентите с cHCL, особено при суспектни случаи, при
които в периферна кръв не се откриват трихолимфоцити или при припокриване на морфологията и
имунофенотипа с други В-клетъчни неоплазии. В заключение, точната диагноза е от голямо значение за
избора наоптимален терапевтичен подход, съобразен с биологичните особености на заболяването и
оценката на индивидуалния риск на пациентите.
Ключови думи: трихолевкемия, BRAF V600E мутация, спленален маргиналнозонов лимфом,
трихолевкемия-вариант
Abstract. Hairy cell leukemia is a rare indolent mature B-cell lymphoproliferative neoplasm with specific clinical, morphologic, histopathologic and immunophenotypic features. Nevertheless the main diagnostic problem still remains
within the group of lymphomas with leukemic presentation, villous morphology of the neoplastic cells, mature B-cell
phenotype and splenomegaly, e.g. splenic marginal zone lymphoma (SMZL) and hairy cell leukemia-variant (HCL-v).
We performed a retrospective study of 85 patients – 64 patients diagnosed with hairy cell leukemia, 9 categorized
as HCL-v and 12 SMZL. The aim of the study was to define the main clinical and laboratory characteristics of cHCL,
which would allow us to more definitely distinguish cHCL from other lymphomas with villous morphology. The results
confirmed significant differences in regard to demographic, clinical and laboratory parameters, morphologic and immunophenotypic characteristics of the neoplastic cells. In addition, BRAF V600Е mutation clearly discriminated the
patients with cHCL, particularly in suspected cases where hairy cells were not detected in the peripheral blood or there
was an overlap in morphology and the immunophenotype with other B-cell neoplasms. In conclusion, accurate diagnosis is of great importance in order to choose the optimal therapeutic approach, taking into account the biological
features of the disease and the assessment of the individual risk of the patients.
Key words: hairy cell leukemia, BRAF V600E mutation, splenic marginal zone lymphoma, hairy cell leukemiavariant
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ВЪВЕДЕНИЕ
Трихолевкемията (HCL) е рядко срещана зряла
В-клетъчна неоплазия - обхваща 2% от лимфоидните левкемии и се отличава със специфична
клиника, морфология, хистопатология и имунофенотип. Заболяването се характеризира с индолентен клиничен ход, спленомегалия, в повечето
случаи с панцитопения и наличие на малки зрели В-лимфоидни клетки с овални ядра и обилна
цитоплазма с вилозна характеристика, които ангажират периферната кръв и дифузно инфилтрират костния мозък и червената пулпа на слезката1.
Освен морфология, класическата трихолевкемия
има характерна имунофенотипна констелация. В
допълнение на пан-В-клетъчно-асоциирани маркери (CD19, CD20, CD22 и CD79b), коекспресията
на CD103, CD11c и CD25 се използва като основен
критерий за установяване на диагнозата2. Неотдавна Тiacci и сътрудници идентифицираха V600E
мутация в екзон 15 на гена BRAF, асоциирана с
трихолевкемията3. BRAF протоонкогенът е медиатор на клетъчната пролиферация и участва в сигналната трансдукция, свързана с клетъчния растеж. Данните показват, че мутациятаBRAF V600E
е високо специфичен генетичен маркер, определящ HCL4, независимо че се среща и при редица
други солидни тумори5.
Независимо от широкия набор критерии диагнозата може да бъде затруднена често, поради
малкия брой на циркулиращи левкемични клетки
и „сухи“ костномозъчни аспирати, както и поради
припокриване на морфология и имунофенотип с
други левкемизирали лимфоми. Oсновен диференциално-диагностичен проблем представлява
спектърът от левкемизирали лимфоми с вилозна
характеристика на малигнената популация, зрял
В-клетъчен фенотип и водеща спленомегалия в
клиничната изява, най-честите от които са спленален маргиналнозонов лимфом и трихолевкемия-вариант. Налице са достатъчно данни,
които ясно демонстрират, че независимо от приликите, това са биологично и клинично обособени
нозологии. Правилната диагноза е от съществено
значение за прилагането на ефективно лечение с
пуринови аналози, в резултат на което при класическата трихолевкемия се постигат трайни ремисии и обща 10-годишна преживяемост >90%, за
разлика от резистентните в различна степен към
тази група медикаменти други две заболявания6.
Целта на настоящото проучване беше да определим морфологичните, имунофенотипните и
молекулярните параметри на класическата три-
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холевкемия в съпоставка с други левкемизирали
лимфоми с вилозна характеристика и клинично
изявена спленомегалия.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучването обхваща ретроспективно 85 пациента (61 мъже, 24 жени на средна възраст 56.9 год.,
от 30 до 84 год.), диагностицирани за периода от
2005 до 2018 год. в НСБАЛХЗ, гр. София с едни
от най-честите нозологични категории, характеризиращи се със спленомегалия и наличие на клонална зрялоклетъчна В-клетъчна лимфомна популация в периферната кръв и/или костния мозък
и вилозна морфология. Общо 64 случая покриха
диагностичните критерии за класическа трихолевкемия (cHCL), 9 бяха класифицирани като трихолевкемия-вариант (vHCL) и 12 пациенти - със
спленален маргиналнозонов лимфом (SMZL). При
всички пациенти беше осъществено изследване
на пълна кръвна картина и микроскопско диференциално броене в проби от периферна кръв,
оцветени с May-Grünwald-Giemsa.
Костномозъчният статус беше оценен при общо 79
пациента чрез костномозъчна аспирация (n=22) и/
или костномозъчна биопсия (n=70), в т.ч. и 13 пациента, при които са проведени и двете костномозъчни изследвания. Микроскопското изследване
включваше рутинно оцветени с May-GrünwaldGiemsa цитологични препарати от костомозъчен
аспират или отпечатък от биопсия. Биопсичните
материали бяха фиксирани във формалин, декалцинирани в 3% разтвор на HCl (солна киселина) и
включени в парафин. Хистологични срези с дебелина 3 μm бяха рутинно оцветени с хемалаун&еозин. След допълнително оцветяване по Gomori за
ретикулин, материалът беше оценен по скалата,
предложена от Thiele et al7. Проведено беше и
имунохистохимично маркиране за CD20, DBA.44
и TRAP (тартарат резистентна кисела фосфатаза) чрез автоматизирана система LicaBond Max
съгласно указанията на производителя (Leica
Biosystems). За 6 пациента, насочени от други
лечебни заведения, не разполагахме с данни за
костномозъчния статус.
В допълнение, 56 проби от периферна кръв и 26
проби от костен мозък бяха изследвани за идентифициране на левкемична популация и определяне на имунофенотипа посредством мултипараметърна флоуцитометрия и широк панел от
моноклонални антитела, конюгирани с флуорохроми: CD3, CD4, CD5, CD8, CD10, CD11c, CD19,
CD20, CD22, CD23, CD25, CD27, CD31, CD38,

CD39, CD43, CD45, CD49d, CD56, CD62L, CD79b,
CD81, CD95, CD103, CD185, CD200, CD305, sIgM,
s kappa light chain, s lambda light chain, TCRγδ. Венозна кръв и/или костен мозък бяха получени при
асептични условия чрез венепункция и съответно
чрез аспирационна биопсия с К2EDTA или натриев
хепарин като антикоагулант, и се съхраняваха на
стайна температура за по-нататъшното оцветяване
и анализиране (до 48-ми час от вземането). След
3-кратно промиване на материала в буфер, съдържащ 0.5% говежди серумен албумин и 0.09% NaN3,
по 50 μl от клетъчната суспензия бяха инкубирани с
моноклоналните антитела съгласно указанията на
производителя. След разбъркване и инкубация на
тъмно за 20 минути на стайна температура, бяха
добавени по 2 ml от разтвор за лизиране на еритроцитите (FACS Brand Lysing Solution, BD Bioscience).
След 12 минути, пробите бяха утаени чрез центрофугиране за 5 минути на 300g и промити двукратно
с по 2 ml CellWash (BD Bioscience) при същия режим
на центрофугиране. Клетките бяха ресуспендирани
в 0.5ml CellWash или CellFIX (BD Bioscience) и минимум 50000 клетки бяха анализирани на флоуцитометър FACS Calibur с програмаCellQuest или на
FACSCantoІІ с програма FACSDiva (BD Bioscience).
При общо 56 пациенти беше проведен молекулярен анализ за идентифициране на BRAF V600E
мутация. За целта ДНК беше екстрахирана от 200
µl периферна кръв/костен мозък, взети с К2EDTA
като антикоагулант, използвайки автоматизирана
платформа KingFisher Magnetic Particle Purification
System [Thermo Fisher Scientific] и готов кит за екстракция BioSprint 15 DNA Blood Kit [QIAGEN], спазвайки препоръките на производителя. BRAF V600E
статусът беше определен посредством алел-специфична полимеразно-верижна реакция [Polymerase
Chain Reaction (PCR)] с готов кит B-Raf Mutation
Analysis Kit for Real-Time PCR (codon 600) (CE-IVD)
[Entrogen, Woodland Hills, CA ], като за целта 20-30
ng ДНК бяха амплифицирани в реакционна среда с
краен обем 30 µl, съдържаща 15 µl 2х PCR reaction
mix, 6µl Primer mix V600E, съдържащ праймери и
белязани с FAM и VIC сонди, и 8 µl вода, в термосайклър RotorGen 6000. Самата амплификация
беше проведена при следните температурни режими: начална денатурация за 10 минути при 95°С,
последвано от 40 цикъла на амплификация, включващи: денатурация при95° за 15 секунди и аннилинг/екстенция при 60°C за 40 секудни, по време на
която беше отчитана флуоресценцията. При всички
изследвания бяха включена и контролна ДНК, съответно BRAF V600E-отрицателна (от здрави лица)
и BRAF V600E-положителна, включена в диагностичния кит. Всички проби, при които флуоресцентната емисия, надвишава фоновата и нараства
експоненциално в хода на амплификацията бяха
класифицирани като положителни за BRAF V600E
(Фигура 1.).
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Фигура 1. Определяне на BRAF V600E чрез PCR в реално
време с Taqman сонди (RotorGene6000 термосайклър).

Окончателната диагноза беше дефинирана на
базата на интегрирана оценка на клиничните,
морфологични, имунофенотипни и молекулярни
характеристики на левкемичната популация, съгласно утвърдените критерии на СЗО класификацията на туморите на хемопоетична и лимфоидна
тъкан (2016)8.
Статистически анализ
Извършена беше статистическа обработка на
получените резултати, посредством която бяха
съпоставени имунофенотипните характеристики
на изследваните болни в основните нозологични
категории. За сравнение на разпределението на
дискретните клинични и биологични характеристики на изследваните подгрупи беше използван
Fisher’s Exact Test. За сравнение на разпределението на непрекъснати величини между две групи
болни беше приложен непараметричен анализ по
метода Mann Whitney’s U test, а при повече от две
групи за сравнение беше използван Kruskal Wallis
test. Статистически значими разлики са съобщени при р<0.05. Изчисленията бяха осъществени
посредством компютърна статистическа програма SPSS software version 23. (Statsoft Inc., Los
Angeles, CA, USA).
РЕЗУЛТАТИ
Демографски показатели
Средната възраст на пациентите с класическа
трихолевкемия (n=64) към диагнозата беше 53.3
год. (от 30 - 84 год.), което беше значимо по-ниско
от средната възраст на пациентите с vHCL (n=9) 69.8 год. (от 53 - 83 год.) и на тези със SMZL (n=12)
- 66 год. (от 55 - 83 год.) (p<0.001). Съотношението
мъже : жени при пациентите с класическа трихо-
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левкемия беше 4.8:1 (53 мъже, 11 жени), докато
при vHCL и SMZL преобладаваше засягането на
женския пол съответно 0.8:1 при vHCL (4 мъже; 5
жени) и 0.5:1 при SMZL (4 мъже;8 жени) (р=0.001).
Хематологични и биохимични показатели
Средният брой на левкоцитите към момента на
диагнозата при пациентите с сHCL беше 4.4 x109/l
(0.8 - 21.3 x109/l), който беше значимо по-нисък от
този, при пациентите със SMZL, които се характеризираха със среден брой 16 x109/l (3.4 - 43.1
x109/l) и с vHCL, които се отличаваха с левкоцитоза във всички случаи – средно 39 x109/l (11.6 - 71.8
x109/l) (p<0.001). Аналогична закономерност беше
установена и по отношение на нивата на абсолютния лимфоцитен брой, съответно средни стойности от 2.6 x109/l (0.5 - 9.6 x109/l) при cHCL, 8.2
x109/l (1.6 - 20.9 x109/l) при SMZL и 20.8 x109/l (7.4
– 41.2 x109/l) при vHCL (p<0.001). Характерно за
групата с сHCL беше наличието на гранулоцитопения (среден абсолютен брой на неутрофилите 1.4
x109/l) и моноцитопения (средна стойност на абсолютния моноцитен брой 0.1x109/l, oт 0.01 до 0.8
x109/l) за разлика от другите две групи, при които
моноцитният брой беше съответно 1.0 x109/l (0.6 1.6 x109/l) при vHCL и 0.7 x109/l (0.1 - 1.9 x109/l) при
SMZL (p<0.001).
Анализът показа анемия и в трите изследвани нозологични групи, без да има значими различия в
средните нива на хемоглобина, с тенденция да са
по-високи при vHCL, съответно: 104 g/l при cHCL,
124g/l при vHCL и 100 g/l при SMZL (p=0.08). Пациентите с cHCL се отличаваха с изразена тромбоцитопения, като средният брой тромбоцити
- 85 x109/l, беше значимо по-нисък от нивата при
SMZL (средно 113 x109/l) и vHCL (средно 184 x109/l)
(p<0.001).

И при трите нозологии бяха установени завишени
нива на серумния β2-микроглобулин над референтните граници (1.0 – 2.4 mg/l), като нивата при
cHCL (средно 3.2 mg/l) бяха по-ниски в сравнение
с тези, при пациентите с vHCL (средно 4.8 mg/l)
и SMZL (средно 5.6 mg/l) (p=0.01). По отношение
на лактат-дехидрогеназата (LDH), анализът ни
показа, че за разлика от завишените средни стойности при vHCL и SMZL, съответно: 283 U/l и 276
U/l, при пациентите с cHCL те бяха в рамките на
референтните граници - средно 197 U/l (125 - 220
U/l) (p=0.04).
Морфология на периферна кръв
Микроскопското изследване на периферната кръв
показа както известни прилики, главно по отношение на наличието на фини вилозни израстъци на
цитоплазмата и в трите нозологични категории,
така и особености, които допълнително могат да
насочат диференциално-диагностичния процес
към конкретно заболяване. Трихолимфоцитите
при cHCL се отличаваха с предимно окръглени и
по-рядко бъбрековидни ядра с относително зрял
компактен хроматинов строеж, много светла,
средно обилна цитоплазма с фини азурни гранулации в част от клетките. Цитоплазмените израстъци показаха почти равномерно разпределение
по целия клетъчен контур (Фигура 2.1). За разлика
от класическата, vHCL се отличаваше с по-големи
размери на левкемичните клетки с овални или вгънати ядра, обикновено с проминираща централна
нуклеола и подчертано по-обилна базофилна цитоплазма (Фигура 2.2). Клоналните В-клетки при
SMZL често бяха малки до средни по размер, с
по-диспергиран хроматин, а вилозните цитоплазмени израстъци по правило бяха поляризирани –
едностранно или в два срещуположни полюса на
клетката.(Фигура 2.3).

Фигура 2. Морфологични особености на лимфоцити с вилозна цитоплазма при cHCL (1), vHCL (2), SMZL (3). Оцветяване с May-Grünwald-Giemsa (увеличение х 100).
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Костномозъчна морфология
При 22 от включените в проучването пациенти
беше осъществена костномозъчна аспирация,
като при 19 от тях (86.3%) материалът беше „сух“
или оскъден за обективна оценка на костния мозък. При 13 пациента с неуспешни миелограми
допълнително беше проведена трепанобиопсия.
Независимо от малкия брой аспирирани клетки,
в 8 от случаите беше възможно идентифициране на абнормна лимфоидна инфилтрация, средно 79.2% от клетъчния състав (от 23.4% - 90%).
Само в 3 случая костномозъчната аспирация показа нормо- или хиперцелуларен костен мозък, с
наличие на лимфомно ангажиране, средно 60.2%
(от 25.6% - 100%).
Общо, при 70 пациента в СБАЛХЗ беше проведена костномозъчна биопсия: 54 с cHCL, 6 с vHCL и
10 със SMZL, като качеството на една от биопсиите не позволи оценка на костномозъчния статус.
В значителната си част биопсиите бяха с хиперцелуларен костен мозък (n=57; 82.6%) и по-рядко
– с хипоцелуларен (n=9; 13.0%) и нормоцелуларен
(n=3; 4.4%). Важно е да се отбележи, че намален
целуларитет в костномозъчните пространства
беше наблюдаван само при пациенти с cHCL (n=8)
и при един пациент с vHCL. Във всички изследвани проби към момента на диагнозата беше установен морфологичен субстрат на лимфомно ангажиране. За разлика от пациентите с cHCL, при които
беше наблюдаван само дифузен (n=41; 77.4% от
случаите с cHCL) и интерстициален (n=12; 22.6%
от случаите с cHCL) тип на инфилтрация, пробите с SMZL се отличаваха с предимно нодуларен
тип на растеж (n=7; 70% от SMZL), а vHCL покриваше целия спектър (р<0.001). Оцветяването по
Gomori доказа умножена ретикулна мрежа степен
1 и степен 2 при всички пациенти с cHCL (съответно в 63% и 37%) и vHCL (съответно в 40% и
60%), докато при SMZL бяха наблюдавани както

проби с умножен ретикулин, така и без белези на
миелофиброза (р=0.02). Имунохистохимичното
изследване, проведено върху всички биопсични
материали, ясно демонстрира CD20(+) лимфомни
инфилтрати, а от 52 изследвани за TRAP проби,
всички бяха положително имуномаркирани, независимо от нозологичната единица.
Имунофенотипизация чрез флоуцитометрия
Проведен беше флоуцитометричен анализ, който
позволи идентифицирането и характеризирането
на клоналната левкемична популация в материал
от периферна кръв и/или костен мозък при всички
включени в настоящото проучване пациенти. Неопластичните клетки и в трите нозологични категории ясно демонстрираха мембранна експресия на
пан-В клетъчните маркери CD19, CD79b, CD20 и
CD22, HLA DR.
Флоуцитометричният анализ показа средно 6.3
G/l (0.01 - 65 G/l) клонални В-клетки в периферна
кръв и средно 27.6% (0.2 - 67 %) в костния мозък
на изследваните пациенти. Докато степента на
инфилтрация на костния мозък не показа статистически значими различия в трите нозологични
групи, данните от периферната кръв показаха значимо по-ниски нива на В-клетъчната популация в
случаите с cHCL спрямо тези при vHCL и SMZL,
както представени като абсолютен брой абнормни
В-клетки – съответно средно 1.7 х109/l (0.01 - 10.7
х109/l), 19.8 х109/l (3 - 65 х109/l) и 11.2 х109/l (1.4 30.8 х109/l) (р<0.001); така и като процентен дял от
левкоцитите – съответно 20% (0.5 - 65.7%), 47.2%
(25.9 - 90.5%), 51.1% (16.3 - 76.4%) (p<0.001).
Въз основа на намерените констелации на антигенна експресия при малигнените популации, имунофенотипното изследване позволи със значима
степен на сигурност разграничаването на трите
нозологични категории (Фигура 3).

Фигура 3. Разпределение на честотата на изследваните маркери по нозологични категории. Категорийните стойности са анализирани посредством Pearson’s chi-square test, като с (*) са обозначени статистически значимите
резултати приети при p≤0.001.
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Трихолимфоцитите при изследваните пациентис сHCL бяха 100% позитивни за CD103, CD25
и CD11c, 97% за CD200 и 95% за CD305 (Фигура
4.1). Независимо, че пациентите с vHCL също се
позитивираха в 100% за CD103 и CD11c, както и в
83% за CD305, имуномаркирането за CD200 (63%)
беше в значимо по-малък брой проби (р<0.001),
а CD25 се позитивира само при един пациент
(р<0.001), при който високият брой левкоцити, характерна морфология и отрицателно имуномаркиране на CD200 бяха основание за окончателното
субкласифициране като vHCL. (Фигура 4.2). В същото време 80% от пациентите с vHCL бяха положителни за CD31 и CD27 при значимо по-ниска
честота при cHCL, съответно 42.9% и 46%. Пациентите с SMZL се характеризираха със значимо по-

ниско разпространение на CD31 (12.5%), докато
CD27 се позитивира в 100% от случаите (р=0.010).
Оценката на CD185 допълнивъзможностите за отграничаване на изследваните нозологични категории като показа пълна липса при vHCL спрямо
57.1% и 100% приcHCL и SMZL (p=0.002).
Различията във фенотипната характеристика
между cHCL и SMZL бяха по-изразени – CD103
беше отрицателен във всички случаи със SMZL,
а CD11c (27.3%), CD200 (45.5%), CD25 (50%) и
CD305 (54.5%) се маркираха в статистически значимо по-малък брой случаи (р<0.05) (Фигура 4.3).
За сметка на това CD81, който се позитивира при
100% от пациентите с vHCL и SMZL, показа положително имуномаркиране само при 41.4% от пациентите с cHCL (p<0.001).

