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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 нару-
шенията в регулацията на генна експресия при различните форми на миелоидните неоплазии, во-
дещи 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 ло-
кализирания в дългото рамо на хромозома 8, ген BAALC (brain and acute leukemia, cytoplasmic), играещ 
съществена роля в регулирането на диференциацията на миелоидните прогенитори. Настоящи-
ят 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 func-
tional 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

ОБЗОРИ REVIEWS

ВЪВЕДЕНИЕ

Детайлното секвениране на ДНК от пациенти с 
остра миелоидна левкемия (ОМЛ) в рамките на 
програмата The Cancer Genome Atlas (TCGA), раз-
кри хетерогенно заболяване с почти 2000 сома-
тични мутации в гените на 200 пациенти. Някои от 
най-честите соматични варианти могат да бъдат 
наблюдавани, също така и при миелодиспластич-
ните синдроми (МДС) и миелопролиферативните 
неоплазии (МПН). Същите тези мутации могат да 
се срещнат и при здрави индивиди при които има 
възрастово обусловена клонална хемопоеза, но-
сеща сериозен риск за развитие на МДС, МПН, и 
ОМЛ1. 

Тази хетерогенност показва защо неопластичните 
заболявания на миелоидната редица остават един 
от сериозните проблеми пред съвременната хема-
тология, независимо от огромния напредък през 
последните години. Неясната етиопатогенеза, 
и размити граници между отделните групи забо-
лявания, дават място за редица въпроси, които 
продължават да са предизвикателство за изсле-
дователите. На фона на мащабните проучвания 
върху разнообразните генни мутации през послед-
ните години, остават някои въпроси, на които се 
обръща по-малко внимание – като например, зна-
чението на отклоненията в регулацията на генна 
експресия при различните форми на миелоидни 
неоплазии, водещи до нарушения във функционал-
ната активност на някои гени и съответно свръх- 
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експресия или отсъствие на експресия, чиито ре-
зултат е свръхпродукция/отсъствие на нормални 
протеини, имащи ключово значение за клетъчната 
биология. 
Един от тези въпроси бе поставен с открива- 
нето 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 лимфо- 
бластна левкемия (ОЛЛ).2,3

ГЕНЕТИКА

BAALC генът се намира на дългото рамо на хромо-
зома 8 (8q22.3)4, съдържа 8 кодиращи екзона и се 
простира на 89613 бази от геномната ДНК. Тран-
скрипционният протеин кодиран от него се състои 
от 180 аминокиселини4. Физиологично BАALC ге-
нът се експресира при бозайниците, но не се сре-
ща при по-нисши организми3. 
BАALC гена и протеинът кодиран от него имат ви-
сока експресия в невралните тъкани като главен 
и гръбначен мозък, в костния мозък при CD 34 
позитивните прогенитори на бялата кръвна реди-
ца3,4, 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 про-
теинни 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 диференциаци-
ята на миелоидните прогенитори6,7. 
Ролята на BАALC гена при възникването на лев-
кемия 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 хема-
топоетичните стволови клетки, а само се блокира 
миелоидната диференциация и така когато се ком-
бинира със самообновяващ се онкоген-промотор 
(например HoxA9), може да стартира левкемогене-
зата 6.

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 високо-
рискова поредица промени при левкемогенезата10.
Предполага се че функцията на протеина кодиран 
от BАALC е свързана с цитоскелетната мрежа. Спи-
ране на диференциацията на клетката, причинена 
от промяна на формата, мотилитета или адхези-
онната способност са възможните последствия от 
промяна в експресията на BАALC гена8. Установе-
но е, че протеиновата изоформа на BAALC взаи-
модейства 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 по-
стсинаптичния „липиден сал“, което означава, че 
тя има функции, включени в пренасянето на сиг-
налите, трансмембранния трафик и регулация на 
актиновия цитоскелет11. 
BАALC регулира пролиферацията и диференциа-
цията на левкемичните клетки чрез продължител-
но активиране на Еxtracellular signal - Regulated 
Kinase (ERK) взаимодействаща с клетъчно-ске-
летния 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 диференциа-
ция на ОМЛ клетките чрез блокиране на Krüppel-
like factor 4 (KLF4) в цитоплазмата и инхибиране 
на функцията му в ядрото7. 
Налични са данни за съществуване на регула-
торна връзка на експресията на BAALC от FLI1 и 
c-MYC гените, кодиращи транскрипционни факто-
ри водещи до клетъчна пролиферация12. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИ ХЕМАТОЛОГИЧНИ 
НЕОПЛАЗИИ

В различните проучвания е открито, че свръхекс-
пресията на BАALC се наблюдава при 28% от па-
циентите с ОМЛ и при 65% от възрастните паци-
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енти с ОЛЛ3. 
Установената честота на свръхекспресията на 
BAALC при пациентите с МДС е 50 % , като тя е 
най-висока е при субтиповете: рефрактерна ане-
мия с ексцес на бласти (RAEB-2) (30 % от всич-
ки 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 онкоге-
незата10.

КОРЕЛАЦИЯ НА ВИСОКА BАALC  
ЕКСПРЕСИЯ С НЯКОИ КЛИНИЧНИ И  
ЛАБОРАТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И  

МУТАЦИОННИЯ СТАТУС ПРИ ОМЛ.

В литературата не се съобщават данни за асоциа-
ция 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 перифер-
ната кръв, както и с наличието на бласти в кост-
ния мозък по времето на поставяне на диагнозата 
ОМЛ13.
Резултатите от мета-анализ, проведен при избра-
ни проучвания, показват тенденция за повишена 
експресия на BАALC гена при слабо диференци-
раните ОМЛ (М0/М1/М2 субтипове), докато при 
добре диференцираните свръхекспресия се на-
блюдава рядко13.
Липсват доказателства на асоциация между 
свръхекспресията на BAALC гена и видът на уста-
новените хромозомни аномалии. Същевременно, 
повишена честота на аберантната свръхекспре-
сия е наблюдавана при пациенти с нормален ка-
риотип.
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 обоб-
щени 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-