(1) КЛАСИЧЕСКА ТРИХОЛЕВКЕМИЯ

2) ТРИХОЛЕВКЕМИЯ - ВАРИАНТ

(3) СПЛЕНАЛЕН МАРГИНАЛНОЗОНОВ ЛИМФОМ

Фигура 4.Флоуцитометрично имунофенотипизиране на трихолимфоцитите при cHCLс висока експресия на CD20 и
CD22, както и на CD103, CD25, CD11c и CD305 (1.) За разлика от B-клетките при vHCL, които се отличават с липса на
CD25 (2). Лимфомните клетки при SMZL не се характеризираха със специфичен имунофенотип (3).
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Не беше открита съществена разлика по отношение на имуномаркирането за CD23; CD39; CD49d;
CD62L; CD95. При всички нозологии експресията на CD38 беше установена в общо много малък дял от
случаите (около и под 20%), а CD43 по правило липсваше.
Необичайна коекспресия на CD10 (n=8, 20.5%) и CD5 (n=3, 7.7%) беше наблюдавана само при пациенти с сHCL (Фигура 5.)

Фигура 5. Флоуцитометричен анализ на cHCLс аберантна антигенна експресия на CD5 (1.) и CD10 (2.)

Флоуцитометрично изследване беше проведено повторно при общо 8 пациента с трихолевкемия, при
които бяха установени морфологични и клинични данни за рецидив или персистиране на заболяването.
При всички изследвани пациенти с cHCL (n=4) установеният към рецидива имунофенотип не показа
различия спрямо изходния. За разлика от тях, при 3 от изследваните общо 4 пациенти с vHCL, проучването показа промяна основно по отношение на експресията на CD25. При двама пациенти CD25 се
позитивира към момента на рецидива при доказана липса на експресия на маркера към момента на
началната диагноза (Фигура 6). Интерес представлява и описаният по-горе пациент с положително изходно имуномаркиране за CD25, при който беше наблюдавана загуба на маркера в хода на лечението,
при персистиращо отсъствие на BRAF1 V600E мутация.

Фигура 6. Флоуцитометричен анализ на пациент с vHCL към диагноза (1.) и промяна на фенотипа при контролно
изследване след 2 години (2.) като се появява експресия на CD25.
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Допълнително при 17 случая с cHCL беше извършено флоуцитометрично изследване за оценка след терапия в материал от периферна кръв
(n=14) или костномозъчен аспират (n=3). При трима от изследваните пациенти изследването не установи наличие на резидуални левкемични клетки с класическата имунофенотипна констелация,
включваща ярка експресия на В-клетъчен маркер,
CD103, CD11c, CD25 ± CD200. При останалите пациенти бяха идентифицирани средно 0.007x109/l
(от 0.001 до 3.18x109/l) трихолимфоцити в периферна кръв и средно 0.5% клетки в костномозъчен аспират (от 0.017 до 38.5% от всички клетки в
аспирата).
В допълнение, за оценка на резидуалната болест
при 4 от пациентите едновременно с флоуцитометричното изследване извършихме и молекулярен анализ за BRAF1 V600E мутация. При трима
от тях беше установено негативиране на носителството на мутацията, в т.ч. при двама от флоуцитометрично негативните за резидуална белест
пациенти, и един с ниски нива от 0.003x109/l остатъчни клетки в периферната кръв. При един от пациентите молекулярното изследване показа персистиране на BRAF1 V600E мутация, което беше
потвърдено и от високо ниво на трихолимфоцити

в периферната кръв (3.18 x109/l), идентифицирани
чрез флоуцитометрия.
Молекулярно изследване
При общо 56 пациенти беше проведено молекулярно изследване за наличие на BRAF1 V600E мутация. Мутацията беше доказана при 44 от тях, в т.ч.
39 пациенти с морфологични и флоуцитометрични
данни за наличие на трихолимфоцити в периферната кръв и специфичен за cHCL имунофенотип,
4 пациенти с микроскопски неустановими вилозни
лимфоцити в кръвта, но с имунофенотипни данни
за наличието им, както и при един пациент без морфологичен субстрат на заболяването в кръвта при
флоуцитометрично установена лимфоцитопения с
абсолютен брой В-клетки 0.02х109/l, но с характерна хистологична и имунофенотипна находка в костомозъчна биопсия за cHCL.
При нито един пациент, категоризиран като vHCL
(0/7) или SMZL (0/5) не беше намерена мутация в
BRAF1 гена (p<0.001). Интерес представляваше
описаният вече пациент с левкоцитоза и CD25(+)
CD200(-) HCL имунофенотип, който постави известни диференциално-диагностични затруднения,
но остана трайно негативен за търсената мутация.

Таблица 1. Сравнителен анализ на BRAF1 V600E мутацията в зависимост от наличието на морфологични данни
на наличие на вилозни лимфоцити и HCL имунофенотип.

Морфологично установими вилозни лимфоцити (М)/ Флоуцитометрични данни за CD103+ B-клетки (F)

n=56

M+F+

M+F-

M-F+

M-F-

PCR (+) n=44

39

0

4

1

PCR (-) n=12

5

7

0

0

ДИСКУСИЯ
Целта на нашето проучване беше да определим
основните клинични и лабораторни особености на
пациентите с сHCL, които биха ни предоставили
възможност за по-категоричното ѝ отграничаване
от другите най-често срещащи се лимфоми, протичащи със спленомегалия и вилозна характеристика на малигнената популация, каквито са vHCL
и SMZL. Получените резултати от нас убедително
показаха, че съществуват изразени различия по
отношение на редица характеристики на изследваните заболявания.
Значими особености бяха установени още по отношение на основните демографски характеристики на заболяванията. Пациентите с сHCL бяха
значимо по-млади в сравнение с тези с vHCL и
SMZL, съответно 53.3 год. спрямо 69.8 год. и 66
год. Сходна закономерност се съобщава и от други автори, което вероятно отразява различията в
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биологията на отделните състояния9. Освен това,
нашите резултати потвърдиха и установената от
други автори значимо по-висока честота на засягане на мъжкия пол от cHCL, докато подобна закономерност липсва при останалите две заболявания10,11.
Значими различия между cHCL, vHCL и SMZL бяха
наблюдавани и по отношение на някои основни
хематологични показатели. Водещите нарушения
при cHCL бяха левкопенията за сметка на всички субпопулации – неутропения, моноцитопения,
лимфопения, за разлика от vHCL и SMZL, при
които бяха наблюдавани повишени стойности на
левкоцитния брой поради разрастналата лимфомна популация, на фона на относително запазен
абсолютен брой на гранулоцитите и моноцитите.
Съществуват обаче и някои изключения от тези
закономерности. Така например, установени бяха
отделни случаи с сHCL, при които левкоцитният

брой беше над горните референтни граници. От
друга страна, в нашата серия от пациенти с изразена левкоцитопения включваше и поне един случай със SMZL. Левкоцитоза при сHCL се описва и
от други автори, като поне в част от случаите тя
би могла да бъде проява на по-авансирал стадий
на заболяването.12 Различия бяха установени и по
отношение на типа на ангажиране на костния мозък от неопластичния процес. В случаите с cHCL
инфилтрацията беше по правило от дифузен или
интерстициален тип за разлика нодуларното засягане, характерно за случаите със SMZL. Важна
особеност при всички пациенти и с двете форми
на трихолевкемия беше изразената в различна
степен костномозъчна фиброза, която е причина
за високия дял „сухи“ пункции, докато при SMZL
бяха наблюдавани както проби с умножен ретикулин, така и без белези на миелофиброза. Опитът
диагностичния процес да бъде подпомогнат от
допълнително имунохистохимично маркиране за
TRAP не даде надежден резултат, тъй като освен
във всички случаи с сHCL, се позитивира и в част
пробите с vHCL и SMZL. Аналогични резултати са
публикувани и от други изследователски групи13 в
това число и при други В-клетъчни лимфопролиферативни неоплазии, както и при карцином на
гърдата, яйчника и меланом14. На базата на нашите наблюдения и публикуваните данни е ясно,
че независимо, че значимите разлики в кръвната
картина и костномозъчния статус подпомагат диференциално-диагностичния процес, те трябва
да бъдат интерпретирани с внимание в цялостния
контекст на клинико-лабораторните показатели15.
Мултипараметърната флоуцитометрия предоставя възможност за допълнително характеризиране
на левкемичната популация посредством изявата на характерни антигени. Флоуцитометричният анализ позволява не само идентифицирането
на левкемични клетки в периферна кръв дори в
случаите, в които са морфологично неразпознаваеми, но и тяхното количествено определяне. Въз
основа на широк панел от антитела изследването позволи отграничаването на трите нозологични
единици с голяма достоверност.
Трихолимфоцитите при cHCL се характеризираха
с ярка експресия на B-клетъчни маркери CD19,
CD20, CD22 в комбинация със CD11c и CD103.
Резултатите ни показаха висока специфичност на
експресия наCD103 в случаите с cHCL и vHCL, и
отсъствие на маркера в групата със SMZL, независимо от описани единични серии пациенти със
SMZL с наличие на CD103 в до 40% от случаите16.
Всички случаи с класическа форма бяха CD25-положителни, което съответства на литературните
данни и обичайно е важен критерий в диференциално-диагностичния процес, тъй като в литературата честотата на CD25 позитивните vHCL се
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съобщава в по-малко от 10% от пациентите17-19. В
нашето проучване маркерът показа променлива
изява при вариантната форма, свързано с диференциално-диагностични затруднения в отделни
случаи12. Само при един пациент с vHCL към диагнозата CD25 беше положителен, но се негативира в хода на заболяването. При две от пробите
на пациенти с vHCL маркерът се позитивира при
рецидив съответно 2 и 4 години след лечение, подобно на описания от Shao et al. случай, при който
контролно изследване след 2-годишно лечение открива поява на CD25-позитивна неопластична популация, наподобяваща cHCL20. Тези наблюдения
поставят въпросът за диагностичната стойност
на CD25 при лимфомите с вилозна характеристика. CD25 представлява част от интерлевкин-2
рецептора и участва в Т-клетъчната пролиферация. Предполага се, че CD25 позитивните В-клетки изпълняват функция на антиген-представящи
клетки. Възможно е CD25 да зависи от локалния
инфламаторен статус. Според Amu et al. eкспресията на CD25върху В-клетките, които произлизат от
първични и вторични лимфоидни органи показва
различия в зрелостта и активността на лимфоцитите21.
Интерес представляват, също така, случаите с необичайна експресия, в т.ч. установяване на CD5и
CD10 върху левкемичната популация. По литературни данни CD5 се среща в 2.3-9% от пациентите
с cHCL, което съответства и на наблюдаваната от
нас честота (7.7%)22-25. Честотата на CD10 варира
в по-широки граници - между 5-26% и се асоциира с лимфаденомегалия, подобно на двама от
CD10(+) пациенти в нашата серия, при които беше
установена абдоминална и ингвинална лимфаденомегалия22,26-29.
Вариабилната експресия на CD25, използван
традиционно като диагностичен маркер, както
и възможността за необичайна антигеннa експресия налагат изследването на диагностичната
стойност и на други маркери, които да позволят
по-ясно отграничаване на отделните нозологични категории и да подобрят крайната диагноза.
Подобно на наблюденията и на други изследователски групи, установихме, че позитивирането на
CD200, CD305 и липсата на CD81 в допълнение
с основните маркери дава възможност за по-категорично отграничаване на сHCL от vHCL2. CD200
е мембранен гликопротеин тип I от имуноглобулиновото суперсемейство, който се експресира при
различни зрелоклетъчни В-клетъчни неоплазии и
през последните години се налага като задължителен компонент в диагностичните панели поради
възможностите, които предоставя за диференциално-диагностичния процес и високата експресия
при cHCL30.Левкоцитно-свързаният имуноглобулин (Ig)-подобен рецептор-1 (LAIR-1), известен
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също като CD305, принадлежи към семейството
на имунните инхибиторни рецептори, които регулират баланса на имунната система.Съобщава
се при всички изследвани пациенти с cHCL и проучванията на EuroFlow консорциума го извеждат
като важен маркер, отграничаващ трихолимфоцитите31.CD81 (TAPA-1) е повсеместно експресиран тетраспанинов протеин, идентифициран като
компонент на B-клетъчния рецептор (BCR) и като
рецептор за вируса на хепатит С, положителен в
100% от пациенти със SMZL и vHCL32. Проучването ни показа и съществени различия в експресията
на CD185, CD27, CD31, данните за които все още
са оскъдни в литературата33.Нито един от маркерите не е достатъчно дискриминационен сам по
себе си във всички случаи с трихолимфоцити, но
интегрираната оценка на комбинация от маркери
води до точно субкласифициране с голяма степен на сигурност. На базата на данните от нашите
наблюдения и тези на други автори, препоръчваме включване на CD200, CD81, CD185, CD305 в
диагностичния панел за имунофенотипизация на
лимфопролиферативни заболявания с левкемична изява и вилозна характеристика.
Въпреки относително подобрените терапевтични резултати при възрастни болни с индолентни
лимфоми, в значителна част от тях настъпва рецидив или левкемичната популация персистира.
Много е вероятно механизмите, които водят до
възстановяване или персистиране на малигнения
клон да са свързани с промяна в характеристиките
на левкемичните клетки в хода на заболяването.
Информацията за стабилността на антигенната
експресия е и особено съществена, когато се използват имунологични методи за мониториране.
Чрез повторна имунофенотипизация проследихме
8 болни в различни етапи на разгърната трихолевкемия. При нито един от 4-те изследвани пациенти
с cHCL не беше намерена промяна в първоначалната антигенна експресия на левкемичните клетки, което означава, че те остават със стабиленфенотип, за разлика от пациентите с vHCL, при 75%
от които беше наблюдавана промяна, основно по
отношение на експресията на CD25.
Данните за възможни промени в антигенната експресия на левкемичните клетки са от особено
значение за теорията и клиничната практика. Те
навярно са свързани с промени в биологичните
свойства на левкемичната популация и нейната чувствителност към цитостатични агенти, от
една страна, и имат отношение към настъпване
на рецидива34. От друга страна, промените във
фенотипа биха могли да затруднят и ограничат
възможностите на имунологичните методи за установяване на измерима резидуална болест и
използването на повече от една антигенни комбинации е препоръчителна при мониториране на
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болните2. Предварителните резултати, макар и
върху малък брой пациенти с cHCL, очертаха възможностите на флоуцитометричното изследване
за идентифициране и количествена оценка на резидуалната левкемична популация в хода на лечението на базата на многопараметърен анализ. От
практическа гледна точка, в бъдещи проучвания,
ще бъде важно да установим не само възможността за идентифициране на резидуална болест, а и
доколко различията в обема биха имали прогностично значение по отношение на продължителността на ремисията и риска от настъпване на
рецидив.
Мутацията BRAF V600E понастоящем се смята
като едно от основните патогенетични нарушения при cHCL, установява се във всички клетки от
малигнения клон към момента на диагнозата и се
запазва стабилна при рецидив35. Поради тези причини, молекулярното изследване за BRAF V600E
се препоръчва като задължителен елемент от
диагностичния процес на cHCL, особено при суспектни случаи, при които в периферна кръв не се
откриват трихолимфоцити или при припокриване
на морфологията и имунофенотипа с други В-клетъчни неоплазии3. В нашето проучване, наличие
на BRAF V600E беше установено при всички изследвани болни с cHCL, докато аномалията отсъстваше в групата с vHCL и SMZL, което съответства на данните от литературата за специфичната
асоциация на аномалията с класическата форма
на заболяването, която я отличава от други лимфоми с вилозна характеристика. Същевременно,
резултатите по отношение на относителния дял
на носителството на мутацията при cHСL варират
в отделните проучвания. Според някои автори,
аналогично на нашето изследване, носителство
на мутацията BRAF V600E се доказва при всички
изследвани болни с cHCL3. Според други автори, се срещат и пациенти с cHCL, които са BRAF
V600E(-). Така например, Schnittger et al. съобщават за отсъствие на мутацията при 2/117 изследване болни с cHCL (1.7%)36, докато според Xi et
al. аномалията отсъства при 21% от пациентите с
cHCL37. Редица фактори могат да са в основата на
тези вариации – относително малък брой изследвани болни, различия в използваните методи38,
видът на изследвания материал и процентът на
левкемичните клетки в изследваната проба39. Същевременно, според някои автори, отсъствието на
BRAF V600 при cHCL се асоциира със специфичен подтип на заболяването, характеризиращ се с
левкемични клетки, експресиращи В-клетъчни рецептори с IGHV4-34 пренареждане на имуноглобулините, които имат различна патогенеза от тази,
при cHCL37. По този начин честотата на негативните за BRAF V600 при cHCL се определя от честота
на разпространение на този молекулярен вариант

на болестта. Имайки предвид гореописаното, установяването наBRAF V600-отрицателни пациенти с cHCL е важно, тъй като поради изразената
асоциация с IGHV4-34 може да се очаква агресивен ход на болестта, резистентност към лечение с
пуринови аналози и ниска честота на постигане на
ремисия37,40. При интерпретацията на BRAF V600
статуса на пациентите винаги трябва да се има
предвид, че аномалията се среща и при редица
солидни тумори, като изследването би могло да
се позитивира и поради наличие на циркулиращи
туморни клетки или туморна ДНК, с не-cHCL-произход41,42.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящото проучване бяха установени редица
характерни особености в клиничните и лабораторни характеристики на пациенти с cHCL, които ги
отграничават от другите лимфопролиферативни
неоплазии, протичащи със спленомегалия и вилозни лимфоцити. Точната диагноза е от голямо
значение поради изразените различия в отговора
към различни терапевтични агенти и подходи. Същевременно, поради припокриване на някои основни характеристики в част от случаите, окончателната диагноза налага внимателна комплексна
оценка на резултатите от всички морфологични,
имунофенотипни и молекулярни изследвания, в
контекста на наличните клинични данни, с цел избор на оптимален терапевтичен подход, съобразен с биологичните особености на заболяването
и оценката на индивидуалния риск на пациентите,
от една страна, а от друга – с цел фина настройка
на клиничния подход спрямо прецизното проследяване и оценка на терапевтичния отговор.
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SUCCESSFUL ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION
IN A CHILD WITH TRANSFUSION-DEPENDENT PYRIDOXINE REFRACTORY
HEREDITARY SIDEROBLASTIC ANAEMIA
Tahereh Rostami, Azadeh Kiumarsi, Amir Abbas Hedayati Asl, Ashraf Sadat Hoseini,
Asadollah Mousavi
Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center, Shariati Hospital, Tehran University
of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Abstract. We report a case of pyridoxine refractory, hereditary sideroblastic anaemia (HSA) in a 23 months old
girl who underwent bone marrow stem cell transplantation (BMSCT) from his 28-year-old HLA-identical maternal uncle.
By using short tandem repeat polymorphism, 95% donor cells were observed in peripheral blood on day +15,
+30, +90 and until the present time; the patient did not develop any significant graft-versus-host disease or
other transplant complications. One years after transplantation, the patient has a Lansky score1 of 100, with a
normal cell blood count (CBC).
Key words: hematopoietic stem cell transplantation, hereditary sideroblastic anemia, unrelated donor.

INTRODUCTION
Sideroblastic anaemias are a heterogeneous group of
inherited and acquired bone marrow disorders defined
by pathological iron accumulation in the mitochondria
of erythroid precursors leading to appearance of ring
sideroblasts in bone marrow.2 Hereditary sideroblastic anemia (HSA) is a rare genetic dyserythropoietic
disorder caused by a mutation in the erythroid δ-aminolevulinic acid synthase.3 The disease is characterized by hypoproliferative anemia and secondary hemochromatosis due to ineffective erythropoiesis and
red-cell transfusions. These patients survival has seldom been beyond the second decade; however, allogeneic hematopoietic stem cell transplantation has
emerged as a successfully curative treatment strategy for HSA in more than a few reported cases.4
CASE REPORT
The patient was admitted in hospital with severe anemia at 2 months of age. Thalassemia as a common
anemia etiology in the region was ruled out by normal hemoglobin electrophoresis in the child and her
parents. At 4 months of age, she was diagnosed with
HSA due to observation of ringed sideroblasts using
light microscopy in her bone marrow after Perl‘s stain.
She did not respond to high dose pyridoxine and folic
acid and became transfusion dependent since then.
Her haemoglobin (Hb) values ranged between 7 and
9 g/dl and she needed to receive at least monthly
packed red blood cells.When she was one year old,
SCT was proposed for her and she was reffered to
Hematology-Oncology and SCT Research Center
(HORCSCT). However, she had only one sibling
whose HLA did not match her. Her parents and close
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relatives were screened and fortunately, her 28-yearold maternal uncle’s HLA fully matched her.
At the time of transplantation, she weighed 12 kg (between 50 and 85 percentile for age) and her length
was 85 cm(between 15 and 50 percentile for age).
Her biological values were: Hb 9.1 g/dl; mean cell volume (MCV) and mean cell haemoglobin (MCH) 71.6
fl and 21.9 pg respectively; leucocytes 10.8 × 109/l;
platelets 764 × 109/l; serum ferritin 100 ng/ml. Hepatic
function was normal (total serum bilirubin 0.6 mg/dl,
AST 33 U/l, ALT 32 U/l, LDH 364 U/l, alkaline phosphatase 1089 U/l).
A bone marrow examination showed marked erythroid hyperplasia and presence of many ring sideroblasts in iron stain with normal cytogenetics.
Using Sanger sequencing, targeting the SLC25A38
gene, disclosed a homozygous mutation and confirmed her diagnosis. Both parents were carriers
(heterozygous) for the mutation. Consanguinity in
the family was evident and the patient‘s parents were
cousins.
An abdominal ultrasonograph showed hepatic
(90mm) and splenic (65*42mm) enlargement.
The patient and the donor were both CMV-seronegative and both blood group was B positive.
Conditioning regimen consisted of busulphan 3.5 mg/
kg/d for 4 days, from day −9 to day −6 (total dose 14
mg/kg) and cyclophosphamide 50 mg/kg once daily
for 4 days, on days −5 to −2 (total dose 200 mg/kg).
Anti-thymocyte globulin (ATG) was given i.v. at a dose
of 2.5 mg/kg on d −3 and −2 and cyclosporin (3 mg/
kg starting from on days −2 and, after that, the dose
necessary to maintain blood levels between 150 and
300 ng/ml). Graft-versus-host disease (GVHD) prophylaxis included methotrexate (10 mg/m2 on day +1
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and 6 mg/m2 on days +3, +6 and +11).
The total number of infused bone marrow stem cells
was 3.79 × 106/kg CD34+ cells and 50.0 × 106/kg CD3+
cells. The patient was isolated until engraftment and
all administered blood products were leucocyte-filtered and irradiated.
Transplant was well tolerated except for stage 2 skin
GVHD.
The neutrophil count reached > 0·1 × 109/l and > 0·5 ×
109/l on days +9 and +12, respectively, and the platelet count reached > 20 × 109/l on day +12 and > 50 ×
109/l on day +14.
She was discharged from hospital on day +16 after
allogeneic BMSCT.
By using short tandem repeat polymorphism, 95%
donor cells were observed in peripheral blood on day
+15; the bone marrow examination confirmed trilineage engraftment with no evidence of ringed sideroblasts on day +30.
At the present time, a year after SCT, the patient has
normal haemoglobin values (12-14 g/dl) considering
the normal range for her age5 and is transfusion independent. The patient has not developed chronic
GVHD so far.
DISCUSSION
Sideroblastic anemia is identified by the unique presence of pathological erythroid precursors that contain
iron-loaded mitochondria, which encircle the nucleus and form a Prussian blue-positive staining ring.6
Inherited sideroblastic anemia is a dyserythropoietic
disorder that leads to transfusion dependency and
subsequent iron overload. The responsible molecular defects reside in the pathways of heme synthesis, iron-sulfur cluster biogenesis, and mitochondrial
protein translation. The most common HSA forms are
X-linked sideroblastic anemia due to mutations upsetting the erythroid heme synthesis enzyme 5-aminolevulinate synthase 2 (ALAS2) and the autosomal
recessive sideroblastic anemia due to mutations
affecting the erythroid-specific mitochondrial inner
membrane protein SLC25A38.7 Most mutations are
severe or complete loss-of-function mutations and
lead to severe anemia, requiring lifelong transfusions
and iron chelation. At present, definitive cure for HSA
is proposed to be allogeneic HSCT.
To our knowledge, the first BMSCT in a case of HAS
was reported by in 1992.8 Later, Ayas et al. reported
BMSCT from matched sibling donors in three children
with CSA who were blood transfusion dependent.9
Gonzálezet al. described peripheral blood SCT in a
19-year-old pyridoxine refractory HSA man from his
HLA-identical brother.10
The mentioned five patients, all received myeloablative conditioning with busulfan and cyclophosphamide +/− antithymocyte globulin (ATG) as the preparative regimen.
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Medeiros et al. reported nonmyeloablative SCT for
a 22-year-old male patient with CSA, who had contraindications to conventional allografting due to progressively worsening cardiomyopathy and frequent
episodes of supraventricular tachyarrhythmia. Even
though the patient experienced full engraftment, he
yielded to GVHD on day +190.11 BMSCT using reduced-intensity-conditioning (RIC) regimen (busulfan,
fludarabine, and alemtuzumab) was also reported in
a 4-year-old case of HSA from her full matched sibling, efficaciously.12 Conversely, using RIC regimen in
the SCT of a 17-year-old Japanese boy with ALAS2
R170L mutation from an HLA-identical unrelated donor led to secondary graft failure.13 However, we were
successful in transplanting from an unrelated donor
using conventional regimen.
In conclusion, this case illustrates that myeloablative
conditioning regimen is preferred for the HSCT from
an other relative donor in HSA. The extension of genetic knowledge in HSA may further benefit their SCT
process toward achieving successful outcomes.
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ДВА СЛУЧАЯ С ОСТРА МОНОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ И DER(1;15)(Q10;Q10)
Митев Л.
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TWO CASES WITH ACUTE MONOCYTIC LEUKEMIA AND DER(1;15)(Q10;Q10)
Mitev L.
Laboratory of Cytogenetics and Molecular Biology, Military Medical Academy – Sofia

Резюме. Описани са клиничните и цитогенетични находки на два случая с der(1;15)(q10;q10) и остра
моноцитна левкемия. Аномалията спада към групата на небалансираните транслокации засягащи
дълго рамо на хромозома 1. До сега не е наблюдавана при остра моноцитна левкемия. Установена е
при отделни случаи с остра миелоидна левкемия (ОМЛ), остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ), истинска полицитемия (ИП), мултиплен миелом (ММ) и В-клетъчни лимфоми.
Ключови думи: остра моноцитна левкемия, хромозомна аберация, небалансирани транслокации
на хромозома 1
Abstract. The clinical and cytogenetic findings of two cases with der(1;15) (q10; q10) and acute monocytic leukemia have been described. The abnormality belongs to the group of the unbalanced translocations affecting
the long arm of chromosome 1. To date, the anomaly has not been observed in acute monocytic leukemia. It has
been reported in isolated cases of acute myeloid leukemia, acute lymphoblastic leukemia, polycythemia vera,
multiple myeloma and B-cell lymphoma.
Key words: acute myeloid leukemia, chromosome aberration, unbalanced 1q translocations

ВЪВЕДЕНИЕ
Небалансираните транслокации въвличащи дългото рамо на хромозома 1 са редки хромозомни нарушения, които са описани при широк спектър от онкохематологични заболявания. Те включват както
транслокации, които засягат района на хетерохроматиновия участък на хромозома 1, така и цялото й
дълго рамо. Досега са съобщени транслокации на
дългото рамо на хромозома 1 с почти всички хромозоми [1]. При варианта на транслокация на цели
рамене при миелоидните неоплазии са документирани гранслокациите на 1q с хромозомните рамене
7q, 9q, 10p, 14q и 15q [1]. Der(1;15)(q10;q10) е рядка
аномалия и е открита при отделни случаи с ОМЛ,
ОЛЛ, ИП, ММ и B-клетъчни лимфоми [2][3][4}. В настоящето съобщение се описва der(1;15)(q10;q10)
за първи път у нас при два случая с остра миелобластна левкемия.

с 73.5% монобласти и промоноцити и 1.3% миелоблсти. Класическият цитогенетичен анализ доказа наличието на патологичен клон със следният
кариотип 46,ХХ,+1,der(1;15)(q10;q10)[8]/46,ХХ[12]
(фиг.1). Поставена бе диагнозата остра миелоидна
левкемия М5а и беше започнато лечение с Видаза.
Пациента почива след 1 месец от поставянето на
диагнозата в следствие на сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност.

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ №1:
Касае се за пациент Н.И.П. жена на 70г., която постъпва в клиниката с оплаквания от обща слабост
и отпадналост. Лабораторните изследвания показаха Hb – 82g/l, RBC – 2.98x1012/l, Htc – 0.278l/l,
WBC – 44.2x109/l, PLT – 46x109/l. Костно-мозъчната
биопсия установи хиперцелуларен костен мозък
ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

Фиг.1 GTG – лентуван кариотип, показващ 46,XX,
+1,der(1;15)(q10;q10)
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ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ №2:
Касае се за пациент К.Г.Д. мъж на 79г., който постъпва за диагностично уточнение и лечение, с
данни за средно тежка към тежка тромбоцитопения, лимаденопатия на шийните лимфни възли и
консумативен синдром. Лабораторните изследвания показаха: Hb – 115g/l, RBC – 4.02x1012/l, Htc
– 0.375l/l, WBC – 12.65x109/l и PLT – 32x109/l, хиперцелуларен костен мозък с 6% лимфоцити, 28%
моноцити (доказани с имунофенотипно изследване), 63.1% гранулоцити и 2% бласти. Цитогенетичният анализ на костен мозък показа следния патологичен кариотип: 45,X,-Y,+1,der(1;15)(q10;q10)
[20] (фиг.2) в 100% от анализираните метафазни
пластинки. Поставена бе диагнозата остра моноцитна левкемия М5b и бе започнато лечение с Видаза. Пациента почива от дихателна недостаъчност след 5 месеца.

хромозома. Поради тази причина патогеназата на
посечените аномалии е свързана с наличието на
допълнителни копия на дълго рамо на хромозома
1 и загуба на туморносупресорни гени в акцепторните хромозоми [1]. Тъй като в късото рамо на хромозома 15 не са локализирани белтък кодиращи
гени, патогеназата на der(1;15) е свързана вероятно само с допълнителните гени в дългото рамо на
хромозома 1, които са извън регулативен контрол.
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Л.Митев, Л. Грахльова
ВМА-София ККЛИ ул. „Г. Софийски” №3
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БИБЛИОГРАФИЯ:

Фиг.2 GTG – лентуван кариотип, показващ 45,X,-Y,+1,
der(1;15)(q10;q10) .

ОБСЪЖДАНЕ
До сега са документирани 27 случая с небалансирани der(1;15)(q10;q10) при различни онкохематологични заболявания, както като единична аномалия, така и в комбинация с комплексен кариотип
[2]. Аномалията е открита при 2 случая с ОМЛ
– NOS, 4 случая с остра ОЛЛ, 12 случая с ММ,
4 случая с ИП, 2 случая с фоликуларен лимфом
и 2 случая с В-клетъчен лимфов [3][4]. Der(1;15)
(q10;q10) още не е описана при острата моноцитна левкемия и миелодиспластичния синдром. Все
още не е установена клиничната значимост на
аномалията поради малкия брой пациенти при
отделните онкохематологични заболявания. Небалансираните нарушения на хромозома 1 изразяващи се с транслокации на цели рамене довеждат до тризомия на дългото рамо на хромозома
1 и загуба на съответното рамо на акцепторната
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ДВА СЛУЧАЯ С ОСТРА МИЕЛОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ И ТРИЗОМИЯ НА
ХРОМОЗОМА 4
Яворова А.1 , Грахльова Л.2 и Митев Л.2
1 – Клиника по хематология, УМБАЛ Св. „Иван Рилски”
2 – Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия

TWO CASES OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA AND TRISOMY OF
CHROMOSOME 4
Yavorova A.1, Grahlyova L.2, Mitev L.2
1 – Clinic of hematology and oncology, UMBAL “St. Ivan Rilski”
2 – Laboratory of Cytogenetics and Molecular Biology, Military Medical
Academy – Sofia

Резюме. Острата миелоидна левкемия е хетерогенно заболяване, характеризиращо се с богата
гама от генетични аномалии с различна прогностична стойност. Тризомията на хрозома 4 е изключително рядка мутация, която е асоциирана с интермедиерен риск. Литературните данни сочат,
че патогенезата на +4 би могла да се свърже с допълнителното копие на КIT гена, като за аномалията са типични високия процент бласти и тежкото протичане на заболяването. Представяме
първите два случая описани у нас на пациенти с ОМЛ и тризомия на хромозома 4.
Ключови думи: остра миелоилоидна левкемия, тризомия 4
Abstract. The acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous disease, characterized by a wide range of genetic abnormalities with different prognostic value. Trisomy of chromosome 4 is extremely rare mutation characterized by intermediate risk. The literature data suggest that the pathogenesis of +4 could be linked with an
additional copy of the KIT gene and high percentage of blast and the several course of disease are typical. We
present the first two cases of the patients with AML and trisomy of chromosome 4, described in our country.
Key words: Acute myeloid leukemia, trisomy of chromosome 4.
ВЪВЕДЕНИЕ
Тризомията на хромозома 4 е описана за първи
път от Mecucci през 1986, и една година по-късно от Sandberg[1], като изолирана хромозомна
аномалия при остра миелоидна левкемия (ОМЛ).
Честотата на тази аномалия се разпределя приблизителнo по равно между отделните субтипове
М1,М2 и М4, като общата й честота е под 1% и
може да съществува като отделна аномалия или
заедно с други хромозомни аберации[2],[3],[4].
Средната преживяемост при представените в литературата кохорти от пациенти е около 28 месеца[4]. Предполага се, че патогенезата на +4 може
да се свърже с повишената експресия на допълнителното копие на KIT гена, който е извън регулативен контрол [2],[5]. Изолираната форма на +4 е
още сравнително слабо проучена, поради малкия
брой съобщени случаи. Характеризира се с висок
процент бласти в костния мозък и интермедиерна
или лоша прогноза [4]. Ние описваме първите два
случая у нас с остра миелоидна левкемия (М5а) и
ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

тризомия на хромозома 4.
СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЙ №1
Касае се за жена на 41г., с карцином на гърдата,
която постъпва в клиниката през 2018-та, с оплаквания, датиращи от около седмица – силни болки
в епигастриума, обилни нощни изпотявания, фебрилитет в следобедните часове, обща отпадналост до прострация и генитално кървене. Преди
постъпване в хематологиюна клиника е лекувана
симптоматично. Лабораторни изследвания: Hb
– 106g/l, RBC – 3.33x1012/l, Htc – 0.284l/l, WBC –
67.01x109/l, PLT – 29x109/l. От проведена миелограма: хиперцелуларен костен мозък с наличие на
65% монобласти. Имунофенотипизация на костен
мозък: 89.2% монобласти/промоноцити с фенотип:
CD34-/+CD117-/ CD13+/ CD33+/ CD4-/+/ CD64+/
CD10-/CD111+//-/ CD11c+/ CD15+/CD24-/CD38+/
HLA DR+. Класическият цитогенетичен анализ установи наличието на патологичен клон 47,XX,+4
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(фиг.1), (фиг.2) и (фиг.3) в 50% от анализираните метафазни пластинки. Бе поставена диагноза
остра миелобластна левкемия М5а и стартиран
индукционен курс с Идарубицин и Цитарабин, по
схема „7+3“, след което данни за ремисия, и проведен консолидационен курс по схема Hidac. В последствие, пациентката бе насочена за алогенна
костно-мозъчна трансплантация, като към момента се проследява регулярно от хематолог и персистира костно-мозъчна ремисия, при много добро
общо състояние и качество на живот.
СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЙ №2
Касае се за жена на 62г., с придружащо заболяване артериална хипертония с добър контрол,
която постъпва с оплаквания от отпадналост,
нощни изпотявания, без фебрилитет, при данни
за анемичен синдром и лекостепенна левкопения. Лабораторни изследвания : Hb – 89g/l, RBC
– 2.7x1012/l, Htc – 0.277l/l, WBC – 3.4x109/l и PLT
– 141x109/l, Миелограма: хиперцелуларен костен
мозък, с 87% монобласти; ИФТ на костно-мозъчен
аспират: 87,4% монобласти. Антигенен профил
и количествена находка съответстващи на ОМЛ
- М5а. Класическият цитогенетичен анализ установи 48,XX,der(1)add(1)(q42),add(1)(p22),+4, del(9)
(q22q34),+2mar в 100% от анализираните метафазни пластинки. Поставена бе диагнозата остра
монoбластnа левкемия М5а и започнато лечение с
Цитарабин и Идарубицин по схема „7+3“. Ден след
приключването на курса, пациентката е с оплаквания от слабост в крайниците, след което - с тежка
общо мозъчна симптоматика, и умира с картината
на масивен хеморагичен инсулт.

Фиг.2 Флуоресцентна “ин ситу” хибридизация на метафазна пластинка с брейкова FISH проба за 4q12, показваща три фузионни сигнала.

Фиг.1 GTG – лентуван кариотип, показващ 47,XX,+4.

Фиг.3 Флуоресцентна “ин ситу” хибридизация на интерфазни ядра с брейкова FISH проба за 4q12, показваща
норма и патология.
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ДИСКУСИЯ
До сега са документирани 83 случая с +4 като
единична аномалия в кариотипа[1]. Повечето от
случаите са съобщавани спорадично в научната литература. Най-голямата серия от пациенти
включва 13 случая с ОМЛ и +4 и е представена
Bains и сътр. (2012)[4]. Авторите са установили,
че средната възраст на пациентите е била 54 год.,
средният брой бласти в костния мозък 84% и общатата преживяемост 28 месеца [4]. Мутациите на
FLT3 и NPM1 са с честота сравнима с тази на случаите с нормален кариотип. Chilton и сътр.(2016)
представят обобщени данни за лечение и преживяемост на 87 пациента с тризомия на хромозома
4 между 1987 и 2009 година, в това число и данни
за педиатрични пациенти, катo средното време за
проследяване на пациентите е 10.1 години[2]. Направените изводи сочат, че пациентите с ОМЛ и
+4 спадат към групата с интермедиерен риск, а педиатричните пациенти са със значително повишен
риск от рецидив[2]. Съобщените от нас два случая
с +4 показаха сходни цитоморфологични и клинични характеристики с тези съобщени от Bains и
Chilton, с изключение на кратката преживяемост
при втория случай, която вероятно е свързана с
по-тежкото комплексно геномно увреждане на пациента. Основните терапевтични режими не се
съобразяват с хромозомния профил на пациента,
но доброто му познаване е важно от гледна точна
спецификата на протичането на заболяването и
търсенето на нови подходи в лечението.
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СЛУЧАЙ НА JAK2 ПОЗИТИВНА ЕСЕНЦИАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЯ С
ЗАГУБА НА ЖЕНСКАТА ПОЛОВА ХРОМОЗОМА
Грахльова Л. и Митев Л.
Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия

CASE OF JAK2 POSITIVE ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA WITH LOSS OF
FEMALE CHROMOSOME
Grahlyova L., Mitev L.
Laboratory of Cytogenetics and Molecular Biology, Military Medical Academy

Резюме. Загубата на Х хромозомата се среща рядко при есенциалната тромбоцитемия (ET). Досега
са съобщени само 5 случая. Ние описваме нов случай с клонална загуба на Х хромозомата при JAK2
позитивна ET. Стимулираната с фитохемаглутинин периферна кръв показва, че клоналната популация е произлязла от нискобройна клетъчна линия с 45,Х,-Х. Ние предполагаме, че появата на JAK2
мутацията в миелоидните клетки с конституционално нарушение е довело до пролиферацията
им и появата на патологичен клон със загуба на Х хромозомата.
Abstract. Loss of the X chromosome is rare event in essential thrombocythemia (ET). To date only 5 cases have
been reported. We describe a new case with a clonal 45, X, -X in JAK2 positive ET. Phytohaemagglutinin-stimulated peripheral blood indicates that the clonal population was originated from a small cell line with 45, X, -X.
We hypothesize that the appearance of the JAK2 mutation in myeloid cells with the constitutional anomaly led
to their proliferation and the appearance of the clonal loss of the X chromosome.