нение на 307 възрастни пациенти с ниска и висока 
експресия на BAALC, те установяват, че пациенти-
те с висока експресия имат по-висока честота на 
първично резистентна левкемия (16% срещу 6%; 
P .006). Високата експресия на BAALC се асоции-
ра 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-висока-
та 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 първич-
но 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 висока-
та генна експресия на BАALC блокира диферен-
циацията на миелоидните клетки и когато е ком-
бинирана 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 свър-
зана с IDH1и IDH2 див тип, цитогенетично нормал-
ни 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 ре-
курентни хромозомни аберации чрез класическите 
цитогенетични техники. Тази информация е осно-
ва за класифициране на пациентите, при поставя-
не на диагнозата, в трите прогностични категории: 
благоприятен, междинен и неблагоприятен риск. 
Понастоящем пациентите с благоприятен риск 
ОМЛ се лекуват само с химиотерапия, докато па-
циентите с неблагоприятен риск се насочват за 
провеждане на алогенна стволовоклетъчна транс-
плантация ако е наличен подходящ донор. При-
близително 40 - 45 % от ОМЛ пациентите обаче 
нямат идентифицирана цитогенетична аномалия 
при диагнозата и се класифицират в групата с 
интермедиерен риск (с широки граници на стой-
ностите 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 неблаго-
приятен риск измежду тези с цитогенетично нор-
мална 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 (пре-
живяемост свободна от събития) 5 месеца, дока-
то при BАALC негативните пациенти медианата 
е 15 месеца1.Прогнозата на пациенти с ОМЛ и 
свръхекспресия на BАALC е лоша неблагопри-
ятна - 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 прежи-
вяемост на тези пациенти8. 
Важността на идентифицирането на прогностични 
молекулярни маркери при ЦН ОМЛ пациенти за 
подобряване на терапевтичния подход е потвър-
дена и от изследване, при което авторите проуч-
ват 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 използ-
вайки RT-PCR. Пациентите са били разделени на 
BАALC ниска и висока експресия, като висока екс-
пресия 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 реми-
сии (P < 0.005) и по-кратка обща преживяемост 
(OS) (P < 0.001). Не е била наблюдавана сигни-
фикантно значима асоциация между нарастване 
на експресията на BАALC (P = 0.398). Мултивари-
абилния анализ потвърждава високата експресия 
на BАALC, като независим рисков фактор за OS. 
Свръхекспресията на BАALC прогнозира неблаго-
приятен клиничен изход и може да бъде обособе-
на като важен рисков фактор при ЦН ОМЛ паци-
енти18. 
Каква е ролята на BAALC при пациенти с ОМЛ 
– абнормен кариотип? При проучване върху 175 
възрастни пациенти с ОМЛ с различен цитогене-
тичен риск, е оценен ефекта на свръхекспресията 
на BАALC гена върху изхода от заболяването19. 
Пациентите в проучването са били разпределени 
съответно: 13 с благоприятен кариотип, межди-
нен при 117 и неблагоприятен при 45 съответно. 
BАALC гена е бил свръхекспресиран при 87/175 
(50%) от пациентите без асоциация с цитогенетич-
ния 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 преживяе-
мост е била 22 месеца с обща преживяемост (OS) 
35% . BAALC е идентифициран като един от фак-
торите с негативен импакт върху OS (P = 0.01). Ав-
торите наблюдават по-лош изход при пациенти с 

висока експресия на BАALC при всички цитогене-
тични 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 иденти-
фицира пациенти с неблагоприятна прогноза при 
всички цитогенетични групи, като наличието и при 
пациенти с благоприятен или неблагоприятен ка-
риотип 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 проучва-
ния на множество гени (между които и BAALC), 
асоциирани с лоша прогноза при миелоидните 
неoплазии. При проучване върху 140 МДС пациен-
ти, данните за експресията на четири гена: MN1, 
ERG, BAALC и EVI1 (MEBE) са били комбинирани 
в адитивен скор, който е бил валидиран с неза-
висима кохорта от 110 МДС пациенти. Високият 
МЕВЕ скор, дефиниран като висока експресия на 
най-малко два от четирите гена, прогнозира сигни-
фикантно по-кратка обща преживяемост (ОS) (HR 
2.29, 95 % CI 1.3-4.09, P= .005) и време до прогре-
сия към ОМЛ (HR 4.83, 95 % CI 2.01-11.57, P< .001). 
При валидационната кохорта от 110 МДС паци-
енти, 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 поло-
вината от МДС пациентите с висока експресия на 
BAALC (48.6 %), трансформирали в ОМЛ в рамки-
те на проучването, докато от групата с ниска екс-
пресия на BAALC са трансформирали едва 11.4 % 
от пациентите12. Цитираните данни очертават въз-
можното участие на BAALC гена в патогенезата на 
МДС и определено показват нуждата от допълни-
телни изследвания в тази насока.

ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ НА BAALC ПРИ 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С ОМЛ

При опит да се оцени въздействието на алогенна-
та трансплантация върху изхода от лечението, е 
предложена интегративна прогностична оценка на 
риска (Integrative Prognostic Risk Score - IPRS) за 
ЦН ОМЛ пациенти, базиран на клинични, хемато-
логични 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, 
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WT120. В зависимост от оценката пациентите с 
ЦН ОМЛ се разделят на три рискови групи: ни-
сък, междинен и висок риск. Ролята на алогенна-
та стволово-клетъчна трансплантация (alloSCT) 
за пациентите във всяка една от трите рискови 
групи е изследвана чрез intent-to-treat анализ, по-
ради 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 фа-
милно-свързан донор, в сравнение с пациенти при 
които е от нефамилен донор. При групата с меж-
динен риск има по-ниски OS и RFS, когато прове-
дената alloSCT е от фамилно-свързан донор, в 
сравнение с пациенти при които е от нефамилен 
донор. Ефектът при групата с нисък риск не е от-
четлив, 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, рефлекти-
райки на биологичната хетерогенност при ЦН ОМЛ 
пациентите20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На базата на направения литературен обзор върху 
наличните данни за ролята на BAALC в етиопато-
генезата 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 ми-
елоидни неоплазии. От практическа гледна точка, 
натрупаните данни показват, че BAALC има кли-
нично значение  за определяне хода на заболя-
ването, както и за комплексната оценка на отгово-
ра към терапията. Необходими са допълнителни 
проучвания за ролята на BAALC гена при миело-
диспластичните синдроми с оглед изясняване на 
взаимовръзките в голямата група на миелоидните 
заболявания, както и на подобряване на терапев-
тичните опции при съответните пациенти.
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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 работ-
на 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 „ме-
гапонятие“, където хематологични заболявания водят до широк спектър бъбречни увреждания, пре-
дизвикани от леко- и тежковерижни моноклонални отложения във всички структури на нефрона. 
Хематологичната патология се представя от индолентните плазмоклетъчни и лимфопролифе-
ративни неоплазии със секреция на моноклонални протеини: MGUS, SM, LPL, MALT, CLL, MZL. Обединя-
ващият 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 заболя-
вания с бързо настъпваща терминална БН, зависимост от хемодиализа, резистентност на конвен-
ционалната терапия, рецидиви след бъбречна трансплантация, трансформация в хематологични 
заболявания с висока степен на малигненост и намалена преживяемост. Тази неблагоприятна ево-
люция в значителен процент от случаите е напълно терапевтично коригируема чрез съответни-
те 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 проти-
воречието между клиничните хематолози и нефролози: от една страна строго регламентирано 
поведение „watch and wait“ , от друга – необходимостта от ранно лечение за овладяване на бъбреч-
ната 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 diseas-
es 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 uni-
fying 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 cas-
es 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 въ-
ведено 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 гру-
пи, които създават консенсусно приети правила 
за диагностика, лечение и наблюдение на паци-
ентите с MGRS2-5 Първоначалното определение 
на MGRS включва всички вторични бъбречни ус-
ложнения с агресивна еволюция и рязко нама-
лена преживяемост, причинени от моноклонални 
протеини, секретирани от клонална нискостепен-
на плазмоцитна популация. От него е видно, че 
MGRS не е нова нозологична единица или забо-
ляване само по себе си, а сборно хематологично 
понятие, дефинирано чрез широк спектър бъбреч-
ни 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 хе-
модиализа, резистентност на конвенционалната 
терапия, рецидиви на патологията след бъбречна 
трансплантация, трансформация в хематологич-
ни неоплазии с висока степен на малигненост и 
накрая с бърз фатален край6. По същото време 
са натрупани доказателства за значим терапев-
тичен отговор при лечение на пациенти с MGRS 
със съвременната антимиеломна терапия, вкл с 
АСКТ7,8,9. Нещо повече – подобрената преживяе-
мост 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-но-
вата налична информация, свързана с бъбречни-
те лезии при MGRS10. Най-напред е предефини-

рано определението, което освен MGUS включва 
и индолентните лимфопролиферативни и плазмо-
клетъчни неоплазии: SM, LPL, MALT, CLL, MZL. В 
тези добре дефинирани заболявания с различен 
произход, биология, терапевтична стратегия и 
еволюция обединяващият елемент е възможност-
та 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 пато-
генетични свойства. 

• малигненият клон в хематологичен аспект не 
предизвиква характерната за дадена нозоло-
гия прогресия или усложнения.

• когато основното хематологично състояние 
прогресира до необходимост от лечение, съ-
гласно съответните протоколи, тези заболява-
ния вече не се считат за MGRS.

• необходимост от лечение на бъбречните ув-
реждания, 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 бъб-
речни 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%) па-
циенти са интерпретирани като MGRS, които оба-
че 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 група-
та с MGUS и 10 пъти по-висок сред пациентите с 
MGRS!12.
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ПАТОГЕНЕТИЧНИ МЕХАНИЗМИ 

Уникалността и разнообразието на лековериж-
ната и/или тежковержината моноклонална пато-
логия, патогенетичната детерминираност на ЛВ/
ТВ и едновременно с това „непредсказуемото“ им 
значение за органни увреди, представляват голя-
ма теоретична загадка и до днес. В патогенетичен 
аспект MGRS е сборен терминологичен вариант 
на добре известните болести на моноклоналните 
имуноглобулинови отложения (MIDD), но локали-
зирани само в бъбречните структури. MIDD могат 
да се развият във всяка фаза от еволюцията на 
малигнените хемопатии под формата на сателит-
на моноклонална нефропатия. Бъбречните отло-
женията биват три вида в зависимост от парапро-
теина: 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 паци-
ент има своя моноклонална имуноглобулинова 
болест с неповторима и уникална аминокиселин-
на последователност. Ултраструктурната харак-
теристика 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 имуноглобулино-
ви пептиди.

ГЕНЕН ЕКСПРЕСЕН ПРОФИЛ 

Разнообразните аминокиселини последователно-
сти 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 генети-
чен профил при леко/ тежко верижната патология 
е сходен, но по-многообразен от този на плазмо-
цитните 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 леко-
верижни 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 генетич-
ни мутации, а от установените – нито една не е 
задължителна в патогенетичен аспект за форми-
рането на определен тип моноклонални депозити, 

въпреки, че на практика те са пре-детерминирани? 

ФИБРИЛЕРНИ И ГРАНУЛЕРНИ ДЕПОЗИТИ –
МЕХАНИЗМИ НА АГРЕГАЦИЯ

Установените мутации при амилоидогенните отло-
жения засягат най-често леките вериги ламбда (ЛВ-
λ). Неамилоидните лековерижни депозити ангажи-
рат 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 Ruiz-
Zamora RA и кол върху моделния протеин 6aJL2 
идентифицират потенциална „фибрилогенна точ-
ка“, 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 фибрило-
образуване19. В частност при подобно моделиране 
в VκIV и VκI региони се установява почти постоян-
ното присъствие на аминокиселините левцин, из-
олевцин 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. установя-
ват, че всички Tyr-дo-Phe мутации при линията AL-
09 образуват фибрили при рН10, т.е. мутирали ти-
розинови остатъци разположени до фенилаланин 
стимулират фибрилогенезата20. При тежковериж-
ните отложения е доказана постоянна аномалия 
- отсъствието („изтриването“) на СН1 домена на 
ТВ, при което VH доменът със своята поразител-
на прилика с ЛВ директно се присъединява към 
CH3. Делецията на γ-СН1 региона възпрепятства 
свързването с шаперона BiP (свързващ ТВ - про-
теин) в ендоплазмения ретикулум, което води до 
секреция на сегментирани (пресечени) ТВ от плаз-
матичните клетки 21,22. 
Разнообразните промени, засягащи вътрешна-
та 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 установя-
ва, че промененото равновесие в полза на моно-
мерните форми засилва агрегацията23,24

D2 ↔D→АГРЕГАЦИЯ
Други съществени механизми за агрегацията 
на моноклоналните ЛВ е тяхната изоелектрич-
на точка (ИЕТ), увеличението на циркулиращите 
дисулфидно свързани ЛВ и формирането на хи-
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дрофобна кухина при фибрилерните и аморфни 
отложения. Наблюдавана е зависимост между 
вторичната структура на ЛВ, тяхната ИЕТ, термо-
стабилност и фибрилогенезата. ИЕТ на фибри-
лерните 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 катион-
ния диапазон (8.2-8.8). На тази база Kaplan B и кол. 
 предлагат т.нар механистична теза: „агрегиране-
то на ЛВ във фибриларни амилоидни отложения 
е резултат от електростатично взаимодействие 
между противоположно натоварени полипепти-
ди, 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 пато-
логичните хомодимери е покрито с неполярни ос-
татъци, оформящи непроменяща се цилиндрична 
хидрофобна кухина.

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

Константната хидрофобна зона контролира ста-
билността на хомодимерите от пълноразмерни 
(VL-J-CL) или вариабилни (VLСs) пептиди чрез 
лигандни връзки, които образуват контакти с ней-
ните 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 пренарежда-
ния формира повече от една критична дестабили-
зираща междинна конфигурация, която е предис-
позицията за агрегация с неправилно разгъване, 
и предопределя различен тип отложения в даден 
таргетен орган. Съвременните експериментални 
модели на Blancas-Mejía LM представят фибри-
логенезата като автокаталитичен процес от типа 
„нуклеация-полимеризация“ в абнормна енергий-
на обстановка, с термодинамична и кинетична 
нестабилност, при който промененият интерфейс 
с неправилно разгънати фибрили катализира 

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 Ramirez-

Alvarado)