ВЪВЕДЕНИЕ
В 8-10% от случаите с есенциалната тромбоцитемия (ЕТ) се откриват клонални хромозомни
нарушения[1]. Повечето от тях са цитогенетични
аномалии, които се срещат често и при другите
миелоидни нарушения като +8, +9, 5q-, 13q-, 20qи преобразувания на 1q. Наред с тях при отделни
пациенти са описани монозомии на хромозомите
7, Х и Y. Монозомия на Х хромозомата е съобщена
при 4 случая[2]. Само при един от тях е документирана като единична аномалия в кариотипа [3]. Тук
ние описваме втори случаи със загуба на Х хромозомата като единична аномалия и представяме
данни показващи възможния механизъм чрез който е възникнала бройната аберация.
СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЯ
Пациентката М.И.К. на 70 г. е приета в клиниката на 08/10/2018г, с оплаквания от лесна умора,
отпадналост, изпотяване, сърцебиене и тежест
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в гърдите с давност от около един месец. Диагнозата ЕТ е поставена през 2012г. на основата
на хематологичната находка (левкоцити 14 Г/л и
тромбоцити 1500 Г/л) и положителната молекулярна проба за JAK2V617F мутация. В периода
от поставянето на диагнозата до приемането й в
клиниката е лекувана с Хидреа и аспирин. Лабораторните изследвания при приемането показват
хемоглобин 118 г/л, хематокрит 0.339 л/л, левкоцити 6.25 х109/л, тромбоцити 406х109/л, дифенциално броене - гранулоцити 69%, лимфоцити, 15%,
моноцити 15% и базофили 1%. Трепанобиопсията
установява миелопролиферативен процес съчетан с фиброзиране на костния мозък. Направено
е заключението, че вероятно се касае за начална
трансформация на есенциалната тромбоцитемия
в миелофиброза. Цитогенетичният анализ на костен мозък установява в 100% от анализираните
метафазни пластинки кариотип с формула 45,Х,-Х
(Фиг.1а). Флуоресцентната „ин ситу” хибридизация
с центромерна проба за Х хромозомата показва,
че 88% от клетките са с една Х хромозома (Фиг.1б).

Фиг. 1а. GTG – лентуван кариотип, показващ 45,X,-X.
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Тъй като пациентката има две деца отпада предположението, че хромозомната аберация е свързана със синдром на Шеришевски-Търнер и се
възприема, че е клонално нарушение. Независимо от това е проведен цитогенетичен анализ на
периферни лимфоцити стимулирани с фитохемаглутинин (ФХА) за да се изясни дали аномалията
е придобита или конституционална. Класическият
цитогенетичен анализ открива 7% клетки със загуба на Х хромозомата. Флуоресцентната „ин ситу”
хибридизация потвържава находката (8 клетки с
45,Х,-Х; 100 клетки анализирани), което дава основание да се възприеме, че аномалията е конституционална. Наблюдението и лечението на пациенката е продължено при амбулаторни условия.
Тъй като пациентката има непоносимост към Хидрея, терапията е заменена с Анагрелид.
ДИСКУСИЯ
До сега в научната литература са описани 5 случая с ЕТ и загуба на Х хромозомата. Аномалията
е документирана само при жени. При един случай
монозомията на Х хромозомата е доказана като
единична аномалия в кариотипа в рамките на
миноритетен клон – 46,Х,-Х[3]/46,ХХ[17][3], а при
останалите в съчетание с допълнителни бройни
нарушения на хромозомите 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13,
18, 21 и структурни хромозомни аберации, които
включват предимно маркерни хромозоми[4]. При
описаният от нас пациент загубата на Х хромозомата бе установена във всички метафазни пластинки. От друга страна аномалията бе открита
само в малък брой стимулирани с ФХА Т-лимфоцити. Тези данни показват, че в тъканите, включително и в хемопоетичната тъкан присъства ниско
бройна клетъчна линия с монозомия на женската
полова хромозома (по-малко от 10%) в следствие
на постзиготно нарушение, която не се е изявила
фенотипно като синдром на Шеришевски-Търнер.
Ние предполагаме, че появата на JAK2 мутация в
миелоидните клетки с 45,Х,-Х е довело до тяхната
пролиферация и появата на високо броен патологичен клон със загуба на Х хромозомата.
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ГЕНЕТИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ЕСЕНЦИАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЯ
Грахльова Л. и Митев Л.
Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия

GENETICS ALTERATION IN ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA
Grahlyova L., Mitev L.
Department of Cytogenetics and Molecular Biology
Military Medical Academy

Резюме.
Въведение: Геномните нарушения на есенциалната тромбоцитемия (ЕТ) се характеризират с клоналните хромозомни аберации +8, +9, 5q-, 13q-, 20q- и + 1q, мутации на гените JAK2, CALR и MPL и
субмикроскопски небалансирани аномалии (под 1 Mb). Все още общата бройка на описаните случаи
с кариотипни и субмикроскопски нарушения е недостатъчна за да се направят по-задълбочени заключения за цитогенетичните промени при ЕТ.
Цел: Да се разшири познанието за цитогенетичните промени при ЕТ като се проведе цитогенетичен анализ и микроарейната сравнителна геномна хибридизация (aCGH) на случаи с ЕТ.
Материали и методи: Проведен е геномен анализ на общо 98 случая (60 жени и 38 мъже на възраст
от 23 до 83 г), който включва „G”- лентов анализ на 78 случая и aCGH на 49 случая, 28 от които бяха
позитивни и 21 негативни за V617F мутацията на JAK2 гена.
Резултати: При 11 (14.1%) случая бяха установени предимно нискобройни клонове със следните
разнопосочни бройни и структурни цитогенетични нарушения: два случая с del(7)(q22q36) и по един
с -Х, +8, -14, inv(3)(p13q11), del(3)(p12), del(9)(q13q22), del(12)(p12p13), der(9)t(1;9)(q21;q22), t(3;19)(p21;q13)
и +dmin. Чрез метода нва aCGH бяха доказани субмикроскопски цитогенетични находки при 41 случая (83%) – 26 (92.5%) при JAK2 позитивните и 15 (73%) при JAK2 негативните случаи. Субгрупата на
JAK2 позитивните случаи бе асоциирана със следните повтарящи се хромозомни аберации: загуби
в 1q44, 6q26-27, 7q21, 9p12-13 и амплификации на 1p21, 1p12, 2p11, 3q24-25, 8q24,15q22, 20q12-13, a на
JAK2 негативните пациенти с амплификации на 1q23, 15q22 и Xq26-27. Неслучайните нарушения характерни и за двете субгрупи включваха загуби на 5q13, 7q11 и амплификации на 7q11, 12q24, 13q12,
14q11, 15q11.
Заключение: ЕТ представлява хетерогенно заболяване, което се характеризира предимно със субмикроскопски нарушения на голям брой геномни локуси, които засягат вероятно гени свързани с регулацията на апоптозата и пролиферацията на тромбоцитната редица. Методът на aCGH е от
съществено значение за доказването на клоналността при ЕТ, особено при тройно негативните
случаи и/или при пациентите които са без кариотипни промени.
Ключови думи: Есенциална тромбоцитемия, арейна сравнителна геномна хибридизация, хромозомни аберации
Abstract.
Introduction: Cytogenetic aberations in essential thrombocythemia (ET) are characterized by clonal chromosomal aberrations of +8, +9, 5q-, 13q-, 20q- and + 1q, mutations of the JAK2, CALR and MPL genes and sub-microscopic unbalanced abnormalities (below 1 Mb). The overall number of cases described with karyotypic and
sub-microscopic anomalies is still insufficient to draw more inferences about cytogenetic changes in ET.
Aim: Carrying out cytogenetic analysis and microarray comparative genomic hybridization (aCGH) in order to
expand the knowledge of the genomic changes of essential thrombocythemia.
Materials and methods: A genomic analysis of a total of 98 cases (60 women and 38 men aged 23 to 83 years)
was performed, which included a G-banding analysis of 78 cases and aCGH of 49 cases, 28 of which were positive and 21 negative for the V617F mutation of the JAK2 gene.
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Results: In 11 (14.1%) cases, predominantly low numbered clones were identified with the following diverse
numerical and structural cytogenetic changes: -Х, +8, -14, inv(3)(p13q11), del(7)(q22q36) del(3)(p12), del(9)
(q13q22), del(12)(p12p13), der(9)t(1;9)(q21;q22), t(3;19)(p21;q13) and +dmin. Using aCGH method submicroscopic anomalies in 41 cases (83%) were found - 26 (92.8%) in JAK2 positive and 15 (71%) in JAK2 negative cases. The subgroup of JAK2 positive cases was associated with the following recurrent chromosomal aberrations:
losses in 1q44, 6q26-27, 7q21, 9p12-13 and amplifications in 1p21, 1p12, 2p11, 3q24-25, 8q24, 15q22, 20q12-13
and the subgroup of JAK2 negative patients with amplifications in 1q23, 15q22 and Xq26-27. The non-random
aberration observed in both subgroups included losses of 5q13, 7q11 and gains of 7q11, 12q24, 13q12, 14q11,
15q11.
Conclusion: ET is a heterogeneous disease characterized mainly by sub-microscopic disorders of a large number of genomic loci, which probably affect genes related to the regulation of apoptosis and platelets proliferation. The aCGH method is essential to found clonality in ET, especially in triple-negative cases and/or in patients
who have no karyotype changes.
Key words: Essential thrombocythemia, microarray comparative genomic hybridization, chromosome aberrations

ВЪВЕДЕНИЕ
Есенциалната тромбоцитемия (ЕТ) спада към
групата на хроничните миелопролиферативни
неоплазии (МПН). Тя се характеризира с трайна
тромбоцитоза (≥450х109/l) в периферната кръв,
увеличение на броя на зрелите мегакариоцити
в костния мозък и тромботични и хеморагични
усложнения. Заболяването се асоциира с мутации на гените JAK2, CALR и MPL. Мутациите на
JAK2(V617F) и на CALR екзон 9 (тип 1 и 2) са
най-чести и са описани при 50-60% и съответно
при 30% от случаите [1]. При 12 до 20% от пациентите не се открива мутация на никои от горепосечените гени и се обозначават като тройно негативни случаи [2]. Най-често пациентите с ЕТ имат
нормален кариотип. Цитогенетични аберации
са доказват само в 8-12% от пациентите [3]. До
сега не е установена специфична цитогенетична
аномалия за ЕТ, тъй като по-честите хромозомни
аберации, които се наблюдават при ЕТ, като +8,
+9,+1q, 5q-, 20q- 13q-, са характерни и за други
филаделфия негативни хронични миелопролиферативни неоплазии (ФНХМН)[4]. След приложението (въвеждането) на микроарейната сравнителна геномна хибридизация (aCGH) се оказа, че
както при повечето онкохематологични заболявания така и при ЕТ се откриват различни субмикроскопски нарушения (под 5Мb). До сега в научната
литература са представени няколко проучвания с
aCGH при пациенти с ФНХМН. В три от тях при
пациентите с ЕТ са установени нарушения, които
включват следните локуси: апмлификации в 1q211q32, 3q27-3q28, 5q23.1, 10q11, 13q12.12, 16p13
и делеции в 1p32.3, 1p36.31-p36.23, 3p21.31,
3p33.3, 3p25.1-p24.3, 3q21.3-q22.1, 7q22.1,
10p12, 12q24.31, 17p13.3-p13.1, 17q11.2, 20q1120q13[5],[6],[7],[8],[9]. Тъй като все още е малка
общата бройка на съобщените случаи с цитогенетични и субмикроскопски аномалии, не могат да се
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направят по-задълбочени заключения за хромозомните нарушения при ЕТ. Поради тази причина
ние си поставихме за цел да разширим познанието за геномните промени при ЕТ, като проведем
класически цитогенетичен, молекулярен и aCGH
анализ на случаи с ЕТ
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проведен бе геномен анализ общо на 98 случая
с ЕТ диагностицирани спрямо критериите на СЗО
(60 жени и 38 мъже на възраст от 23 до 83 г)[10].
Той включваше „G”- лентов анализ на 78 случаи
и aCGH на 49 случаи, 28 от които бяха позитивни
и 21 негативни за V617F мутацията на JAK2 гена.
Изследванията бяха проведени на периферна
кръв и костен мозък. За целите на мутационния
анализ на JAK2 гена и aCGH бе екстрахирана ДНК
с помощта на автоматичен екстрактор Maxwell
RSC PROMEGA. Цитогенетичното изследване
включва директната костно-мозъчна техника и
краткосрочно култивиране (24ч) на нестимулиран
костен мозък. За доказването на конституционално нарушение бе проведено цитогенетично изследване на стимулирана с фитохемаглутитинин
периферна кръв. От клетъчните суспензии бяха
изготвени препарати чрез въздушно-капковия метод, които бяха оцветени с Гимза-трипсин лентова
техника (GTG). Хромозомният анализ на кариотипите бе извършен със софтуер Lucia Cytogenetics
версия 2.0. За доказването на JAK2 (V617F) мутацията бе използвана качествена алел – специфична полимеразна верижна реакция (PCR). aCGH бе
проведена съгласно протокола на призводителя
(OGT, Oxford, UK). Използван бе ДНК чип (CytoSure
Haematological Cancer + SNP array) с формат 8x60K
и резолюция 68Kb. Хибридизацията на референтните и изследваните ДНК проби бе осъществена с
Mai-Tai хибридизационна система (SciGene,USA)
за 22 часа при 65ºC и скорост на въртене 2000

оборота. След промиване микрочиповете бяха
сканирани с GeneRixPro7 (MolecilarDevices,USA) с
дължина на вълната 532 nm и 633 nm. Резултатите
бяха анализирани с помоща на Cytosure interpret
софтуер версия 4.4.6.(OGT,Oxford,UK). Находките
бяха екстраполирани съгласно Човешкия геном
19(Hg19).
РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от класическия цитогенетичен анализ са представени на Tабл.1. При 13 (16.6%) от
общо 78 случая бяха установени неслучайни цитогенетични аномалии. Две от тях бяха конституционални нарушения – перицентрични инверсии
на хромозома 9, а останалите клонални аномалии
(14.1%). При нито един случай не бяха установени комплексни нарушения. Повечето цитогенетични находки бяха представени в кариотипите, като
единични аномалии, като почти при половината
от тях клоновете бяха ниско бройни. При трима
пациенти бяха открити бройни аномалии: +8, -14
и –Х, а при останалите структурни нарушения на
хромозомите 3, 7, 9, 12 и 19. Най-засегнатите от
структурни аномалии бяха хромозомните рамене
3р, 7q и 9q.
Молекулярното изследване установи мутация на
JAK2 гена при 28 случая (57%) (фиг1а), а aCGH
анализа субмикроскопски цитогенетични находки
при 41 случая (83%) (Табл.2 и Фиг.1б). Делът на

хромозомните нарушения при JAK2 позитивните
и негативни случаи бе съответно 92.8% (26 случаи) и 71% (15 случаи) (Фиг.1в. и 1г.). Аномалиите
включваха различни по големина и локализация
хромозомни загуби и/или амплификации засягащи
най-често хромозомните рамене: загуби – 1p, 1q,
5q, 6q, 7q, 9p, 11q и 13q; амплификации – 1p, 1q,
2p, 2q, 3q, 4p, 5p, 7p, 7q, 8q, 10q, 11q, 12q, 13q,
14q, 15q, 17q, 18q, 20q, Xp и Xq. Бяха установени
характерни аномалии (повтарящи се нарушения
при 2 или повече случаи) за JAK2 позитивните и
съответно за JAK2 негативните пациентни, както
и неслучайни нарушения общи и за двете групи.
Субгрупата на JAK2 позитивните случаи бе асоциирана със следните повтарящи се хромозомниаберации: загуби в 1q44, 6q26-27, 7q21, 9p12-13
и амплификации на 1p21, 1p12, 2p11, 3q24-25,
8q24, 15q22, 20q12-13, a на JAK2 негативните пациенти с амплификации на 1q23, 15q22 и Xq26-27.
Неслучайните нарушения характерни и за двете
субгрупи включваха загуби на 5q13, 7q11 и амплификации на 7q11, 12q24, 13q12, 14q11, 15q11.
Съотношението между амплификации и загуби на
генетичен материал при JAK2 позитивните и JAK2
негативни случаи бяха съответно 74/32 и 36/18.
При 14 JAK2 позитивни и при 1 JAK2 негативен
случай бяха наблюдавани хеморагични или тромбоемболични усложнения – 9 случая с хеморагии,
2 случая с исхемичен мозъчен инсулт, 2 случая с
белодробен тромбоемболизъм и 2 случая с дълбоки венозни тромбози.

№

име

пол

възраст

Класически ЦГА

1

П.Ж.Б.

Ж

51

46,XX,del(3)(p12)[2]/46,XX[188]

3

С.И.К

Ж

70

46,XX,inv(3)(p13q11) del(7)(q22;32)

13

Е.Р.И.

Ж

69

46,XX,t(3;19)(p21;q13)[3]/46,XX[9]

20

Я.Я.Й.

М

45

47,XY,+8[18]/46,XY[2]

32

Ц.С.С.

Ж

42

46,XX,del(9)(q13;q22)[4]/46,XX[40]

36

П.В.В

М

71

46,XY,der(9)t(1;9)(q21;q22)[22]

39

П.К.К.

Ж

62

46,XX,+dmin[2]/46,XX[13]

51

С.Н.Д.

М

64

45,XY,-14[3]/46,XY[15]

63

И.П.Й

М

60

46,XY, del(7)(q22q36[10]/46,XY[1]

64

A.P.П

М

27

46,XY,inv(9)(p12q13)c[12]

67

Н.Л.Н

М

34

46,XY,inv(9)(p11.2q12)c[16]

72

В.Д.В

М

86

46,XY,del(12)(p12p13[3]/46XY[7]

75

М.И.К

Ж

64

45,X,-X[16]

таблица 1. Цитогенетични аномалии при ЕТ.
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Фиг.1а. Съотношение между JAK2(+) и JAK2(-) пациенти
в изследваната група.

Фиг.1б. Честота на находки установени с aCGH.

Фиг.1в. Честота на находките установени с аCGH при
JAK2(+) случаи.

Фиг.1д. Честота на на находките установени с аCGH
при JAK2(-)случаи.
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№

год.