Чрез математични модели на различни структурни 
конформации и физикохимични свойства на ЛВ са 
създадени няколко уеб-базирани компютърни мо-
дели 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 агрега-
ция на различни полипептидни секвенции от на-
турални (пациентски), синтетични рекомбинатни 
(ad-hoc библиотеки) или мутантни ЛВ. В базата 
данни Zipper, уникалната структурна информация 
от над 20 000 предполагаеми лековерижни после-
дователности с висока склонност към фибрилни 
формации в 3D профил, е съчетана с изчисления 
за енергийната стабилност при разгъване на ами-
нокиселинните пептиди32,33. Настоящите проучва-
ния 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-бър-
зо) и по този начин са податливи на ендопротео-
лиза, която води до освобождаване на амилоидо-
генни ЛВ фрагменти (всички VL лесно образуват 
амилоидни фибрили, но нито един от пълнораз-
мерните). Кинетичната стабилност т.е. разликата 
в свободната енергия между естественото състоя-
ние и процеса на разгъване на протеина, опреде-
ля скоростта на разгъване на ЛВ. Атомистичният 
модел представя фибрилогенезата като „болест 
на неправилното сгъване/разгъване“ на термоки-
нетично нестабилни пептидни сегменти34.
Агрегацията на моноклоналните ЛВ/ТВ до базал-
ните 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 (моно-
цито-хематрактант протеин)35. Стимулира се фос-
форилацията на MAPK, p38 MAPK, AP-1, NFkB. 
Ограничава се органичния и анионния транспорт, 
глюконеогенезата и ацидификационната способ-
ност на епителните клетки. В близост до клетъч-
ните мембрани моноклоналните ЛВ/ТВ участват 
в сложен рецепторен процес с разнообразни би-
ологично активни хуморални агенти - растежни 
фактори, интегрини, интерлевкини, лейкотриени, 
металопротеинази. Активират се основни сиг-
нални трансдюсери за вътреклетъчните пътища, 
контролиращи метаболитни, пролиферативни и 
трансформационни процеси. Имунохистохимични 
изследвания с основен панел CD 68, MSA (мус-
кул-специфичен актин), SMA (гладко мускулен 
актин), CD 14 и Ham 56 протеин) доказват, че 
взаимодействието на мезангиалните клетки с ЛВ 
предизвиква характерна фенотипна трансформа-
ция: гранулерният или аморфен тип депозити ин-
дуцират миофибробластна SMA(+) мезангиална 
трансформация, докато фибрилогенните – макро-
фагоподобна (CD 68+ и Ham 56+) 36,37.
Поради филтриращата функция на бъбреците и 
преди всичко като място на ендогенния метаболи-
зъм на ЛВ те са основната мишена за монокло-
налните депозити във всички етажи и структури на 
нефрона.
Гломерулните увреди са свързани с неметаболи-
зирани ЛВ и филтрирани ТВ или фрагменти от тях.. 
В зависимост от своята физикохимична и струк-
турна хетерогенност те взаимодействат със струк-
турите на гломерулния компартимент, привличат 
проинфламаторни цитокини и активират поредица 
сигнални пътища, критични за пролиферацията, 
миграцията, фенотипната трансформация и апоп-
тоза. Различни организирани и неорганизирани, 
фибриларни (AL-амилоидоза) или аморфни (LCDD) 
депозити предизвикват всички познати модели на 
гломерулни увреждания на ГБМ, мезангиума и ка-
пилярния конволут (по разнообразие наподобяват 
промените при системен лупус). 

Тубулоинтерстициални увреди. Неметаболизи-
раните и устойчиви на лизозомните протеази ЛВ 
преципитират в тубулния просвет, като образуват 
cast nephropathy, предизвикват тубуларна обструк-
ция и едновременно с това тежки възпалителни 
промени и оксидативен стрес в интерстициума, 
където дават старт на интерстициалната фибро-
за. Вторият тип увреждания е т.нар „проксимална-
та тубулопатия“ с кристалоидни, ромбовидни и иг-
ловидни 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 сте-
пен на некроза на тубулния епител, предизвикани 
от предимно λ тип ЛВ.
 

MGRS – КЛАСИФИКАЦИЯ38,39 

В зависимост от въвличането на нефрона в пато-
логичния процес основните патологични находки 
ангажират гломерулите, тубулоинтерстициума и 
съдовия компонент. Подобна „секторна“ и преди-
лекционна класификация се използва от много ав-
тори, въпреки че са описани отложения в повече 
от 1 зона на нефрона ( фиг 4).

Фиг. 4. Схема на бъречни увреждания от моноклонал-
ните имуноглоблинови отложения в зависимост от 

секторите на нефрона (по Doshi М)40.
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Втората класификация е хистопатологична и се 
базира на ултраструктурните находки39. В класи-
фикацинната схема на работната група IKMG от 
2012 г. бъбречните депозити първоначално са ка-
тегоризирани 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 – вис- 
шата 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 гло-
мерулите, но в 60% от случаите - интерсти-
циума и кръвоносните съдове, подчертана 
тендеция за комбинирано ексктраренално 
засягане на много органи и тъкани с разноо-
бразни 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 супре-
сия на изотиповете на ЛВ (3–15%), с диаме-
тър 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 Кон-
го-рот (-) фибрили (≥ 30 nm) от предимно мо-
ноклонални Ig с рестрикция на ЛВ (по-рядко 
от поли/олигоклонални) с характерна въ-
трешна кухина или т.нар „тактоидни“ фибри-
ли; 
1.2.2.Криоглобулинемичен гломеруло-
нефрит (КГН) – субендотелиални и ин-
тралуменарни депозити от моноклонални 
криоглобулини тип І и ІІ, организирани в так-
тоидни 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 ту-
булопатия (LCPT) кристален вариант: 

хомотипна лековерижна полимеризация 
под формата на електронно-плътни, ром-
бовидни, правоъгълни, пирамидални или 
наподобяващи игла депа от кристали; ЛВ 
най-често са подклас Κi с необичайни не-
полярни или хидрофобни остатъци в CDR1 
региона на Vκ домена; освен в тубулните 
лизозоми кристалоидни включвания се на-
блюдават 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 лековериж-
на хистиоцитоза (SCH - кристал съхраня-
ваща хистиоцитоза); LCPT протича клинич-
но под формата на придобит синдром на 
Fanconi във възрастни 
1.3.2. LCPT- некристален вариант: не-
кристални лековерижни включвания в ли-
зозомите 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 предизвик-
ват обструктивен или възпалителен васку-
лит, процесът на кристализация се засилва 
при ниски температури (криокристалоидна 
глобулинемия)78-80 

1.4. Лековерижни отливки и тубулинтерсти-
циални увреди - доскоро приемани за основния 
морфологичен субстрат на понятието „миеломен 
бъбрек“ 

1.4.1. Лековерижна отливъчна нефро-
патия (cast nephropathy) резултат от хе-
теротипната агрегация на филтрирани и 
неметаболизирани моноклонални ЛВ с 
Tamm-Horsfall гликопротеина (THP) като не-
разтворим протеинов комплекс. 
1.4.2. Тубулоинтерстициален нефрит. 
Интрареналното последствие на лекове-
рижна тубулопатия, мощен стимул за разви-
тието на интерстициална фиброза и ключов 
момент за БН при плазмоклетъчните забо-
лявания.

2. Неорганизирани имуноглобулинови депозити 

2.1. Болест на леко/тежковерижните депа (L/
HCDD,HCDD) - нефибрилерни предимно BJκ 
електронно плътни депозити конго-рот(-), разпо-
ложени грануларно или линеарно по протежение 



14

на Баумановата капсула, в гломерулните капиля-
ри, в мезангиалните нодули, перитубуларно и в 
интерстициума; формират възли наподобяващи 
нодуларна гломерулосклероза при диабетици; из-
разена склонност към екстраренални отложения. 

2.2. Пролиферативен гломерулонефрит с мо-
ноклонални IgG депозити (PGNMID) - ограниче-
ни линейни пунктати от цели имуноглобулинови 
молекули предимно IgG3 по ГБМ/ТБМ и мезанги-
ума.

3. Бъбречни увреждания без депозити. 

3.1.С3ГН е рядка пролиферативна гломерулопа-
тия, характеризираща се с доминиращи, елек-
тронно-плътни мезангиални и субендотелиални 
отложения на С3 , резултат от вродени и придоби 
нарушения в регулаторните механизми за актива-
ция на алтернативния път на комплемента.
3.2. Dense deposition disease - отличава се ул-
траструктурно по електронно плътните отложе-
ния, 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 компле-
мента и се характеризира със значителни увреж-
дания по протежение на целия нефрон: тромбози, 
мезангиолиза, двойно контурирани капилярни сте-
ни, остра тубулопатия.
4.2. Гломеруларна микроангиопатия, цитокин-
но медиирана и асоциирана с POEMS синдром 
с λ тип М-компонент, характеризираща се мезанги-
ална и ендотелна клетъчна пролиферация, заде-
беляване 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 про-
цес от IgG или IgA моноклонални антитела, кои-
то 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 заболя-
ване. 

Представената класификация всъщност е една 
мащабна „инвентаризация“ на всички известни 
досега прояви на моноклоналните имуноглобули-
нови депозити и преципитати, както и състояния, 
несвързани с моноклонални отложения, но асо-
циирани 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, равива-
щи 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 изключи-
телно 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 невъзмож-
но без бъбречна биопсия при условие за прием-
лив 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 дис-
кразии, който е около 4% и еднакъв с пациенти с 
друга патология. Понастоящем се тества трансю-
гуларна биопсия на бъбреците при високорискови 
пациенти. За биопсия са индицирани лица, осо-
бено възрастни с MGUS, с необяснимо възникна-
ла БН, разностепенна протеинурия, нефротичен 
синдром, късни тубуларни дисфункции, необичай-
на еволюция на неуточнена бъбречна патология. 
(табл.1) Бъбречният биоптат изисква специфич-
на 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 микро-
скопия, протеазна ИФ, лазерна микродисекция, 
последвана от течна хроматография и мас-спек-
трометрия (LC-MS). 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА МОНОКЛОНАЛНИЯ 
КОМПОНЕНТ

Идентифицирането на парапротеина изисква 
пълна корелация между тъканното отложение и 
серумня/уринния М-градиент. По принцип М-гра-
диентът при MGRS е малък и често е трудно от-
криваем с конвенционалните електрофоретични 
техники. Най-често се използват съвременните 
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чувствителни методи: имунофиксация, имуноблот 
(силно чувствителен за малки количества от отде-
лен клас моноклонален Ig, вкл и подкласове), ви-
сокочувствителния 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- спектро-
метрия. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛОНАЛНАТА  
ПОПУЛАЦИЯ 

Доказването на М-компонент в серум/урина/би-
оптат изисква идентификация на клоналната 
клетъчна популация. Подходът за всеки клон е 
специфичен и включва флоуцитометрия, имуно-
хистохимия, молекулярно-генетичен анализ. 

ЕКСТРАРЕНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЯ

Ангажирането на други органи и системи при 
MGRS е чест феномен, който изисква задължи-
телно уточняване. Извънреналните локализации, 
особено сърдечната, са значим предиктивен и 
прогностичен фактор. Подобно ангажиране мо-
делира цялото терапетично поведение, вкл и 
планирането на органна трансплантация. Уточня-
ване разпространението на основния процес се 
извършва със специфични биохимични изследва-
ния, 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“ състоя-
ния проличава един факт – нежелание и особена 
предпазливост на клиницистите за включване на 
цитостатично лечение поради опасения за токсич-
ност, лошо толериране или вторични неоплазии от 
алкилиращите агенти. Необходими са десетиле-
тия, за да се промени терапевтичната стратегия 
при MGRS с основна насоченост към подлежащи-
те В-лимфопролиферативни заболявания и плаз-
моклетъчни 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 - протеазом-
ни, 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 кул-
турелни среди. Само чрез подобно поведение се 
документира значимо подобрение на бъбречния 
отговор - намаляване на протеинурията, овладя-
ване на БН, независимост от диализа и предотвра-
тяване на рецидивите в алографта след бъбречна 
трансплантация. Това е показано в данните на 
две големи проучвания във водещи нефрологич-
ни 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. 

Период 1978 – 2003 (25 г) 1992-2011( 19 г)

Пациенти 63 64

Средно време на лечение 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
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Видно е, че Bortezomib базирани режими в проуч-
ванията 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)! Резулта-
тите от всички настоящи проучвания категорично 
показват, че достоверното подобрение в преживя-
емостта на болните е възможно само в условията 
на съвременното лечение и „двойния“ отговор при 
спазване на следните принципи: 
• скоростта на гломерулна филтрация е прогно-

стичен фактор за бъбречен отговор, препоръч-
ва се бързо започване на терапията, преди да 
настъпи необратимо бъбречно увреждане.

• ранното започване на химиотерапия е пока-
зано при наличие на хронично бъбречно за-
боляване 1-3 степен и цели намаляване на 
моноклоналния Ig, постигане на дълбок хема-
тологичен отговор вкл с допълнителна опция 
- консолидация чрез ASCT.

• за пациенти с напреднала или терминална 
ХБН химиотерапията е показана при плани-
рани за бъбречна трансплантация пациенти 
(избягва се рецидив) и/или едновременно екс-
траренално засягане (особено сърдечно, чер-
нодробно или белодробно).

• оценката на отговора и неговото мониторира-
не при MGRS се извършва чрез специфични-
те за подлежащата нозология хематологични 
критерии, при липса на откриваем изходен 
парапротеин, пациентите се проследяват чрез 
степента на протеинурия и БН, т.е. чрез бъб-
речният отговор по критериите за AL- амило-
идоза 

• при ХБН >3 степен се намалява дозата на ле-
карствените продукти, вкл и на протеазомните 
инхибитори/имуномодулатори или се изключ-
ват от схемите такива с бъбречна елиминация. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Терминът MGRS се превърна в добре структури-
рано „мега“ понятие, което на практика и в най-ши-
рокия смисъл представя всички познати досега 
болести на моноклоналните имуноглобулинови де-
позити (MIDD) с локализация в бъбреците. MGRS 
провокира необяснимата неинформираност на 
нефролози, хематолози и патолози с добре доку-
ментираните модели на моноклонални бъбречни 
увреждания и немислими досега терапевтични ре-
зултати. Съвременното лечение на пациентите с 
MGRS превърна в историческо конвенционалното 
поведение. Чрез таргетната и молекулярна тера-
пия се постигна недостижима досега ефективност 
и преживяемост, но при задължителното условие: 
„без хематологичен отговор, няма бъбречно по-
влияване“. Точно този аргументиран извод тряб-

ва да преодолее необяснимата резервираност за 
старт на лечение при липса на чисто хематологич-
ните индикации при индолетните лимфопролифе-
ративни и плазмоклетъчни неоплазии- фоновите 
заболявания при MGRS. Подобно поведение на-
лага и създаването на интердисциплинарни екипи, 
работещи с единни диагностични критерии, тера-
певтични схеми и категории за оценка и проследя-
ване на хематологичния и бъбречен отговор. 
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БИОМАРКЕРИ И ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПОДХОД ПРИ ДИАГНОСТИКАТА И 
ЛЕЧЕНИЕТО НА МНОЖЕСТВЕНИЯ МИЕЛОМ

Герчева Л. и Луканов Р.