пол

2

77

М

3

29

М

4
5

77
64

Ж
М

7

76

М

10

80

М

11

58

Ж

12

41

Ж

13

64

Ж

14
15

45
88

Ж
М

18

74

М

20

27

М

22

54

Ж

27

85

Ж

28

72

Ж

29

64

Ж

31
34

23
72

М
М

39

68

М

41

63

Ж

42

54

М

46

66

Ж

47

40

Ж

48

50

М

49

47

Ж

50

69

Ж

1

56

Ж

JAK2 позитивни пациенти
Хромозомна локакизация
Gain
Loss
Gain
Loss
Gain
Gain
Gain
Loss
Gain
Loss
Gain
Loss
Loss
Gain
Loss
Gain
Loss
Gain
Loss
Gain
N
Loss
Gain
Loss
Gain
Gain
Loss
Gain
Gain
Loss
Loss
Gain
N
Loss
Gain
Loss
Gain
Gain
Loss
Gain
Loss
Gain
Gain

2p23.3,7p22.2 7p22.1, 7p13 p12.3, 14q13 q13.2, 15q24 q24.3, 20q12
6q22.31, 7q21.12, 7q32.1, 10p15.3, 18q21.32
19p13.3, Xq28
9p13.1
1p31, 6q13, 13q12.2
2p11.2 p11.1, 7q22.3, 13q12.2
1p21.1, 2p11.2, 13q14.2, 15q11.1 q11.2
Xq28
1p22.1, 6p12.1, 10q25.1
8q21.1, 11p13 p12
3q24, 20q13.33
1p32.1, 7q21.11, 11q24.3, 15q24.2 q24.3
2p16.3, 5q23.2, 16q23.1
20q13.33
4p14, 17p11.2
7q31.1
4p16.3
2p24.3, 8q24.3, 11q22.3, 14q11.2
1q44, 5q35, 6q27
1p12, 3p23 p22.3, 3q25.1, 7q11.22q11.23, 10q22.1 q22.2, 11p15.4, 15q21.3 q22.2
N
5q13.2
12q11, 13q12.2, 15q11.1 q11.2
11q11
2q32.2, 11q25, 15q11.1 q11.2, 16q22.1, 18q11.2
1p22.1, 12q13.3, 14q11.2, 17q12
5q13.2, Xp22.3 p11.1, Xq21.1 q28
8q21.21
Xq13.1
5q13.2
13q12.2
11q25, 13q12.2, 14q11.2, 21q22.3
N
6q16.1
5p13.2, 14q32.33
1q44
2p11.2, 7q36.1, 19q13
14q11.2, 14q24.1
1q44, 6q26
9q22.1 q22.2, 13q12.2
19q13.2 q13.31
11q13.1, 12q24.11 q24.12, 20q12
1p12, 17q21.31

усложнения
БТЕ
кървене

кървене
кървене
ИМИ
кървене

кървене
тромбоза
кървене

БТЕ
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кървене
ИМИ

тромбоза

JAK2 негативни пациенти
№

год.
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6
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М

8
9
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32
49
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66
34
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41
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55

Ж
Ж
Ж
М
Ж
М
М
М
Ж
Ж
Ж

32

54

М

33
35
36

45
66
70

М
Ж
Ж

38

88

Ж

40
43
44
45

48
78
69
68

Ж
Ж
М
М

Loss
Gain
Loss
N
Gain
Gain
Gain
N
N
N
Gain
N
Gain
Loss
Gain
Gain
Loss
Gain
Loss
Gain
Gain
N
Gain
Gain
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7q21.13, 7q36.1, 8q11.1
17q21.32, 17q23.2 q23.3
1p32.1 p31.3, 1p22.1, 2q33.2 q33.3, 6q22.1, 10q21.1, 11q23.3, 20q11.21
N
4p16.3, 5q13.2, 7q11.23, 13q12.2, 14q11.2, 15q22.31
15q22.31
5q13.3, 13q12.2, 14q13.1 q13.2
N
N
N
2p11.2, 6q22.31, 13q12.2
N
17p13.1, 22q12.3 q13.1
5q13.2
11q13.1
1q23.3, 10q11.22
1p36.33 p36.32, 5q13.2, 19p13.3, 22q13.33
14q11.2
7q11.21
11q23.3, 14q11,2
1q23.3, 12q24,33, 13q12,2, 15q11.1 q11.2, 18q12.2,20q12, Xq27.2
N
2q22.2 q22.3, 13q12.2, Xp11.4, Xq26.3
15q11.1 q11.2

усложнения

кървене
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ДИСКУСИЯ
Честотата на клоналност на изследваните от нас
пациенти с класически цитогенетичен анализ
(14.1%) е малко по-висока от средната честота
(~10%) съобщена в научната литература [3]. От
установените аномалии само +8 и частичната тризомия на хромозома 1 са чести нарушения при ЕТ.
Останалите с изключение на 12р- са съобщавани
при единични случаи и вероятно представляват
редки цитогенетични субгрупи в рамките на ЕТ.
Освен установените от нас два случая с перицентрична инверсия на хромозома 9, при ЕТ са описани още три случая със същата аномалия. Изказано е предположението, че тази инверсия може да
бъде преддиспозиция за възникването на миелоидни нарушения в това число и на ЕТ[11].
Резултатите от aCGH анализа показват, че при
ЕТ има много по-висока честота на клонални нарушения, която е за сметка на субмикроскопските аномалии. Честотата на клонални аберации в
нашата серия е 83%, като средната дължина на
преобразуваните ДНК сегменти е под 1 Mb (865
Kb). Тези резултати са в съгласие с данните съобщени от Rice и съавт. (2011)[6]. Авторите установяват същата честота на клоналност, както и в нашето проучване (83%) и подобна средна дължина
на преобразуваните сегменти. За разлика от тях и
представените от нас резултати, Stegelmann и съавт. (2009) и Тefferi и съавтори (2009) представят
по-ниска честота на клоналност, съответно 11% и
15%[7][8]. На този етап е трудно да се обясни разнопосочността на резултатите между посочените
проучвания.
Субмикроскопските аномалии и хеморагичните и
тромбоемболични усложнения бяха по-чести при
JAK2 позитивните случаи. Също така бяха установени характерни аномалии за JAK2 позитивните и
съответно за JAK2 негативните пациенти, както и
неслучайни нарушения общи и за двете групи. Голяма част от установените от нас аномалии асооцирани с JAK2 положителните случаи са наблюдавани при JAK2 положителните случаи и в серията
на Rice и съавт. (2011) като най-голямо е съвпадението за амплификацията на локуса 20q13[6]. От
най-честите общи нарушения амплификацията в
локусите на FLT3 онкогена (13q12) е наблюдавана и в проучването на Ayres-Silva и съавт.(2019)[5].
Ако се обобщят субмикроскопските нарушения установени от всички проведени проучвания до сега
(включително и от нашето), се вижда, че въпреки
многобройните и разнопосочни цитогенетични находки съществуват и повтарящи се аномалии в
следните локуси: 1p36, 1p31-32, 6q22, 7q11 7q22,
8q24, 10q21, 11q13, 12q24, 13q12, 20q11, 20q13.
В някои от тези локуси се намират гени, като
ERRFI1(1p36), AK3L1, AK3L2, JAK1(1p31) PCGF3,
TCBA1(6q22),
BCL7B(7q11.23),
RAC1(7q22),
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MAFA(8q24), FLT3(13q12.2), RGS19(20q13.3), които са свързани с регулация на апоптозата и пролиферация на тромбоцитната редица.
1. Може да се да се заключи, че ЕТ представлява
хетерогенно заболяване, което се характеризира
предимно със субмикроскопски нарушения на голям брой геномни локуси, които засягат вероятно
гени свързани с регулация на апоптозата и пролиферация на тромбоцитната редица.
2. Методът на aCGH е от съществено значение
за доказване на клоналност при ЕТ, особено при
тройнонегативните случаи и/или при пациентите,
които са без кариотипни промени.
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КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗРАСТНИ
ПАЦИЕНТИ С ОСТРА МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ, НОСЕЩИ ПАРЦИАЛНИ
ТАНДЕМНИ ДУПЛИКАЦИИ В KMT2A ГЕНА
Балаценко Г., Иванова С., Иванова И., Спасов Б., Ганева П., Дончев М., Дивидкова Я.,
Ягуриноски М., Стойчов-Ягуриноска М., Венков К., Алексов Е., Арнаудов Г., Генова М.
Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - София

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ADULT ACUTE
MYELOID LEUKEMIA PATIENTS WITH PARTIAL TANDEM DUPLICATION
OF THE KTM2A GENE
Balatzanko G., Ivanova S., Ivanova I., Spassov B., Ganeva P., Donchev M., Davidkova Y., Jagurinoski
M., Stojcov-Jagurinoska M., Venkov K., Alexov E., Arnaudov G., Guenova M.
National Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases – Sofia

Резюме. Парциалните тандемни дупликации в KTM2A гена (KTM2A-PTD) са относително чести молекулярни аномалии при острите миелоидни левкемии (ОМЛ), като данните за честотата и клиничното им значение са противоречиви. В настоящото проучване ние си поставихме за цел да се
определи разпространението на KTM2A-PTD при възрастни болни с ОМЛ, да се потърсят асоциации с клинични и лабораторни особености на пациентитеи да се определи значението им за терапевтичния отговор. Общо, 246 пациенти (120 жени; 126 мъже) с ОМЛ, на възраст 54.2±16.6 год., бяха
скринирани чрез RT-PCR, като KMT2A-PTD бяха доказани при 15 (6.1%) от тях. KMT2A-PTD(+) група се
характеризираше с изразено преобладаване на мъжкия пол - 12/126 (9.5% ) спрямо 3/120 (2.5%) при жените[p=0.018]; по-висока честота на ОМЛ след предхождаща цитотоксична терапия (t-ОМЛ) - 4/27
(14.8%) спрямо 10/219 (4.6%) при de novo ОМЛ[p=0.054], отсъствие на рекурентни фузионни транскрипти, дефиниращи обособени подтипове ОМЛ, и с висока честота (66.7%)на ко-експресия на единични лимфоидно-асоциирани маркери (най-често CD56 и CD7).Средната възраст на KMT2A-PTD(+)
група (56.2±14.5 год.)не се отличаваше от тази, на KMT2A-PTD(-) пациенти - 53.9±17.2 год. [p=0.621], а
промените в основните хематологични показатели бяха хетерогенни и неспецифични.Аномалията
беше намерена при всички подтипове ОМЛ по FAB, без М3 и М7, най-често - при М4.Индукционна терапия беше проведена при10 пациента, като честота на постигане на пълна ремисия (ПР) беше отчетливо по-ниска от тази при KMT2A-PTD(-), макар и статистически незначима[3/10 (30.0%) спрямо 55/115 (47.8%); p=0.337]. Продължителността на ПР беше, съответно, 3 мес., 32 мес., и 8 години
- при пациент, който остава в ремисия след проведена алогенна трансплантация на хемопоетични
стволови клетки. Медианната обща преживяемост на KMT2A-PTD(+) пациенти с проведен поне един
индукционен курс беше значимо по-кратка от тази, при KMT2A-PTD(-) болни - 5.0 мес. [SE 1.581] спрямо
14.0 мес. [SE 2.085] [Gehan-Breslow-Wilcoxon тест - р=0.027]
Abstract. Partial tandem duplications of the KMT2A gene (KMT2A-PTD) are one of the common molecular abnormalities in acute myeloid leukemia (AML), however the available data concerning the incidence and clinical
relevance of this abnormality are contradictory. Therefore, this study aimed to establish the incidence of KMT2A-PTD(+) adults with AML and to correlate the aberrancy with clinical and laboratory features, as well as to
determine the impact of KMT2A-PTD(+) on the treatment response. Overall, 246 (120 females; 146 males) AML
patients, with a mean age of 54.2±16.6 years were screened for KMT2A-PTD by RT-PCR, and a positive result was
found in 15cases (6.1%). KMT2A-PTD (+) patients were characterized by a distinct predominance of males compared to females [12/126 (9.5% ) vs. 3/120 (2.5%); p=0.018)]; a higher frequency of therapy-related AML compared to de novo AML [4/27 (14.8%) vs. 10/219 (4.6%); p=0.054], absence of recurrent fusion transcripts, defining
distinct subtypes of AML, and by a high incidence (66.7%) of aberrant co-expression of single lymphoid-associated markers (most frequently CD56 and CD7). The median age was similar despite of the KMT2A-PTD status,
and the observed hematological abnormalities were heterogeneous and unspecific. KMT2A-PTD were found
in all morphological FAB subtypes, except M3 and M7, most commonly in M4. Standard induction therapy was
given to 10 of the KMT2A-PTD(+) patients, and the complete remission (CR) rate was clearly lower compared
ХЕМАТОЛОГИЯ 2020
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to the negative group, although the difference was not statistically relevant [3/10 (30.0%) vs. 55/115 (47.8%);
p=0.337].The CR was maintained for 3 months, 32 months, and 8 years, respectively, the latter in a patient, who
underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and is still alive. The median overall survival of
KMT2A-PTD(+) patients with at least one induction course was significantly shorter than that in KMT2A-PTD(-)
patients - 5.0 months [SE 1.581] vs. 14.0 months [SE 2.085] [Gehan-Breslow-Wilcoxon test - p=0.027]
ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години, при острата миелоидна левкемия (ОМЛ) бяха идентифицирани многобройни гени, чиято структура или функция се
нарушава в резултат на появата на разнообразни
генетични нарушения, засягащи цели хромозоми,
части от тях или отделни гени. Някои от тези аномалии дефинират обособени подтипове на заболяването или носят прогностична информация,
поради което изследването им намира широко
приложение в рутинната практика [1].
Един от гените, чиято структура се засяга относително често при ОМЛ, е Lysine (K)-specificmethyltransferase 2A (KMT2A) гена, известен също така
и като MLL (Myeloid/LymphoidLeukemia или MixedLineageLeukemia), като някои от аномалиите са с
доказана клинична значимост. KMT2A генът е разположен на хромозома 11q23 и неговата структура при ОМЛ може да бъде увредена посредством
различни нарушения – най-често в резултат на
транслокации, но също така и при делеции, амплификации и дупликации [2]. По правило транслокациите водят до формирането на фузионни гени,
при които 5‘-регион от KMT2A се слива с 3‘-част на
друг партниращ ген, ангажиран в съответната аномалия. Описани са над 130 различни генни пренареждания с участието на KMT2A гена [3], но само
при 64 от тях е идентифициран и характеризиран
вторият, партниращ ген.
Едно от нарушенията в KMT2A гена, които могат да
бъдат установени единствено на молекулярно ниво
са интрагенните парциални тандемни дупликации,
означавани като KMT2A-partial tandemduplications
(KMT2A-PTD), при които настъпва дупликация на
геномната последователност в областта на екзони
3-9, 3-10 или 3-11 [4]. KMT2A-PTD представляват
26% от аномалиите, засягащи KMT2A [5]. По правило, нарушението се среща при възрастни пациенти с de novo ОМЛ с нормален кариотип или с
тризомия 11. Според някои автори, KMT2A-PTD
РНК се доказва и в 93% от кръвните проби от пъпна връв при здави новородени, чиятo експресия
обаче е около 10 000 пъти по-ниска от тази, при
ОМЛ [6].Честотата на носителство на KMT2A-PTD
при ОМЛ варира между 3.2% и 11% [4]. Данните
относно наличието на специфични асоциации
между KMT2A-PTD статуса и клиничните и лабораторни особености на KMT2A-PTD(+) пациенти,
както и мненията за прогностичното значение на
аномалиятаса противоречиви. Според някои авто-

72

ри, носителството на аномалията е асоциирано с
неблагоприятна прогноза при възрастни пациенти
с ОМЛ, докато според други – носителството на
KMT2A-PTD е прогностично значимо само когато е
в комбинация с мутации в DNMT3A и NRAS гените. [7] От друга страна, според някои проучвания,
експресията на интактния (нормален) KMT2Aалел
при KMT2A-PTD(+) болни е подтисната и реактивирането й посредством деметилиращи агенти
или хистон-деацетилазни инхибитори е една обещаваща терапевтична опция [8].
В нашата страна липсват данни относно разпространението и клиничната значимост на KMT2APTD при ОМЛ, поради което ние си поставихме
за цел да установим честота на аномалиията и да
потърсим корелации с биологичните, клиничните,
морфологичните, имунофенотипти и молекулярни
особености на пациентите, които я носят, както и
да определим значението й за терапевтичния отговор.
ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
В настоящето проучване, 246 възрастни пациенти
(120 жени; 126 мъже) с ОМЛ, на средна възраст
54.2±16.6 години (между 19 – 84 години), диагностицирани и лекувани в Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, бяха скринирани
за носителство на KMT2A-PTD. Диагнозата беше
поставена въз основа на критерии на FrenchAmerican-British (FAB) класификация и на класификацията на Световната здравна организация
(2008) посредством комплексен подход, включващ: клинични данни и оценка на морфологичните, цитохимични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни характеристики на бластната
популация. От всички скринирани пациенти, 224
(91.1%) бяха с de novo ОМЛ и 22 (8.9%) с ОМЛ
след предхождаща химиотерапия и/или лъчетерапия по повод друга, първична неоплазия [therapyrelated (t-) ОМЛ].
KMT2A-PTD статусът беше определен посредством полимеразно-верижна реакция [Polymerase
Chain Reaction (PCR)], след обратна транскрипция
[ReverseTranscription – PCR (RT-PCR)], след подписано информирано съгласие. Аномалията
беше изследвана в ядроносни клетки, сепарирани от аспират от костен мозък, след селективно
лизиране на еритроцитите с лизиращ буфер (155
mM NH4Cl, 10 mM KHCO3, 0.1 mM EDTA). Тотална

РНК беше изолирана посредством TrizolReagent
(Invitrogen, Germany) следвайки препоръките на
производителя. Комплементарна ДНК (кДНК)
беше синтезирана чрез обратна транскрибция
на 1 µg РНК в среда, съдържаща случайни хексамери и MMLV обратна транскриптаза, чрез инкубирането й на 37oC за 1 час и 99oC за 3 минути. Наличието на KMT2A-PTD беше определено
чрез амплификация на кДНК с използването на
праймерите
GTCCAGAGCAGAGCAAACAG
и
ACACAGATGGATCTGAGAGG при следните температурни режими: 95°C/1 мин; 60°C/1 мин; 72°C/1
мин. Продуктите на PCR бяха анализирани чрез
електрофореза в 2% агарозен гел, оцветен със
SybrGreen, след облъчване с УВ-лъчи.
Всички проби бяха изследвани и за носителство
на най-честите фузионни транскрипти, между които: BCR-ABL, RUNX1-RUNX1T1 (AML-ETO), CBFbMYH11 и FLT3 internal tandem duplication [FLT3-

Фигура 1. [A] Типичен образ на изследване за KTM2APTD чрез RT-PCR. [Б] Контролна амплификация на
b-Actin като контрола за наличието на годна за
анализ РНК и успешна обратна транскрибция. [1]
Отрицателна контрола (H2O); [2; 4] KTM2A-PTD(-) пациенти; [3] KTM2A-PTD(+); [5] KTM2A-PTD(+) контрола
– РНК от клетъчна линия ЕОL-1.
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ITD], като част от пробите бяха изследвани и за
PML-RARA, KMT2A-MLLT4, KMT2A-MLLT3, DEK—
NUP2014; и NPM1 тип A мутация.
Получените данни бяха обработени с програмен
продукт SPSS v22.0, като за целта бяха използвани: дескриптивен анализ - за представяне на
честотата на разпределението на проучваните
променливи; кростабулация - за установяване
на връзка между качествени променливи посредством Chi-square test или Fisher’s exact test;
методите за сравняване на средни велични чрез
Independent Samples T–Test чрез метода на MannWitney и чрез One-way ANOVA. Общата преживяемост беше изчислена за пациентите, получили
поне един индукционен курс от химиотерапия използвайки метода на Kaplan-Meier, съответно чрез
log rank теста и теста на Gehan-Breslow-Wilcoxon
Разлики при P<0.05 бяха оценени като статистически значими.