Клиника по хематология при УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

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-малиг-
неното 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 локуси-
те, 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-мо-
зъчното обкръжение. Установяват се поредица от събития, които действат като втори „удар“ 
(„second hit“), допълнителни генетични аномалии (Ras мутации, p16 метилация, p53 мутации), по-
вишена клетъчна пролиферация, свързана с дисрегулация на клетъчния цикъл, потискане на про-
грамираната 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 мно-
го 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 multi-
ple 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 muta-
tion), 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 multifacto-
rial. 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 identi-
fication 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-чес-
то диагностицираните В-клетъчни неоплазми като 
съставлява около 10% от всички малигнени хе-
мопатии. Възрастовата медиана при диагностици-

рането му е около 66 г., като само 2% от пациен-
тите 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, раз-
познаваемо като моноклонална гамапатия с не-
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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 протича-
не само 10% от пациентите с новодиагностици-
ран ММ имат анамнеза, доказваща предшестващ 
MGUS. Честотата на прогресията на MGUS към 
ММ е приблизително 1% за всяка следваща го-
дина след доказването му (ако се реализира та-
кова)8. Обичайно в своята еволюция MGUS пре-
минава в тлеещ (smoldering) мултиплен миелом 
(SМM), който е „междинно“ звено при прогресията 
към ММ. SMМ е свързан с по-висок риск от ускоре-
на годишна прогресия към ММ, която се отчита в 
10% от пациентите9.
Основните и най-чести симптоми, с които дебюти-
ра 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 хиперкалцие-
мия (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 диагностицира-
нето 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 протеини-
те той се регистрира само в 82% от пациентите. 
Чувствителността нараства до 93% при използва-
не на серумна имунофиксация и до 97% при из-
следване за леки вериги (FLC) в серума или в 24 
часова урина 12. Ето защо, при съмнение за MM 
се препоръчва скриниране чрез серумна протеин-
на електрофореза, серумна имунофиксация и из-
следване 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. „не-
секретиращ миелом“13.
Базисните изследвания, необходими за поставяне 
на диагнозата MM включват пълна кръвна карти-
на, серумен калций, серумен креатинин, серумна и 
уринна електрофореза с имунофиксация, серумни 
FLC и костно мозъчна биопсия. За най-добро оп-
исание на остеолитичните лезии се препоръчват 
нискодозова целотелесна компютърна томогра-
фия (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 идентифици-
ране на фокални костни лезии е ядрено-магнит-
ния резонанс (мagnetic resonance imaging MRI) на 
цяло тяло или таз15. MRI се използва с предимство 

при пациенти с остеолитични костни лезии, анга-
жиращи гръбначния стълб, с цел установяване на 
гръбначно-мозъчна компресия и последващо пра-
вилно терапевтично поведение – вертебропласти-
ка или кифопластика. 
Терапевтичното поведение при SMМ и ММ е в 
процес на непрестанно развитие, свързано с въз-
никване на дебати относно ролята на автоложната 
трансплантация на хемопоетични стволови клет-
ки, която в близкото минало беше неуспорим фа-
ворит.

ЕТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗА,  
ПАТОБИОЛОГИЯ

Все още конкретен етиологичен фактор при MM не 
е установен. Обвиняват се редица генетични про-
мени, 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.) боядисва-
не на косата. Изследвана е ролята на радиацията, 
на хроничните възпалителни заболявания (проце-
си), на автоимунните болести и на някои инфек-
циозни причинители. В научната литература MM 
е многократно описван при родственици по пър-
ва 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 установя-
ва при 8 симблинга, при които се регистрират раз-
лични тежки вериги, но еднакви леки16.
При пациенти с ММ и MGUS в дендритните клетки 
на костния мозък е установен в по-висока често-
та Human herpesvirus 8 (HH-8). HH-8 е лимфотро-
пен вирус, обвиняван за етиологичен фактор при 
лимфоми, най-вече при плазмобластния лимфом 
и при дифузния B-едроклетъчен лимфом, разви-
ващ се на фона на HHV-8 асоциирана болест на 
Castleman 18,19. Данните за участие на HHV-8 ин-
фекцията в етиологията на MM са противоречиви. 
Предполага се, че HHV-8 се изявява като цитоки-
нов 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 микрообкръже-
нието 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 пред-
шестват 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 кло-
налност лежат придобити цитогенетични анома-
лии, които са подобни при MGUS и MM. Най-веро-
ятната 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, напред-
нала възраст, продължителна имуносупресия и 
фактори от обкръжението 23. В този смисъл пато-
генезата 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 стимула-
ция. Така се реализира клон от плазматични клет-
ки, продуциращи моноклонални имуноглобулини. 
При повечето случаи MGUS и MM носят хромо-
зомни 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 начал-
ни транслокации, засягащи отговорните за имуно-
глобулиновите тежки вериги (IgH) локуси (в около 
40%), с генетична нестабилност, изразена чрез 
тризомии (в 40%) или комбинация от транслока-
ции и тризомии (в около 10%) 26. Нормалният фи-
зиологичен, първоначален имунен отговор (пър-
вичен 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, коди-
ращи променливата част на имуноглобулиновата 
тежка верига (IgH) се предвижват от постоянната 
област на IgM към гена, кодиращ константния ре-
гион 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 (вто-
ричен имунен отговор). Около половината случаи 
на MGUS вероятно са предизвикани от транслока-
ционни грешки по време на имуноглобулиновото 
превключване. Транслокациите засягат локусите 
за тежките имуноглобулинови вериги (IgH), разпо-
ложени върху хромозома 14q32. В тези случаи се 
говори за IgH транслокиран MGUS или не-хипеди-

плоиден MGUS. Най-честите партниращи хромо-
зоми 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 транскрипцион-
ни фактори, рецептори за растежни фактори, ме-
диатори на клетъчния цикъл, всички те активира-
щи клетъчния растеж и репликация. Този процес 
завършва с оформянето на MGUS клон. Случаите 
на MGUS, при които не се установяват трансло-
кации на хромозомен материал, включващи IgH, 
демонстрират генетичната нестабилност на плаз-
моклетъчния клон чрез тризомии27. Обединяват се 
под понятието „IgH нетранслокиран MGUS“ или 
„хипердиплоиден MGUS“. Хипердиплоидията се 
характеризира с добавяне на допълнителни хро-
мозоми (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 цитогене-
тични аномалии или в патобиологични промени в 
костно-мозъчното обкръжение. При прогресия на 
MGUS към MM процентът на случаите с IgH тран-
слокации нараства. IgH транслокациите са описа-
ни в над 50% от пациентите с MGUS или SMM, 
55 - 73% при MM и в 85% - при плазмоклетъчна-
та 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 тран-
сформация на пост-герминативните плазматич-
ни клетки. Пост-герминативният произход на ми-
еломните клетки се доказва чрез идентифициране 
наличието на соматични мутации във вариабил-
ната зона на имуноглобулиновите гени, които са 
маркер за предшестващото им преминаване през 
герминативния център. Тези клетки носят също 
соматични мутации, повлияващи антигенната се-
лекция на пост-герминативно центровите лимфо-
цити22. 
Геномната нестабилност при ММ може да се изя-
ви с поява на абнормен хромозомен брой (анеу- 
плоидия), 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 хромозом-
ни двойки с изключение на 1, 13 и 21. Хиперди-
плоидията може да доведе до свръхекспресия на 
гени, локализирани върху засегнатите хромозоми. 
Тези гени могат да стимулират растежа и реплика-
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цията, довеждащи до образуване на MGUS клон 
или преминаването му в ММ. Често се установя-
ва т.нар. „цитогенетичен хаос“, иначе характерен 
повече за солидните тумори. През последните го-
дини се откриха и терминологизираха понятията 
„хромотрипсис“ (chromothripsis) и „хромоплексия“ 
(chromoplexy), представящи множествена, екс-
тремна хромозомна увреда в миеломните клет-
ки, 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 ге-
ном. Цялостното геномно секвениране показва, 
че миеломният геном е „замърсен“ с множество 
мутации (обичайно 5-10 х103), установени както в 
транскрибиращите региони, така и в нетранскри-
биращите, като първите включват засягане на 
микро-РНКи, малката нуклеоларна РНК и дългата 
не-кодираща РНК28. Епигенетичните промени за-
сягат цялостното ДНК метилиране и водят до гло-
бална или сегментна ДНК хипометилация.
Някои проучвания доказват, че аномалии в онко-
гените, например в c-myc, се асоциират с плазмо-
клетъчни 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 пациен- 
тите с ММ има различна по степен свръхекспре-
сия на В-клетъчния матурационен антиген (B-cell 
maturation antigen – BCMA). Той е член на супер-
фамилията на рецептора за тумор-некротизира-
щия фактор (TNFR). Експресира се върху зрелите 
В лимфоцити и почти никога върху хемопоетич-
ните стволови клетки и нехемопоетичната тъкан. 
BCMA е възлов фактор за оцеляването на дъл-
гоживеещите плазматични клетки в костния мо-
зък 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, адхезия-
та, остеокластната активност, ангиогенезата, ме-
тастазирането и имуносупресията. Активираният 
BCMA може да инхибира активността на BAFF, 
което води до свързаната с ММ имуносупресия. 
Понастоящем са разработени три възможни те-
рапевтични таргетни модела спрямо BCMA: BiTE 
(биспецифични Т-клетъчни молекули), имунна те-
рапия с антитяло-свързан конюгат и CAR-Tклетки 
(Antigen Receptor - модифицирана Т-клетъчна те-
рапия)30.
Малигнените плазматични клетки при MM имат 
нисък пролиферативен индекс, което подсказва, 
че изцяло отговорни за миеломната клетъчната 

популация са техните прекурсори. Приема се, че 
абнормните прекурсорни B клетки произхождат от 
фоликуларния център на лимфните възли и миг-
рират до костния мозък, който доставя необходи-
мото микрообкръжение за окончателната плазмо-
клетъчна 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. По-
вишаването на пролиферативната им активност е 
свързано с повишени възможности за хромозом-
но увреждане. Един от възможните механизми 
за възникване на патологичната антигенна сти-
мулация, обособяваща клоналната експанзия на 
плазматичните клетки, е увеличения по сила от-
говор към различни инфекциозни и външни анти-
гени, 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 моле-
кули, разположени върху клетъчната повърхност, 
които „улавят“ и отговарят на микробни инфекции. 
Те са част от неспецифичния „innate“ имунитет и 
работят като рецептори, разпознаващи молеку-
лярния модел на антигените. Лигандът за тези ре-
цептори е наречен „pathogen-associated molecular 
patterns“ - PAMPs). Проучвания „In vitro“ са уста-
новили, че клетките от миеломни линии експреси-
рат голямо количество TLRs. TLR-специфичните 
лиганди стимулират пролиферативната активност 
на миеломните клетки, водят до удължена прежи-
вяемост и резистентност към dexamethasone ин-
дуцираната 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 микрообкръ-
жението в костния мозък и действа върху плазма-
тичните клетки чрез паракринна стимулация. В съ-
щото 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 под-
помага допълнително от редица клетъчни пътища: 
JAK/STAT, ras/MAP kinase, JNK/SAPK, а възмож-
но 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 ге-
нетични 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 трансло-
кации засягат MYC онкогена (8q24) и нарастват 
с напредване на заболяването38. Други вторич-
ни 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, напред-
нал стадий при диегностициране, плазмоклетъчна 
левкемия, ангажиране на ЦНС и по-кратка прежи-
вяемост след лечение (конвенционално и тран-
слантации) 40,41. 
Гените N- и K-ras кодират вътреклетъчните сигнал-
ни трансдюсери, включени в нормалната тъканна 
сигнализация и регулация на пролиферацията, 
диференциацията и клетъчното стареене. При 
мутацията им те се превръщат в активни онкоге-
ни. N- и K-ras мутациите при диагностициране на 
ММ се установяват в 10 – 40% от пациентите и на-
растват при напредване на заболяването. Освен с 
по-лоша преживяемост, те се асоциират с потис- 
ната 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 транскрипцио-
нен фактор, регулиращ остеолитичната активност 
в костите и се обвинява за появата и еволюцията 
на остеолитичните процеси при ММ43. 
Едно от патобиологичните събития при прогресия-
та на MGUS и MM е дисрегулацията на клетъчния 
цикъл. Като пусков неин механизъм се приема по-
вишената експресия на циклини, като чрез фосфо-
рилация и инактивация на „retinoblastoma pathway“ 
се активира клетъчния цикъл. Редица вътрекле-
тъчни събития предизвикват свръхекспресия на 
циклините: 1) транслокации, включващи локусите 
на тежките имуноглобулинови вериги (IgH) акти-
виращи 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 паци-
ентите с ММ. Метилирането на CdkI се свързва с 
повишена пролиферация на миеломните клетки и 

лоша прогноза. В същото време метилацията на 
p16 или p17 се установява в 20 до 35% при паци-
енти с MGUS, което доказва, че CdkI метилацията 
е ранен признак в развитието на плазмоклетъчно-
то 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 пре-
живяемост, медииран чрез антиапоптотичния про-
теин от Bcl-2 фамилията Mcl-146,47. Високото ниво 
на Bcl-2 определя резистентността на миеломна-
та 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 (death-
associated 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). Точко-
ви 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 поре-
дица от промени в костно-мозъчното микрообкръ-
жение, стимулиращи комплекс от пато-биологични 
явления, от които най-значими са развитието на 
патологична ангиогенеза, потискане на клетъч-
но-медиирания имунитет, моделирането на тумор-
ния растеж чрез активни екзоми, отделяни от кост-
но-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 потенци-
ра нейния растеж. Доказана е градация в обема 
на ангиогенезата между пациенти с MGUS спрямо 
SMM и симптоматичен ММ. Активираната ангио-
генеза при MM корелира с тежестта на заболява-
нето, величината на плазмоклетъчната инфилтра-
ция в костния мозък и миеломния пролиферативен 
капацинет. Тя се дължи на експанзия на про-ан-
гиогенни цитокини или на загуба на ангиогенезни 
инхибитори51. 