Фигура 2. Обща преживяемост на пациентите с ОМЛ
в настоящо го проучване, в зависимост от KTM2APTD статуса - тест на Gehan-Breslow-Wilcoxon
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Легенда: [НП] неприложимо; [НД] няма данни; [КХ] конвенционална химиотерапия; [ВДХ] високодозова химиотерапия;
[Пал.Леч.] палиативно лечение; [Aло-ТХСК] алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки
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РЕЗУЛТАТИ
Общо, носителство на KMT2A-PTD бешедоказано при 15 (6.1%) от изследваните 246 пациенти. Мъжкият пол значимо доминираше, като
KMT2A-PTDтранскрипти бяха установени при 12
мъже (9.5% от мъжете с ОМЛ, включени в проучването) и при 3 жени (2.5% от жените с ОМЛ)
(p=0.018).Средната възраст на KMT2A-PTD(+) група не се отличаваше значимо от тази, на KMT2APTD(-)пациентите, съответно 56.2±14.5 години
[граници от 24 до 83 години, като 12 (80%) от
пациентите бяха на възраст <65 години] спрямо
53.9±17.2 години (граници 19 – 84 години) [p=0.621]
Прилагайки критериите на СЗО класификацията,
нито един от KMT2A-PTD(+) пациенти не попадна
в категорията на ОМЛ с рекурентни генетични аномалии. При 4/15 (26.7%) -заболяването беше класифицирано като t-ОМЛ поради данни за провеждана в миналото химиотерапия и/или лъчетерапия
по повод на карцином на гърда (#1), остра лимфобластна левкемия (#2) и полицитемия вера, лекувана с радиоактивен фосфор и хидроксиурея (#11).
Към същата група, въз основа на морфологичните, имунофенотипни и молекулярни особености
на бластната популация, беше отнесен и пациент
(#8) с KMT2A-PTD(+) рецидив с характеристики,
съответстващи на FAB ОМЛ-М0,установен 5 години след първоначалната диагноза ОМЛ-М2, която
е доказано KMT2A-PTD(-).Като цяло, честотата на
KMT2A-PTD(+)при t-ОМЛ беше значимо по-висока
от тази, при denovo ОМЛ, съответно - 4/22 (18.2%)
спрямо 11/224 (4.9%)[p=0.031]. При други 3/15
(#7;#10;#14), заболяването беше класифицирано
като ОМЛ с миелодисплазия-свързани промени, и
при останалите 8/15 – като ОМЛ, неопределена по
друг начин.
Клинико-лабораторните данни при отделните
KMT2A-PTD(+) пациенти варираха в значителна
степен. От физикалното изследване прави впечатление установената при 5 (33.3%) пациента
спленомегалия. Изследването на хематологичните показатели показа висок медианен брой на
левкоцитите - 27.3x109/L, като левкоцитоза беше
регистрирана при 12 пациенти, включително и хиперлевкоцитоза >100x109/L при двама (#12;#15),
докато при 2 от останалите пациенти (#7;#8) левкоцитният брой беше в нормални граници, а един
пациент (#9) беше левкопеничен (1.2x109/L). Медианният брой на тромбоцитите беше 30x109/L,
като тромбоцитопения със стойности между
5x109/L до 88x109/L беше намерена при 14 пациента, и само при един (#10) - тромбоцитният брой
беше в референтни граници. При всички пациенти беше установена анемия, с медианна стойност
на хемоглобиновата концентрация 73 g/L (граници
45–105 g/L). Медианният относителен дял на бластите/бласт-еквивалентите в периферната кръв
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беше 29% (граници от единични бласти до 100%),
а в костния мозък - 78% (граници 31%-99%). Морфологичните особености на бластната популация
съответстваха на следните FAB подтипове: М0
[n=1 (#8)]; М1 [n=3 (#2;#9;#11)]; M2 [n=1 (#12)]; М4
[n=6 (#1;#3;#5;#6; #10;#13)]; М5 [n=3 (#4;#14;#15)];
и М6 [n=1 (#7)].
Имунофенотипизацията на бластната популация потвърди миелоиден имунофенотип (CD33 и/
или CD13 и/или CD64 и/или Myeloperoxidase) при
всички пациенти и в допълнение показа наличие
на CD34(+) и/или CD117(+) при 10 (66.7%) от тях.
Коекспресия на лимфоидно-асоциирани маркери
беше доказана в 10 (66.7%) от случаите, без установените имунологични констелации да покриват
критериите за смесена линейна принадлежност.
По-честа беше абератната експресия на CD56
(n=4; 26.7%), CD7 (n=2; 13.3%), аCD2(+), CD4(+),
CD10(+) и CD19(+) бяха доказани в по един случай.
При нито един от KMT2A-PTD(+) пациенти не бяха
намерени молекулярни аномалии, дефиниращи
обособени подтипове от категорията ОМЛ с рекурентни генетични нарушения, съгласно критериите на СЗО класификацията. Наличие на вътрешна
тандемна дупликация в FLT3 гена (FLT3-ITD) беше
установена при 3/14 (21.4%) изследвани пациента.
При 3 пациенти (#10;#11;#12), поради напреднала
възраст над 70 години и лош перформанс статус,
беше приложена единствено палиативна терапия.
Двама пациенти (#14;#15), бяха приети в много
увредено общо състояние и в хода на диагностичния процес настъпи летален изход преди започване на активно лечение. При останалите общо 10
KMT2A-PTD(+) пациенти (от #1 до #9, #13) беше
проведена конвенционална индукционна терапия
включваща Cytarabine и антрациклин (в някои
случаи в съчетание с Еthoposide). Пълна ремисия
(ПР) беше постигната при 3/10 (30.0%)[#3; #8; #15],
от които само при един след първия индукционен
курс,докато при останалите двама - след 2 или повече индукционни курса. Продължителността на
ремисията при първите двама беше, съответно 3
мес. [#3] и 32 мес. [#8], като при третия пациент
[#13] беше проведена алогенна трансплантация
на хемопоетични стволови клетки и пациентът
продължава да бъде в пълна ремисия в продължение на 8 години след трансплантацията. При
нито един от останалите 7 пациента, ремисия не
беше постигната, включително и след високо-дозова химиотерапия, приложена след неуспех от
конвенционалната индукционно лечение. Постигнатата честота на пълна ремисия при KMT2APTD(+) пациенти беше отчетливо по-ниска от тази,
при KMT2A-PTD(-) болни, независимо че статистическа значимост не беше установена - съответно
3/10 (30.0%) спрямо 55/115 (47.8%) [p=0.337].
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При оценката на медианната обща преживяемост
при пациенти с проведен поне един индукционен
курс, използвайки log rank теста не бяха установени значими различия между двете групи, независимо от отчетливо по-кратката преживяемост
при KMT2A-PTD(+) болни, спрямо KMT2A-PTD(-)
– съответно –5.0 мес.[SE 1.581] спрямо 14.0 мес.
[SE 2.085] [p=0.160]. Същевременно, прилагайки
метода на Gehan-Breslow-Wilcoxon върху същите
данни, при който се вземат предвид различията
между двете изследвани групи през ранните етапи от проследяването, разликата е статистически
значима [р=0.027]
ОБСЪЖДАНЕ
В това първо за нашата страна проучване,
KMT2A-PTD бяха доказани в 6.1% от възрастните пациенти с ОМЛ, което напълно съответства на
данните на Grossmann еt al. (2012) (6%) [9] и Hinai
et al. (2019) (5.5%) [4], на фона на значителните
вариации между 4.8% и 11.2%, съобщавани в литературата [5;10]. Тази относителна хетерогенност
в разпространението на KMT2A-PTD вероятно е
свързана с различия в общия брой на изследваните пациенти и вариациите във вида и чувствителността на използваните методи за доказване
на аномалията [количествен или качествен PCR,
едноетапна или двуетапна (nested) PCR, multiplex
ligation-dependent probe amplification (MLPA)], както и от вида на изследвания биологичен материал
- РНК или ДНК [11;12;13;14]. Известно е, че много
ниски нива на KMT2A-PTD могат да се докажат и
при значителна част от здравите лица [6], което
предполага, че при използването на методи с повишена чувствителност е възможно тези “нормални, фонови нива на левкемичните транскрипти”
да са причина за позитивиране на реакцията в
някои случаи. От друга страна, около половината
от KMT2A-PTD(+) пациенти с ОМЛ се характеризират с ниски нива на експресия (<1.0%), което от
своя страна е предпоставка те бъдат пропуснати
при използване на методи с по-ниска чувствителност [15]. Възможно е също така различията в
честота на аномалията да са свързани и с някои
географски и/или етнически фактори, подобно на
тези, които се съобщават за някои други генетични
аномалии при ОМЛ [16].
Интересна особеност на KMT2A-PTD(+) пациенти
в нашето проучване беше изразеното преобладаване на мъжкия пол (80% от случаите). Сходна,
непропорционално по-висока честота на аномалията при мъже, достигаща 69-77% се съобщава
и в някои други проучвания [8;16], независимо, че
според някои автори - честотата на KMT2A-PTD
при двата пола не се различава значимо [5].
Средната възраст на KMT2A-PTD(+) пациенти с
ОМЛ в нашето проучване беше 56.2±14.5 години,
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като възрастните пациенти (>65 години) представляваха едва 20% от случаите, докато почти две
трети (62.5%) бяха на възраст ≤60 години, а около една трета ≤50 години. Според Haferlach еt al.
(2013), средната възраст на KMT2A-PTD(+) пациенти към диагнозата е по-висока - 65±13 години, а
относителния дял на KMT2A-PTD(+) пациенти на
възраст <50 години е едва 12.9% [17]. Подобни са
данните и на Bacher et al. (2005), които съобщават за експоненциално нарастване на случаите с
KMT2A-PTD(+) при пациенти с ОМЛ с напредване
на възрастта, като особено висока честата на аномалията е наблюдавана във възрастовата група
60-70 години [18]. Едно от възможните обяснения
за тези несъответствия между нашето и другите
сходни проучвания са различията в средната продължителност на живота в отделните популации.
Един все още нерешен въпрос в литературата е
дали има разлика в разпространението на KMT2APTD при de novo ОМЛ и t-ОМЛ. В нашето проучване 26.7% от KMT2A-PTD(+) пациенти бяха с
t-ОМЛ. Към t-ОМЛ беше отнесен и един пациент,
при който KMT2A-PTD транскрипти бяха доказани при клинични прояви на “рецидив”, при който
бластната популация беше с морфологични и
имунофенотипни особености, съответстващи на
ОМЛ-М0, 5 години след установена KMT2A-PTD(-)
ОМЛ-М2 към диагнозата, Отсъствието на аномалията към момента на диагнозата предполага, че
тя е придобита вторично в хода на заболяването и
повдига въпроса относно биологията на настъпилия рецидив – клонално “превключване” на левкемичната популация или поява на нова, вторична
t-ОМЛ. В подкрепа на вероятна t-ОМЛ при този
пациент е публикуваният по-рано аналогичен случай на KMT2A-PTD(-) ОМЛ, рецидивирала 5-години по-късно като KMT2A-PTD(+) ОМЛ, като именно промяната в KMT2A-PTD-статуса е основание
авторите да прекласифицарат заболяването от
рецидив във вторична, t-ОМЛ [16]. Независимо от
този случай, който може да бъде обект на спекулации, резултатите недвусмислено показват, че
t-ОМЛ се характеризират със значително по-висока честота на KMT2A-PTD(+) спрямо тази, при de
novo ОМЛ [19], аналогично на транслокациите с
участието на 11q23/KMT2A, чиято честота също е
значително по-висока при ОМЛ, възникнали след
приложена цитостатична терапия [2].
При нито един от изследваните KMT2A-PTD(+) пациенти с ОМЛ не бяха установени характерните
молекулярни аномалии, дефиниращи обособени
подтипове от категорията ОМЛ с рекурентни генетични нарушения, съгласно класификацията на
СЗО. От друга страна, при 26.7% от KMT2A-PTD(+)
пациенти в допълнение бяха намерени FLT3-ITD.
Сходни честота (25%) съобщават и други автори,
което съответства на честотата на FLT3-ITD при
ОМЛ като цяло, което е основание да се приеме,

че липсва специфична асоциация между двете нарушения [8]. Същевременно, според други проучвания, честотата на ко-експресия на FLT3-ITD при
KMT2A-PTD(+) пациенти е значително по-висока
и достига 34.9% – 44.9% [4;20]. Отграничаването
на пациентите, носещи и двете аномалии е важно
от клинична гледна точка, тъй като според някои
изследвания тези болни са с особено неблагоприятна прогноза (3-годишна обща преживяемост
14.5%) [7].
В нашето проучване, аномалията беше наблюдавана при пациенти с различни морфологични
подтипове ОМЛ по FAB, като най-висока честота
беше намерена при ОМЛ-М4 (40%), следвана от
тази, при ОМЛ-М5 и ОМЛ-М1 (по 20%). Тези резултати съответстват на публикуваните данни, че съществува асоциация между различните аномалии,
засягащи 11q23/ KMT2Аи моноцитната диференциация на бластната популация [21]. Същевременно, като цяло данните в литературата относно
асоциацията на KMT2A-PTD с конкретен морфологичен подтип ОМЛ по FAB са противоречиви.
Според Yang еt al. (2017), най-висока е честотата
на KMT2A-PTD(+) при ОМЛ-М2 (33.3%) и ОМЛ-М5
(33.3%), следвано от тази, при ОМЛ-М4 (19.0%)
[21]. Според Shih et al. (2006), най-висока е честота на KMT2A-PTD при ОМЛ-М2 (40.3%), следвано
от М1 (27.4%) и М4 (19.4%)[22].Сходни са и данните на Kaoet al.(2015) – М2 (43.9%), М1 (24.5%), М4
(17.3%) [20]. Възможно е тези различия в честота
на аномалията при отделните FAB подтипове да
са свързани с вариациите в нивото на експресия
на KMT2A-PTD, тъй като се съобщава, че всички
пациенти с ниска начална експресия на KMT2APTD (<1%) са били с ОМЛ-М2, докато при експресия >1%, пациентите са били с ОМЛ-М4/М5/М6
[15]. Обобщавайки тези данни, както и резултатите от нашето изследване, може да се направи
изводът, че KMT2A-PTD(+) се среща при различни
морфологични подтипове на ОМЛ по FAB, вероятно с изключение на М3 и М7 [21;22]. KMT2A-PTD
и PML-RARA са взаимоизключващи се аномалии
при остра промиелоцитна левкемия, както в нашето, така и в други сходни проучвания [14]. По отношение на ОМЛ-М7, KMT2A-PTD са описани при
деца, но не и при възрастни [22]. Възможно е отсъствието на KMT2A-PTD при ОМЛ-М7 да е свързано с по-рядкото разпространение на този подтип
и съответно – по-малкият брой изследвани болни.
В нашето проучване, аберантна кръстосано-линейна експресия на изолиран лимфоиден маркер
беше доказана в 66.7% от случаите, най-често
CD56(+) [26.7%], без левкемичната популация при
нито един от пациентите да покрива критериите за
смесен линеен клетъчен произход. Тези резултати
напълно съответстват на данните от други сходни проучвания (65.5%) [23], като тази честота е
почти 2 пъти по-висока от съобщаваната абераХЕМАТОЛОГИЯ 2020

тна експресия на лимфоидни антигени при ОМЛ
като цяло (34.3%) [24]. Същевременно други автори съобщават за значително по-ниска честота на
аберантна експресия на лимфоидни антигени при
KMT2A-PTD(+) пациенти (38.5%), която не се различава от тази, при останалите подтипове ОМЛ
[25]. Аномалиите на 11q23/KMT2A традиционно се
асоциират с остри левкемии със смесен имунофенотип и дефинират обособен подтип от категорията остри левкемии с неизяснен клетъчен произход
[26]. Намерената от нас изолирана експресия на
отделни лимфоидни маркери при изследваните
болни предполага, че механизмите на левкемогенеза при KMT2A-PTD(+) болни и тези с транслокации, засягащи 11q23/KMT2A, и/или нивото на
стволово-клетъчната йерархия, на което настъпва
малигнената трансформация, са различни. Всичко това подкрепя идеята, че ОМЛ с транслокации,
в които участва 11q23/KMT2A(+), са биологично
различни от тези, с парциални тандемни дупликации в KTM2A гена[17;27].
Групата на пациенти с KMT2A-PTD(+) в нашето проучване, които бяха лекувани със конвенционална
индукционна терапия, е много малка за достоверни заключения. Независимо от това, отчетливо се
очертава тенденцията за крайно незадоволителни
резултати от прилаганото лечение – ниска честота
на постигане на ПР (30.0%), като само при един
пациент тя е регистрирана след първия индукционен курс. Дългогодишна преживяемост без прогресия е наблюдавана само при един пациент, който
и понастоящем е в пълна ремисия, 8 години след
алогенна ТХСК. Ниската ефективност на прилаганата терапия се подчертава и от значимо скъсената обща преживяемост при повечето лекувани
KMT2A-PTD(+) и ранно настъпващ летален изход.
Данните в литературата относно прогностичната
значимост на KMT2A-PTD са противоречиви. Според някои автори, наличието на KMT2A-PTD дефинира подгрупа болни с ОМЛ с неблагоприятна
прогноза и скъсена преживяемост [7;17]. Според
други автори, липсва значима разлика в OS и преживяемостта без събития, асоциирана с KMT2APTD статуса [4]. Противоречията относно прогностичната значимост на аномалията вероятно са
свързани с редица други фактори, повлияващи
отговора към терапията и клиничния ход на заболяването, в т.ч. базалното ниво на експресия на
KMT2A-PTD [15], наличие на други, допълнителни
мутации, най-вече мутации в DNMT3A гена иFLT3ITD [4], наличие на свръхекспресия на BAALC гена
[28], възрастта на анализираната група болни [17]
и др.
В заключение, получените от нас резултати очертават хетерогенността на групата на KMT2APTD(+) пациенти по отношение на повечето клинични и лабораторни особености. Най-общо, ОМЛ
с KMT2A-PTD се характеризира с преобладаване
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на мъжкия пол, относително по-млада възраст,
честа кръстосано-линейна експресия на лимфоидни антигени, и по-висока честота при t-ОМЛ.
Малкият брой анализирани случаи не позволява
категорични заключения, но тези начални наблюдения очертават тенденция за незадоволителен
отговор към стандартна и високо-дозова индукционна полихимиотерапия.
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МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕН СИНДРОМ –
ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОЛЕКУЛНА ПАТОЛОГИЯ
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MYELODYSPLASTIC SYNDROME –
CHARACTERISTICS AND MOLECULAR PATHOLOGY
Nikolova D.1, Yordanov A.2
1 – Department of Medical Genetics, Medical Faculty, Medical University – Sofia, Bulgaria
2 - Clinic of Hematology and Oncology, Department of Clinical hematology, UMBAL „St.I.Rilski“,
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Резюме. Миелодиспластичният синдром (МДС) е хетерогенна група миелоидни дисплазии, характеризираща се с кръвна цитопения и дисхематопоеза, както и честа прогресия до ОМЛ. Генетичните
дефекти играят главна роля в патогенезата на МДС и включват цитогенетични аномалии, генни
мутации и абнормална генна експресия. Хромозомните аномалии се детектират при 50-60% от пациентите с МДС, включително делеции на хромозоми 5q и 7q, тризомия на 8 хромозома, както и
комплексни кариотипи. В този обзор имаме за цел да обобщим молекулните промени в основата на
патогенезата, изхождайки от основните характеристики на МДС. Познаването на генетичните
промени при МДС би било полезно за развитие на нови терапевтични подходи при този синдром.
Ключови думи: Миелодиспластичен синдром (МДС), прогноза, молекулна патогенеза
Abstract.Myelodysplastic syndrome (MDS) is a heterogeneous group of myeloid dysplasia characterized by
blood cytopenia and dyshematopoiesis, as well as frequent progression to AML. Genetic defects play a major
role in the pathogenesis of MDS and include cytogenetic abnormalities, gene mutations and abnormal gene expression. Chromosomal abnormalities were detected in 50-60% of patients with MDS, including deletions of 5q
and 7q chromosomes, trisomy 8 chromosome, and complex karyotypes. In this review we aim to summarize the
molecular changes underlying pathogenesis, proceeding from the main characteristics of the MDS. Knowledge
of genetic changes in MDS would be useful for developing new therapeutic approaches in this syndrome
Key words: Myelodysplastic syndrome (MDS), prognosis, molecular pathogenesis
MDS е група неопластични заболявания, характеризиращи се с незрялост на клетките в костния мозък и неспособност за трансформация във
функционални кръвни клетки. Различните групи
MDS се класифицират по специфичните промени
на клетките в костния мозък. Екзогенни фактори за
възникване на MDS са възрастта, както и лечение
с химио- или лъчетерапия. При пациентите с MDS
неузрелите клетки (бласти) умират или в костния
мозък, или след преминаването си в кръвта. Така
реално няма условия за развитие на здрава популация левкоцити, еритроцити или тромбоцити.
Като резултат възниват анемии, инфекции или
хеморагии [1]. Различните групи MDS се класифицират по специфичните промени на клетките в
костния мозък или в кръвта според критериите на
Световната Здравна Организация (WHO, 2016г):
ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

1. Рефракторна анемия (RA); 2. Рефракторна анемия с пръстеновидни (ring) сидеробласти (RARS);
3. Рефракторна цитопения с многоклетъчна дисплазия (RCMD); 4. Рефракторна анемия с многоклетъчна дисплазия и рингови сидеробласти
(RCMD-RS); 5. Рефракторна анемия с излишък на
бласти (RAEB); 6. Некласифициран MDS (MDS-U);
6. MDS, асоцииран с делеция на дългото рамо на
5та хромозома del(5q); 7. Хронична миеломоноцитна левкемия (CMML) или ювенилна миеломоноцитна левкемия (JMML).
МДС е заболяване на костния мозък и неговата
оценка не е базирана на размерите на тумора или
метастазирането, както е при солидните тумори.
Поради тези фактори се е развила оценъчна система, нар. Revised International Prognostic Scoring
System (IPSS-R)[2]. Tя се базира на следните 5
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фактора:
• % на бластните клетки в костния мозък
• Броя и вида на хромозомните аномалии на
клетките
• Броя на еритроцитите (измерени като хемоглобин) в кръвта
• Броя на тромбоцитите
• Броя на неутрофилите в кръвта
Според IPSS-R, пациентите с МДС се разделят на
5 рискови групи: Много нискорискови, Нискорискови, Среднорискови, Високорискови, Много високорискови. Системата има много ограничения,като
например, че не взема предвид наличните или новоразвитите терапия за МДС. Не разглежда и случаите на вторичен МДС. Тази система е все още
широко използвана.
Друга прогностична система е WHO Prognostic
Scoring System (WPSS). Тя е базирана на три фактора:

•

Типа на МДС, определен по WHO класификацията;
• Типа на хромозомните аномалии (добра, лоша
или средна прогноза);
• Дали пациентът е подложен на регулярно кръвопреливане.
Всеки фактор отново има дял за определяне на
прогнозата, като най-ниския score има най-добра
прогноза [3]. Пациентите отново се разделят на
същите групи, като се определя и вероятността
МДС да се трансформира в ОМЛ. Системата отново не е съвършена, тъй като не включва определяне на пациенти с вторичен МДС [4].
Преживяемостта при пациентите с МДС е базирана на IPSS-R рисковите групи. Важно е да се отбележи, че пресмятането важи само за пациенти,
които не са били лекувани с химиотерапия за МДС
(фиг.1).

IPSS-R рискови групи

Средна преживяемост (години) според IPSS системата

Средна преживяемост (години)
риск за трансформация в ОМЛ
според WHO системата

Много нискорискови

8.8

11.8

Нискорискови

5.3

5.5

Среднорискови

3

4

Високорискови

1.6

2.2

Много високорискови

0.8

0.9

Фиг.1. Категории на пациентите и тяхната преживяемост според IPSS и WHO класификационните системи.

Лечението на МДС обхваща трансфузионна терапия и стимулиращи еритропоезата агенти. Тя може
да се усили и чрез прилагане на гранулоцит-колонии стимулиращ фактор (G-CSF), антибиотична и
лекарствена терапия. Тя включва: леналидомид
(Lenalidomide) – използва се с цел намаляване
на нуждата от трансплантация на червени кръвни клетки и се асоциира с изолирана аберация
del(5q); имуносупресивна терапия с антитимоцитен глобулин (ATG); азацитидин (Azacitidine) и
децитабин (decitabine), които могат да намалят
прогресията на МДС в ОМЛ, както и химиотерапия
при ОМЛ. За лечението и определянето на общата преживяемост на пациентите безспорно значение има молекулната патология на синдрома. Ето
защо в последните години определени цитогенетични и/или молекулни промени при различните
подгрупи МДС се доказват като прогностични фактори на синдрома.
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МОЛЕКУЛНА ПАТОЛОГИЯ НА МДС
МДС е хетерогенна група миелоидни дисплазии,
характеризираща се с кръвна цитопения и дисхематопоеза, както и честа прогресия до ОМЛ. Генетичните дефекти играят главна роля в патогенезата на МДС и включват цитогенетични аномалии,
генни мутации и абнормална генна експресия.
Хромозомните аномалии се детектират при 5060% от пациентите с МДС, включително делеции
на хромозоми 5q и 7q, тризомия на 8 хромозома,
както и комплексни кариотипи [5].
Цитогенетични мутации при МДС
• 5q- синдром
От началото на 20 век делецията в дългото рамо
на хромозома 5 се свързва с диспластични аномалии на хемопоетичните стволови клетки[1, 6].
Едва през 2005 година американската FDA одобрява химиотерапевтично лекарство за лечение

на МДС пациенти с del(5q). Най-добър отговор
към леналидомид имат пацинти с изолирана 5q-,
нисък риск по IPSS и са трансфузионно зависими [7]. Средната преживяемост на тези пациенти
е 63 месеца. Леналидомид има двойно действие
– намаляване на злокачествения клон клетки с
5q- и индуциране на по-добра диференциация на
здравите еритроидни клетки, което е наблюдавано
при пациенти с делеция 5q. При около 55% от пациентите del(5q) е единствена аберация, при 17%
има една допълнителна аберация, а при 28% - две
или повече цитогенетични лезии в комплексен кариотип [8]. Демонстрира се следната зависимост –
самостоятелно, del(5q) се свързва с добър изход,
докато в комплексен кариотип е свързана по-скоро с лоша прогноза [8, 9]. В последните години се
изяснява прогностичната роля на допълнителните
аберации. Смята се, че една допълнителна цитогенетична мутация плюс del(5q) (с изключение на
делецията на 7ма хромозома или del(7q)) няма
негативен ефект върху прогнозата [10]. Пациентите с изолирана del(5q) имат по-нисък риск за прогресия към ОМЛ, в сравнение с останалите МДС.
Около 10% от тях, обаче, така или иначе, развиват вторична ОМЛ. Подлежащите механизми на
трансформация не са известни, но се смята, че
има общо с мутация в гена TP53. Ето защо при
подгрупата „МДС с изолирана 5q делеция“ WHO
препоръчва да се направи генетичен тест за мутации в гена TP53. Такива се установяват при около
20% от МДС пациентите с 5q делеция, като това
е свързано с по-лош отговор към леналидомид и
по-висок риск за ОМЛ трансформация. Така че
мутационният статус трябва да се снеме не само
при поставяне на диагнозата, но при вземане на
терапевтични решения, както гласят и препоръките на СЗО [11].
• 7q- аберация и геномна нестабилност
Цитогенетичните аномалии на хромозома 7 са втори по честота на детекция при МДС. Делеция 7q и
монозомия 7 се установяват при приблизително
8% и 4% от случаите на де ново възникнал МДС и
се асоциират с лоша прогноза. Делетираните райони на 7 хромозома са 7q22 и по-малко 7q32-36.
CUX1 генът се локализира в 7q22 и кодира протеин, за който се предполага, че е тумор супресор и
функционира в миелоидните прогениторни клетки,
регулирайки гените на клетъчния цикъл и ДНК репарацията [12]. Делецията на 7q22 води до хаплоинсуфициенция на CUX1 и съдейства за клонална
експанзия на хемопоетичните стволови клетки.
Загубата на функция на CUX1 има централна роля
в туморогенезата и прогресията при миелоидните
неоплазии.
Хистоновата метилтрансфераза EZH2 пък е картирана в района 7q34 [13, 14]. Инактивиращата
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мутация в гена EZH2 възниква при пациенти с
МДС, МДС/МПН или само МПН.
Делецията del(7q) се асоциира с понижена експресия на гена POT1. Той е свързан с протекция на
теломерите и затова се смята, че мутациите в този
ген водят до жизненоважната загуба на теломерната дължина и геномна нестабилност [15].
• Други цитогенетични аберации
Тризомия на хромозома 8 се установява при 5% от
МДС и се свързва с междинен прогностичен риск
[9]. Смята се, че тризомия 8 е вторична мутация
или късно събитие в МДС трансформационния
процес [16, 17]. Стволовите клетки в костния мозък имат повишен пролиферативен потенциал и
избягват апоптичните механизми [18]. Тази аберация често се презентира с панцитопения и може да
маскира патогенетичен механизъм на апластична
анемия. Пациентите с допълнителна 8 хромозома
отговарят добре на имуносупресивна терапия (до
67%), което подчертава подлежаща автоимунна
патофизиология [19].
Аномалии на половите хромозоми (липса на Х или
У). МДС пациенти с изолирана загуба на У хромозомата се определят като група с добра прогноза
[10]. Загубата на У хромозома се асоциира с процеса на остаряване, а честотата на МДС се повишава с възрастта. Смята се, че –У е потенциална
драйверна мутация за миелоидни заболявания, а
изолираната й загуба е честа цитогенетична находка при МДС [20]. Изследване от 2008 година
показва, че –У е свързана с 3.8 пъти повишен риск
от развитие на МДС [21]. Понякога е възможно
тази мутация да възниква заедно с тризомия 15
[21].
От друга страна, загубата на едната Х хромозома
при жени е рядко събитие (изолирано – при около
0.2-0.3% от пациентите, в комбинация с друга хромозомна аномалия – при до 1.5% от пациентите).
Често корелира с междинна прогноза (около 16
месеца средна преживяемост) [22]. Синдромът на
Търнър се дефинира като конституционална загуба на Х хромозомата, но не изглежда пациентите
с Търнър да имат по-висок риск от МДС или други
хематологични болести [23].
- Аберациите на хромозома 3 (3q аномалии). Това
са редки цитогенетични събития като делеции,
транслокации и инверсии и се асоциират с лоша
прогноза (средно 20 месеца) [9]. Най-честата аберация е преустройство на дългото рамо (3q), което
води до свръхекспресия на гена EVI1, транскрипционен фактор в 3q26, който е критичен за сигналните пътища, свързани с клетъчното рециклиране [24].
- Други редки хромозомни аберации при МДС
като тризомия 13 или del(13q). Тризомия 13 е ряд-
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ко събитие с честота 0.2% при МДС и 1-2% при
ОМЛ [20]. Асоциира с авансирал МДС с излишък
на бласти и умерена до тежка панцитопения [25].
Тя е лош прогностичен фактор (9,5 месеца средна преживяемост), среща се главно сред по-възрастни пациенти от мъжки пол. Силно корелира с
мутации в гените RUNX1 и FLT3. До 87.5% от ОМЛ
пациентите с тризомия 13 показват и асоциирана
мутация в RUNX1 [26] и повишена експресия на
FLT3 [27] . FLT3 мутациите, дори при нормална цитогенетика, асоциират с агресивен ход на болестта и лоша прогноза [28]. +13 миелоидните неоплазми обикновено са резистентни на стандартна
химиотерапия и хипометилиращи агенти, но може
да се пробва терапия с леналидомид [29].
Делецията del(13q) се среща в 2% от МДС пациентите [30]. Тумор супресорният ген RB1 се намира в
делетирания участък и определя лошата прогноза
на аберацията [31].
- Тризомия 21 и монозомия 21. Тризомия 21 е
свързана със синдром на Даун и се асоциира с
повишен риск за ОМЛ и ОЛЛ [20]. Тя може да възникне и като клонална цитогенетична аномалия
при хематологичните болести. +21 възниква при
0.3-0.7% от МДС и се явява рядка аномалия [32].
Пациентите с изолирана +21 се смятат с междинна [20] или лоша прогноза [32].
- Монозомия 21 е рядко явление при МДС. Среща
се с честота 0.3% като единична мутация и 0.5% в
комбинация [9, 10]. Класифицира се като мутация
с междинен риск [4].
- Изохромозома 17q. Среща се в 1% от случаите на
МДС, свързва се с междинен риск, тежка анемия,
повишени периферни левкоцити и хиперпластичен костен мозък с микромегакариоцити [33].
- Del(20q), del(12p), del(11q). В локуса 20q11 се
намира гена ASXL1, който мутира при 10-20% от
МДС и се свързва с ранна прогресия към ОМЛ и
по-къса преживяемост [34]. Гените ETV6 и CBL са
локализирани в районите 12p13 и 11q23, респективно.
Молекулни мутации при МДС
• Мутации в сплайсинг фактори/сплайсеозомния комплекс
Соматични мутации в гените от сплайсеозомния
комплекс се идентифицират при 50-89% от пациентите с МДС и се асоциират с развитие на болестта [35]. Сплайсеозомата е огромен комплекс,
който изрязва интрони от пре-иРНК и лигира фланкираните екзони. Често мутирали сплайсеозомни
гени са SF3B1 (20-25%), SRSF2 (10%) и U2AF1
(8%). Мутациите в сплайсинг фактора SF3B1 са
чести соматични мутации при МДС и се установяват при 20-28% от пациентите [36]. Тази мутация
се свързва с добра обща преживяемост, показва
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силна асоциация с рингови сидеробласти и е характерна за формите MDS-RS и MDS-MLD [5]. Две
трети от пациентите с мутация в гена SF3B1 имат
субституция на аденин с гуанин (A→G), мутация
(K700E) в 55% от случаите. При останалите МДС
субтипове SF3B1 мутациите са по-малко от 10%.
Всички SF3B1 мутации са налице в хетерозиготно
състояние, като в повечето случаи се локализират
в екзони 12-15 [3].
Мутациите в гена SF3B1 са молекулни варианти
при МДС, които имат клинична значимост. Те лежат в основата на синтеза на специфично терапевтично средство – лекарството луспатерсепт
(luspatercept, Reblozyl). То е единственото еритроидно матурационно средство, одобрено от FDA за
лечение на анемия при нискорискови пациенти с
МДС и е продукт на Bristol Meyers [5]. Лекарството
е тествано за лечение на анемия, неподатлива на
еритропоеза-стимулиращ агент (ESA), при 2 или
повече кръвопреливания за период от 8 седмици
при нискорискови възрастни пациенти с МДС от
типа MDS-RS (с рингови сидеробласти) или MDS/
MPN-RS-T (с рингови сидеробласти и тромбоцитоза). Одобрението на Reblozyl е важно за пациенти
с МДС, които нямат други терапевтични опции за
лечение на анемията. Одобрението става на база
двойно сляпо, плацебо-базирано, фаза III проучване (MEDALIST) на 229 пациента, категоризирани от IPSS като много ниско, ниско и средно рискови, с MDS-RS на трансфузия с червени кръвни
клетки [37]. Пациентите са получавали лекарството в дози 1.0 до 1.75 mg/kg или плацебо подкожно
на всеки 3 седмици. 38% от пациентите на лекарствена терапия са спрели с еритроцитните трансфузии (RBC-TI) за ≥8 седмици в сравнение с 13%
от тези в плацебо групата (P <.001).
• Мутации в ДНК метилирането
Абнормалното ДНК метилиране се асоциира с
потискане на гени, вкл. тумор супресори, затова е
централно събитие в патогенезата на МДС. Мутации в ДНК метилтрансфераза 3А (DNMT3A) и метилцитозиндиоксигеназа 2 (TET2) са установени
при 8% и 19% от МДС пациентите [38, 39]. DNMT3A
е метилационен ензим, свързан с геномната регулация, който при мутация, се свързва с миелодисплазия. Той не се свързва добре с CpG островите
и причинява хипометилиране [40]. Най-честа е мутацията R882 в метилтрансферазния домен [38].
Мутацията в DNMT3A се свързва с лоша прогноза
и повишена честота на прогресия към ОМЛ.
Мутации в гените за изоцитрат дехидрогеназа 1
или 2 (IDH1 и IDH2) се наблюдават при около 5-10
% от пациентите с МДС и ОМЛ и са лош прогностичен белег при нискорискови пациенти [41].
IDH1/2 са ензими, които конвертират изоцитрат
в алфа-кетоглутарат – ключова молекула за кле-

тъчното дишане и ДНК метилирането [42]. При
това мутациите в IDH2 са четири пъти по-чести от
тези в IDH1 [41]. Мутациите в тези гени увеличават
процента малигненост и са фактори за прогресия
на МДС към други, по-остри и малигнени заболявания [43]. IDH2 се асоциира и с други епигенетични регулатори като DNMT3A, ASXL1, както и
сплайсеозомния протеин SRSF2. Понастоящем се
провеждат две клинични проучвания на enasidenib
(AG-221) and ivosidenib (AG-120), които са IDH1
and IDH2 inhibitors и се набират пациенти с МДС
[44].
• Хистонова модификация
Хистоновата модификация контролира генната
експресия. EZH2 съдейства за компактизация на
хроматина и катализира метилиране на хистон
H3K27 [45]. Соматична мутация в гена е открита
при 6% от МДС и е независим неблагоприятен
прогностичен фактор [46]. EZH2 се намира в района 7q36, така че се губи при цитогенетичната
аберация del(7q)(вж.по-горе). Към тази група спада и мутацията на ASXL1, която също се свързва с
лоша прогноза при МДС [47].
• TP53
Мутации в този ген се срещат при 10% от де ново
МДС и около 30% от терапия-свързаните МДС. Тя
се свързва с намалена обща преживяемост и повишен риск от левкемична трансформация. Асоциира с повишен брой бласти, висок риск при IPSS
определянето и хромозомни аномалии като комплексен кариотип [48]. Лесно възникват след химиотерапия. Смята се, че пациентите с тази мутация имат пълен лекарствен отговор на децитабин
при МДС и ОМЛ [49]. Те са чести при подгрупата
МДС с del(5q) (вж.по-горе).
• Дефицит на GATA2
GATA2 дефицитите са група заболявания с фамилни или спорадични инактивиращи мутации в
един или повече GATA2 гена. Те се унаследяват
автозомно-доминантно и предизвикват понижаване на GATA2 транскрипционния фактор, който е
основен за ембрионалното развитие, поддържането и функционирането на тъкан-формиращите
стволови клетки. Когато нивата на GATA2 са ниски,
индивидите развиват хематологични, имунологични, лимфни и др. презентации. При пациенти с
МДС появата на тези мутации съдействат за преминаване на МДС в ОМЛ или по-рядката ХММЛ
[50, 51].
• Мутация JAK2 V617F
Мутацията води до абнормална експресия на JAK
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тирозин киназа и, респективно, активира JAK/
STAT сигналния път. V617F JAK2 се детектира при
3-5% от случаите с МДС и при 50% от тези, които
проявяват черти на миелопролиферативни неоплазми (MPN) и с тромбоцитоза (MDS/MPN-RS-T)
[52, 53]. Известен брой пациенти с МДС прогресират до миелофиброза по неясен механизъм [54].
Голяма част от тези гени са разкрити през последните няколко години във връзка с развитието
и въвеждането на технологията на NGS (новогенерационното секвениране). Съществува генен
миелоиден панел от следните гени за анализ:
ASXL1, BCOR, BRAF, CSNK1A1, CBL, DNMT3A,
ETV6, EZH2, FLT3-TKD, GATA1, GATA2, IDH1,
IDH2, JAK2, KIT, NRAS, KRAS, MPL, NPM1, PHF6,
RUNX1, SF3B1, SRSF2, TET2, TP53, U2AF1 и WT1
[55]. При този тип генетични тестове е изключително важен анализа на данните. Използват се
редица публични бази данни като COSMIC и NCBI
dbSNP, както и предикторите SIFT и PolyPhen.
Лимитът на детекция на вариантите е 3% алелна
честота (VAF, variant allele frequency). Използват
се и статистически методи за сравнение между отделните анализирани групи като хи-квадрат тест,
t- тест на Стюдънт, SPSS. Изследването доказва,
че най-често мутиралите гени при всички подтипове МДС са SF3B1, DNMT3A, TP53, TET2, ASXL1 и
JAK2 [55]. При това авторите подчертават прогностичната стойност на мутация в гена SF3B1, като
пациентите с мутация показали по-лоша обща
преживяемост в сравнение с пациентите с див тип
ген. По отношение на мутацията в SF3B1 все още
няма единно становище, тъй като едни автори
смятат, че тя може да се счита за независим прогностичен фактор (независимо от възраст, пол или
цитогенетични аберации)[56], докато други смятат
точно обратното [57].
Трансформацията на МДС във вторична ОМЛ
често се съпровожда от мутации в гените FLT3 и
RAS, както и промяна в кариотипа [58]. Нормалната клетъчна диференциация в костния мозък пък
се нарушава от мутации в гените RUNX1, GATA2 и
CEBPA [59]. Повечето от тези гени не са мутирали
при подгрупата МДС с del(5q), така че общоприето
схващане е, че механизмът на прогресия към ОМЛ
при тази група е различен от всички останали групи МДС.
Въпреки че броят на драйверните гени при МДС
е голям, те могат да бъдат организирани в ограничен брой субтипове, свързани с клетъчния им
механизъм на действие: РНК сплайсинг фактори,
епигенетични регулатори, кохезионни компоненти,
транскрипционни фактори, сигнално-трансдукционни молекули и молекули за поправка на повреди в ДНК. Според едно изследване на близо
1000 пациента с МДС [60], около 31.4% от пациентите са били с цитогенетични аберации, а 89.5% с молекулни аберации (процентът е повече от 100,
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тъй като някои пациенти са имали както цитогенетични, така и генни мутации).
Средният брой на молекулните мутации при МДС нараства в повишаване на броя на бластите [60].
Според авторите, молекулните изследвания на МДС идентифицират поне по една генна мутация при
80-90% от пациентите [60, 61].

Фиг.2. Мутирали гени при МДС, организирани в биологични категории според данните на Papaemmanuil et al.[61] ,
Haferlach et al.[60] , Kennedy [62] .

БЪДЕЩИ НАСОКИ
Все повече се налага идеята, че МДС пациентите
трябва да се изследват с NGS не само по време
на диагнозата, но и в хода на прогресия на болестта [63]. При ниско и средно рискови пациенти се
препоръчва изследване на гените TP53, ASXL1,
RUNX1, and EZH2 заради негативния им прогностичен ефект. Засега, тестването с панел от гени,
е само метод на избор, а лабораториите дават резултати в рамките на 1-2 седмици след вземане
на пробата. От клинична гледна точка времето за
получаване на данните е приемливо с цел определяне на крайното решение за поведението към
пациента и неговата терапия.
Трудностите при клиничното поведение и класификацията на МДС идва от трудната интерпретация на варианти, които все още не са описвани и
са неизвестни при МДС. За това са необходими
биоинформатични платформи и голям брой анализи за вътрешно ползване на отделните лаборатории, както и функционален анализ с цел оценка
на вариантите в клиничния им контекст.
Други техники, като РНК-секвенирането (RNA-seq)
и цялостно-геномното секвениране (WGS) все още
не са си пробили път в клиничната практика, тъй
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като трябва да се докажат при големи групи пациенти. Те обаче се очаква да се развият бързо и да
подобрят диагностицирането на хематологичните
болести. Днешните възможности са секвениране
на генома с покритие 100х в рамките на една седмица. Техники като течната биопсия са тествани
не само при солидни тумори, но и при хематологични пациенти. Целта на генетичните тестове при
МДС е да се подобри диагнозата, да се прецизира
класификацията и да се определя по-точно прогнозата на болестта. Точната молекулна характеристика ще доведе и до развитие на нова таргетна
терапия на МДС.
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ПРОФИЛАКТИКА НА ИНДУЦИРАНАТА ОТ ХИМИОТЕРАПИЯ
НЕУТРОПЕНИЯ С ПЕГИРИЛИРАНИ G-CSF ПРИ БОЛНИ С МАЛИГНЕНИ
ЛИМФОМИ
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PREVENTION OF CHEMOTHERAPY-INDUCED NEUTROPENIA WITH
PEGYLATED GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR IN PATIENTS
WITH MALIGNANT LYMPHOMAS
Varbanova V.1, Kindekov I.1, Anastasova-Postadzhiyan M.1, Popov G.2, Raynov J.1
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Резюме. Неутропенията и фебрилнатанеутропения (ФН) са най-честата, живото застрашаваща
проява на хематологична токсичност при пациенти с малигнени хемопатии, провеждащи химиотерпия. Профилактичното приложение на гранулоцитен колонио-стимулиращ растежен фактор
(ГКСФ) е важна здравеопазна и икономическа стратегия, целяща намаляване на честотата на химиотерапия-индуцирана неутропения и свързаните усложнения и смъртност. В настоящия анализ са
анализирани индикациите за профилактично приложение на двата налични дългодействащи ГКСФ:
lipefligrastim и pegfilgrastim при 72 пациента с малигненни хемопатии лекувани рутинно със системна химиотерапия в Клиника по Хематология на Военномедицинска Академия, София и е сравнена
ефективността им за протекция на следцитостатична неутропения и свързаните инфекциозни
усложнения. ГКСФ е прилаган с цел първична профилактика при 77.8% (n=56) от включените пациенти. Двата класа дългодействащ ГКСФ показаха сходен протективен ефект за честота на възникване на неутропения степен 3/4 /ФН (lipegfilgrastim, L vs pegfilgrastim, P: 17.4% vs 26.5%, p=0.36), хоспитализации поради ФН ( L vs P; 17.4% vs 26.5%, р=0.3) и продължителност на средния болничен престой за
възстановяване на неутрофилния брой и свързаните инфекциозни усложнения (L vs P; 8.5 vs 6.1 дни). В
заключение еднократното профилактично приложение на дългодействащ ГКСФ, Lipegfilgrastim или
pegfilgrastim е удобно за употреба в ежедневната клинична практика при пациенти с висок риск от
химиотерапия свързана неутропения със сравнима ефективност.
Abstract. Neutropenia and febrile neutropenia (FN) are the most common, life-threatening hematologic
toxicity in patients with malignant haemopathies undergoing myelosuppressive chemotherapy. Therefore,
FN prevention with granulocyte colon-stimulating growth factor (G-CSF) is an important health-care and
health-economy strategy. The purpose of this study is to analyze the indications for the prophylactic use of the
two available pegylated G-CSFs: lipefligrastim and pegfilgrastim treated in the Clinic of Hematology at Military
Medical Academy, Sofia (real clinical practice) and to compare their protection efficacy for neutropenia/FN and
the associated infectious complications. G-CSF was administered as primary prophylaxis in 77.8% (n = 56) of the
enrolled patients (n = 72). The two classes of pegylated G-CSF showed a similar protective effect for the incidence
of neutropenia grade 3/4 /FN (lipegfilgrastim, L vs pegfilgrastim, P; 17.4% vs 26.5%, p = 0.36), FN associated
hospitalizations (L vs P: 17.4% vs 26.5%, p = 0.3) and the mean duration of hospital stay for neutrophil recovery
and associated infection healing (L vs P; 8.5 vs 6.1 days). In conclusion, the single prophylactic administration
of pegylated G-CSF, lipegfilgrastim, or pegfilgrastim is convenient for use in daily clinical practice in patients at
high risk for chemotherapy-induced neutropenia with comparable efficacy.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Неутропенията е най-честата проява на хематологична токсичност при пациенти с малигнени
хемопатии провеждащи химиотерпия [1-3]. Развитието на тежка неутропения, степен 3/4 (по СЗО)
или фебрилна неутропения (ФН) се асоциира с повишен риск от сериозни инфекциозни усложнения,
висока заболеваемост и смъртност, достигаща до
50% от болните [2, 3]. Това тежко протичащо и често животозастрашаващо усложнение изисква непланирани хоспитализации и комплексни реанимационни мероприятия, включващи широкоспектърни
антибиотици, противогъбични препарати, както и
цитостимулираща терапия с гранулоцитен-колонио стимулиращ фактор (ГКСФ) [3]. Наблюдаваната при ФН ранна смъртност и съответно намалена
обща преживяемост може да доведе до забавяне
на лечението, редукция на прилаганите стандартни
дози и компрометиране ефективността на лечението. Освен свързаните с неутропенията усложнения
се наблюдава и сериозен преразход на здравни ресурси [3,4-6].
При оценката на риска от поява на неутропения или
ФН се използват различни международни препоръки и стандарти, като тези на Европейската организация за изследване и лечение на рака (EORTC),
на Националния център за борба с рака в САЩ
(NCCN) и съобразно изчислената степен на риск
се предлага съответното лечение, неговата продължителност начина на провеждане, амбулаторно
или болнично [7, 8]. Характерното за всички рискови скали е използвания индивидуален подход към
болния, при който пациентите се стратифицират в
рискови категории въз основа на фактори, включващи схеми на химиотерапия (с прогнозен миелотоксичен риск), вид заболяване, рискови фактори
за пациента (общо състояние и съпътстващи заболявания, анамнеза за предходна ФН, клинични
белези, левкопения, неутропения и стойност на абсолютния брой неутрофили (АБН) (табл. 1).
Предшестваща лъчетерапия
Неутропения
Костно-мозъчно ангажиране от основното
заболяване
Нарушена чернодробна функция (серумен
билирубин>2.0)
Нарушена бъбречна функция (креатининов
клирънс <50)

С цел намаляване на риска от ФН, хоспитализация и интравенозна употреба на антибиотици по
време на лечението със системна химиотерапия
EORTC и NCCN препоръчват провеждане на профилактика с ГКСФ при пациенти, провеждащи
химиотерапия с висок прогностичен миелотоксичен риск (>20%) [7, 8]. Пациентите, провеждащи
нискорискова химиотерапия за развитие на ФН
(<10%) и които нямат рискови фактори, не се препоръчва профилактика с ГКСФ. Нуждата от профилактика с ГКСФ при пациенти подлежащи на
химиотерапия с междинен риск за ФН (10%-20%)
се определя съобразно наличието на допълнителни рискови фактори и използването на ГКСФ
е показано при наличие на поне 1 рисков фактор
(табл.1). Въпреки наличните стандарти, профилактичното приложение на ГКСФ в клиничната
практика варира широко по отношение на индикациите, времето на приложение и класа използван
ГКСФ. Най-често използвани в клиничната практика са известния filgrastim, а напоследък с успех и
пегилираните форми pegfilgrastim и lipegfilgrastim.
Ползите от тяхното приложение се свързват с бързото и стабилно покачване на неутрофилния брой
и АБН, намалената честота на тежка неутропения,
продължителността и броя на хоспитализации и
удобството и безопасността от тяхното приложение.
В настоящето предварително съобщение са изследвани индикациите за профилактично приложение на ГКСФ с пролонгирано действие и е
анализирана честотата на тежката неутропения,
свързаните с нея инфекциозни усложнения и продължителността на болничния престой.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
Пациенти
Ретроспективно са анализирани данните от профилактичното приложение на дългодействащ
ГКСФ при 72 болни с малигнени хемопатии, диагностицирани и лекувани според приетите стандартни алгоритми [9]. Характеристиката на анализираните пациенти са представени на таблица
№ 2.

Възраст >65 г.
HIV инфекция
Увредено общо състояние
Таблица 1. Рискови фактори за развитие на ФН [8]
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Пациенти

Стойност

Общ брой:
- мъже
- жени

72 (100,0%)
45 (62, 5%)
27 (37,5%)

Средна възраст - год. (от-до):
- лекувани с pegfilgrastim
- лекувани с lipegfilgrastim

69,2± 11.9(32-81) год.
62,9 ±12.1год.
59.6±11.2 год.

Заболяване:
- агресивни неходжкинови лимфоми
- фоликуларен неходжкинов лимфом
- ходжкинов лимфом
- хронична лимфоцитна левкемия
- мултиплен миелом

72 (100,0%)
45(62.5%)
9(12.5%)
6(8.3%)
7 (9.8%)
5 (6.9%)

Лечение с ГКСФ:
- pegfilgrastim
- lipegfilgrastim

49 (68.1%)
23 (31.9%)
Таблица № 2. Характеристика на пациентите

Противотуморна терапия - лечението е обсъдено и проведено съгласно стандартните терапевтични протоколи, за новооткрити и резистентни/
рецидивирали заболявания, при група болни с малигнени лимфоми [9].
Лечение с пегилирани ГКСФ
- индикациите за профилактично приложение на
дългодействащ ГКСФ са определени съобразно
ръководството на EORTC(Фиг.1) [7].
Вторична профилактика с ГКСФ е извършена при
пациенти с предшестващ епизод на неутропения
степен 3/4 или ФН. Във всички останали случаи
приложението на ГКСФ е определено като първична профилактика. Миелосупресивният риск на
използвания протокол химиотерапия е определен
съгласно критериите в ръководството на EORTC
[7]. При пациентите с висок (>20%) миелосупресивен риск приложението на ГКСФ е прието като
абсолютна индикация. При останалите пациенти с
междинен или нисък миелотоксичен риск (≤20%),
индикациите за профилактично приложение на
дългодействащ ГКСФ са в зависимост от възрастта на болния, вида и стадия на заболяването,
костно-мозъчното ангажиране, наличието на предшестващ епизод на неутропения и съпътстващия
коморбилитет (фиг. 1).
- избор на пегилираната форма на ГКСФ - на случаен принцип.
- начин на приложение, доза и ритъм –
Lipegfilgrastim (L) и Pegfilgrastim (P) са прилага-
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ни като еднократна фиксирана доза от 6 mg s.c.
най-малко 24 до 72 часа след завършване на курса химиотерапия съгласно кратката характеристика на съответния продукт [13,14].
Оценка на ефективността
При оценка на ефективността на двата дългодействащи ГКСФ са анализирани лабораторните
и клинични данни: честота на 3/4 степен неутропения и ФН, честота на свързаните с ФН инфекциозни усложнения, брой хоспитализации и изход от
лечението.
Статистическа обработка
С ретроспективен характер са анализираните
данни от индивидуалните електронни здравни
досиета, а с проспективен – история на болестта.
Сравнение между двете групи беше проведено
чрез Pearson‘schi-squared тест и Fisher exact тест.
За статистически значими приехме резултати с
р<0.05. Всички статистически анализи бяха извършени със SPSS for Windows, version 19.0 (SPSS
Inc., Chicago, IL).
РЕЗУЛТАТИ:
Пациенти и заболяване - анализирани са данните от показателите на 72 пациента с малигнени
лимфоми провели поне един цикъл миелосупресивна химиотерапия: с агресивен неходжкинов
лимфом общо n=45 (62.5%), от които с дифузен

В-едроклетъчен лимфом n=36 (50.0%); мантелно-клетъчен лимфом n=5 (6.9%), периферен
Т-клетъчен лимфом n=2 (2.8%) и Т-лимфобластен лимфом n=2 (2.8%). С фоликуларен лимфом
са n=9 (12.5%); с ходжкинов лимфом n=6 (8.3%);
хронична лимфоцитна левкемия n= 7 [9.8%, при
двама пациента профилактиката е вторична след
предшестващ епизод на фебрилна неутропения,
двама пациента са провели муелосупресивен курс
с висок миелотоксичност (RFC, R-CVP) и трима пациенти са провели химиотерапия с нисък миелотоксичен риск (Bendamustin, CEOP, ObinotuzumabChlorambucil), но имат поне 3 рискови фактори за
развитие на ФН: възраст ≥65 г., увредено общо
състояние с тежък съпътсващ коморбидитет, напреднал стадий на заболяването и поредна линия
химиотерапия] и мултиплен миелом n=5 [6.9%,
при един пациент профилактиката е вторична
след предшестващ епизод на фебрилна неутропения, един пациент е провел муелосупресивен
курс с висок миелотоксичност TD-PACE и трима
пациенти са провели химиотерапия с нисък миелотоксичен риск (Bendamustin), но имат поне 3
рискови фактори за развитие на ФН: възраст ≥65
г., увредено общо състояние с тежък съпътсващ
коморбидитет и поредна линия химиотерапия].
3.2. Индикации за профилактика с пегилиран
ГКСФ – при всички 72 пациента, провели поне
един цикъл миелосупресивна химиотерапия, е
приложена профилактика на неутропенията с
дългодействаш ГКСФ. Според използвания пе-

гилиран ГКСФ пациентите оформиха 2 подгрупи:
група L - n=23 (31.9%) и група P - n=49 (68.1%). При
група Р са анализирани 150 курса химиотерапия,
а при група L - 50, като различието се дължи на
по-късното включване в позитивния списък и реамбурсиране от НЗОК на lipegfilgrastim. И в двете
подгрупи преобладава мъжкия пол [L: n=15 (65%)
и P: n= 30 (61%)] спрямо женския [L: n=8 (35%); P:
n=19 (39%)]. Средната възраст на анализираната
кохорта от 72 болни е 69.2±11.9г. (32-81 г.), като за
група L е 59.6±11.2 и за група Р - 62.9±12.1.
Вторична профилактика поради предшестващ
епизод на неутропения са получили 16 пациента
(22.2%), 8 пациенти от всяка подгрупа: L-(35%) и
Р-(16%). При останалите 56 (77.8%) дългодействащ ГКСФ е прилаган с цел първична профилактика (L - 65%; P - 84%) съобразено с препоръките на EORTC [7]. Съгласно указанията на EORTC
профилактика с ГКСФ се препоръчва при пациенти с планувана миелосупресивна терапия с висок
риск от ФН (>20%). В анализираната от нас група
първична профилактика е била прилагана в съответствие с описаната индикация при 25 (44.6%) от
болните.
При останалите 31 (55.4%) първична профилактика е била показана поради комбинираното
влияние на фактори асоциирани с основното заболяване и индивидуалните характеристиките на
пациентите (възраст, съпътстващи заболявания)
съпоставени към предвидения курс химиотерапия
(ХТ), използвайки модела на EORTC (фиг. 1).

Фигура 1. Алгоритъм за определяне на индикациите за профилактика с ГКСФ. Адаптирано по [8].
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В групата пациенти с първична профилактика с
lipegfilgrastim при миелосупресивен риск < 20% лекувани с Rituximab-Bendamustine; ObinutuzumabCHOP и R-CHOP 21, трима от пациентите са на
възраст над 65 г. При пациента с нисък миелосупресивен риск [˂10% (Bendamustine)] допълнително са били налични факторите костно-мозъчно
ангажиране от основното заболяване, напреднал
стадий на заболяването и сърдечно-съдова и/или
белодробна съпътстваща патология. При останалите болни на възраст ˂65 г.(50%, n=3), причина за
първична профилактика е била авансирал стадий
на заболяването.
В групата провели първична профилактика с
pegfilgrastim при риск от ФН < 20% (R-Bendamustine;
G-Bendamustine; R-CHOP 21; G; RGemOxrituximab/
gemcitabine/oxaliplatin;
Bendamustine;
CEOP
cyclophosphamide/vincristine/etoposide/prednisone),
56% от пациентите (n=14) са на възраст над 65 г.
Останалите анализирани на възраст ˂65 г.(44%,
n=11) имат допълнително поне два от факторите
авансирал стадий на заболяването, костно-мозъчно ангажиране от основното заболяване, съпътстващ коморбилитет.
Оценка на терапевтична ефективност от приложение на пегилиран ГКСФ
Наблюдаваните случаи с 3/4 степен тежест на неутропения не се различаваха значимо мeжду пациентите получили профилактика с lipegfilgrastim
(17.4%) и pegfilgrastim (26.5%, p=0.36) както
и между двете групи, когато ГКСФ е прилаган
само като първична профилактика съответно
при lipegfilgrastim в 26.7% и pegfilgrastim - 24.4%
(p=0.55).
Хоспитализациите и болничния престой и при
двата дългодействащи ГКСФ са сходни величини.
Честотата на хоспитализации свързани с ФН при
lipegfilgrastim е наблюдавана в 17.4% от болните
и в 26.5% при pegfilgrastim (p=0,3). Продължителността на средния болничен престой в групата болни, получили lipegfilgrastim е 8,5 дни и 6,1 дни при
pegfilgrastim.
ОБСЪЖДАНЕ :
Неутропенията е най-често наблюдаваната хематологична токсичност на противотуморното лечение при пациенти с малигнени хемопатии. Тежките
степени са свързани с повишен риск от инфекциозни усложнения, увеличена продължителност на
хоспитализациите и нарастващи разходи за лечение. Приложението на ГКСФ варира широко по отношение на индикациите, времето на приложение
и вида на използвания ГКСФ.
Анализът за ефективност на lipegfilgrastim и
pegfilgrastim показа честота на хоспитализации
поради неутропения и свързаните усложнения от
23.6 % за всички изследвани сходно с данните на
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други изследователски групи [4, 10-12].
В литературата липсват безспорни доказателства
за преимуществото на определен клас ГКСФ за
намаляване на риска от ФН и свързаните усложнения и смъртност [11, 12]. Получените от нас данни също не установяват значимо преимущество на
един от двата използвани растежни фактори. Подобни са и публикуваните резултати от т.н. „headto-head” проучване на Bondarenko I. et al. [12],
които показват, че при lipegfilgrastim и pegfilgrastim
липсва значима разлика в честота на случаите с
тежка и много тежка неутропения, ФН. Все пак е
демострирано намаляване на времето за възстановяване на неутрофилния брой след първи цикъл с 1,5 дни след приложение на lipegfilgrastim
в сравнение с pegfilgrastim. Обратно получените
от нас резултати, сочат с 2,4 дни по-дълъг среден
болничен престой, необходим за възстановяване
на неутрофилния брой и овладяване на инфекциозните усложнения при получилите lipegfilgrastim
в сравнение с тази с pegfilgrastim. Възможно обяснение на получените от нас резултати е разликата
в разпределението на пациентите в двете сравнявани групи. Сред болните получили pegfilgrastim,
процентът на провелите миелотоксичен режим с
висок риск от ФН (˃20%) е по-нисък за сметка на
по-висок дял на пациенти с минимален риск от усложнения (нисък миелотоксичен риск, ≤10%). Противоположно в групата на lipegfilgrastim, най-висок процент от пациентите са с висок риск от ФН
и свързани усложнения. Трябва да се отбележи
важният факт, че както в представеното така и в
други проучвания,продължителността на болничния престой поради неутропения степен 3/4 или
ФН е по-къс от средната продължителност на приложение на краткодействащ ГКСФ при същите
индикации [11]. Причината е различната фармакокинетика на двата основни класа ГКСФ: с кратко
действие или пегилирана форма и необходимостта от ежедневно приложение на кратко действащ
ГКСФ в сравнение с еднократната фиксирана
доза на пегилираните форми [11]. Pegfilgrastim е
пегилирана форма на аналоговия filgrastim (кратко
действащ колонии-стимулиращ човешки гранулоцитeн растежен фактор) с полуживот от 15 до 80
ч., много по-дълъг от този на filgrastim (3-4 ч.) [13].
Lipegfilgrastim е ковалентен конюгат на filgrastim с
една молекула метоксиполиетилен гликол (PEG),
свързани посредством въглехидратна част, състояща се от глицин, N-ацетилневраминова киселина
и N-ацетилгалактозамин. Средният терминален
полуживот варира от около 32 до 62 часа след еднократно подкожно инжектиране и също е много
по-дълъг от този на filgrastim (3-4 ч.) [14].
Безспорна обаче остава необходимостта от първична и вторична профилактика с ГКСФ на неутропенични усложнения след химиотерапия при
определени индикации. В проучване върху 2562
пациента с малигнени заболявания лекувани с
миелосупресивна химиотерпия е доказано, че за

преодоляване на ФН е необходим освен болничен
престой и значим финансов ресурс [8]. Други автори демонстрират намаляване на хоспитализационната смъртност асоциирана с пневмония или
сепсис от 20% до 4% с използването на ГКСФ, което предопределя профилактиката на ФН с ГКСФ
като важна здравна и икономическа стратегия при
болни подлежащи на миелосупресивна терапия
[3].
Интересно е да отбележим, че един от курсовете
комбинирана имунохимиотерапия (Obinutuzumab/
Bendamustin), който е предизвикал предшестващ
епизод на неутропения степен 3/4 не е включен
в списъка на курсове системна химиотерапия с
миелотоксичен риск представен от EORTC[7]. Подобна картина е наблюдавана и при друг пациент,
получил първична профилактика с ГКСФ след
комбиниран режим имунохимиотерапия, включващ ново анти-CD-20 моноклонално антитяло
(G-CHOP 21). Тези данни са в подкрепа на констатираната и от други автори [10] необходимост от
обновяване и допълване на информацията за миелотоксичния риск, асоцииран с прилагания курс
терапия в ерата на инкорпориране на нови таргетни молекули като част от комбинирана имуно-химиотерапия или монотерапия при натрупващите
се доказателства за повишен кумулативен цитотоксичен ефект [10]. В съответствие с данните от
клинични изпитвания и мета-анализи публикувани в литературата в настоящия анализ в групата
с междинен миелотоксичен риск (10-20%) бяха
включени два допълнителни режима съдържащи
имунотерапия от ново поколения (G-Bendamustine
и G).

да намаляване на разходите, както за медикаменти, така и за болничен престой.
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