КЛОНАЛНА ХЕТЕРОГЕННОСТПРИ ММ

Характерната клонална хетерогенност се устано-
вява още през време на диагностициране на ММ, 
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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 алтер-
ниращото клонално предоминиране довежда до 
терапевтична резистентност и рефрактерност към 
всички видове терапия52. 
След появата и прогресията на малигнения плаз-
моклетъчен клон към MM, пациентите стават 
симптоматични (хиперкалциемия, костни лезии, 
бъбречна дисфункция, анемия). Симптоматиката 
зависи от степента на инфилтрация в костния мо-
зък 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 меж-
ду остеокластната и остеобластна активност. За 
разлика от останалите малигнени остеолитични 
процеси, при ММ остеобластната активност е зна-
чимо понижена. Увеличената остеолитична актив-
ност 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 остеокласт-
на активация и костна резорбция. Свръхактивност-
та на остеокластите се поддържа още от активи-
рането на macrophage inflammatory protein-1 alpha 
(MIP-1alpha, CCL3), IL-3 и IL-6, секретирани от 
стромните клетки в костния мозък, както и от пови-
шена експресия на stromal derived factor 1α (SDF-
1alpha), 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 IL-
3, 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-ак-
тивиращите 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 моноклонал-
ни леки вериги, но бъбречната болест може да е 
резултат от редица допълнителни фактори: хипер-
калциемия, плазматична инфилтрация, хипоксия 
и пр.

Анемията е характерен белег на заболяването и 
се дължи както на костно-мозъчната плазмокле-
тъчна 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 микрооб-
кръжение57. 

ПРОГНОЗА, ОПРЕДЕЛЯНА СПРЯМО  
ПРОВЕЖДАНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Понастоящем персонализирането на подбора на 
лечение при ММ е от изключителна важност за 
постигане на продължителна преживяемост. Из-
борът на първоначална терапия зависи от много 
фактори, определящи очакваната ефективност. 
Във всички случаи и въз основа на съвременните 
фармацевтични възможности при избор на първо-
начално лечение трябва да се отговори на след-
ните въпроси:
• Каква индукция е уместна: с 3 или 4 медика-

мента. Достатъчно ефикасни ли са триплети-
те?

• 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 консо-
лидация след ASCT. С какво, каква продължи-
телност?

• Роля на тандемната ASCT. Има ли условия за 
осъществяването й при по-голям процент па-
циенти?

• 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 транс-
плантация на стволови клетки удължава общата 
преживяемост в над 50% от пациентите до около 
5 години59.
Целта на използването на персонализирани те-
рапевтични подходи е постигане на максимална 
ефективност при редуцирана токсичност. Осъ-
ществима е чрез прилагане на най-подходящото, 
индивидуализирано лечение. За тази цел биомар-
керите 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 прогно-
за на терапевтичния отговор и преживяемост. В 
този смисъл могат да се отдиференцират два типа 
прогностични маркери: 1) за определяне на очак-
ваната преживяемост (прогностични маркери) и 2) 
за избор на таргетна терапия, базирана на специ-
фична молекуларна патология (предиктивни био-
маркери). Някои биомаркери могат да се използ-
ват както за предиктивни, така и за прогностични 
цели. По този начин може да се постигне значите-
лен 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 ре-
жими на кондициониране, последващата неутропения и големият брой предразполагащи фактори, 
водят до поява на инфекциозни усложнения, които се характеризират с висока честота на заболе-
ваемост и смъртност. В настоящия обзор са представени в детайли основните рискови фактори 
за развитието на инфекциозни усложнения при пациенти, преминали автоложна и алогенна транс-
плантация 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 hemato-
logical 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 morbid-
ity 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 довеж-
да до лечението на много нелечими до средата на 
миналия век заболявания.
Заради редица свои специфични особености, 
хематопоетичната стволово – клетъчна транс-
плантация (ХСКТ), се съпътства от развитието 
на неинфекциозни и инфекциозни усложнения. 
Инфекциозните усложнения, които са сред воде-
щите 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 

най-често като серозити, мукозити, вено-оклузив-
на болест на черния и белия дроб и хеморагичен 
цистит. Делът на различните инфекциозни услож-
нения е вариращ и зависи от типа на трансплан-
тацията, условията в трансплантационния център, 
географския регион, използване или не на антими-
кробни 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 ва-
жно 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, 
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ще се извършат допълнителни диагностични про-
цедури и съответно терапия. Рискът от инфекци-
озни усложнения се асоциира с няколко основни 
фактора: вирулентност и патогенност на инфек-
циозния агент и продължителност на експозиция; 
специфични особености на имунната система на 
пациента и състояние на имуносупресия (тип, сте-
пен, продължителност); наличие на тъканна или 
органна увреда, както и използване на централен 
венозен катетър. Релативният риск за инфекциоз-
ни усложнения намалява с настъпването на хема-
тологично възстановяване.
Най-важните рискови фактори за развитие на ин-
фекциозни 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 въз-
раст (3, 4), предшестващата ХСКТ (5), както и раз-
витието на инвазивни инфекции, предизвикани от 
Candida spp. и Aspergillus spp. преди транспланта-
цията (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 услож-
нения вследствие реактивация на съответните ла-
тентни инфекции (6, 7).
Претоварването с желязо е често срещано със-
тояние при ХСКТ. Честотата му при автоложната 
трансплантация е 34%, докато при алогенната се 
движи между 30% и 60%. Рисков фактор се явя-
ват трансфузиите на еритроцитен концентрат по 
време на химиотерапията и след трансплантаци-
ята. 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 мико-
тични пневмонии и мукормикози след ХСКТ (8).

Фактори от страна на донора:
По-голямата възраст на донора също може да 
окаже влияние върху изхода от трансплантация-
та и да се яви като рисков фактор за развитие на 
инфекциозни усложнения (9). Смята се, че този 
феномен се дължи на намаляването на способ-
ността на кръвните клетки, особено Т-лимфоцити, 
за репопулация и нарушаване на способността на 
стволовите клетки от възрастни донори за внедря-
ване в костния мозък (10). 

Фактори свързани с трансплантацията
Миелоаблативният режим на кондициониране 

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 гастро-
интестиналния 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 час-
тична съвместимост на алографта. 
В допълнение, стволовите клетки от перифер-
ната кръв се асоциират с по - бърз неутрофилен 
енграфтмънт в сравнение с тези от костния мозък 
или пъпната връв, но по-често се свързват с хро-
нична 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 транспланта-
ция с цел предотвратяване отхвърляне на графта 
се използват имуносупресивни агенти като анти-
тимуцитен 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 лета-
лен 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 неутрофи-
лен 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 инфекци-
озни усложнения след трансплантация се отнасят 
продължителността и тежестта на неутропенията. 
По – голямата продължителност и тежест на неу-
тропенията 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 не-
утропения (абсолютен неутрофилен брой (ANC) ≤ 
100 клетки/µL) и/или лимфопения (абсолютен лим-
фоцитен 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 смърт-
ност, дължаща се на инфекциозните усложнения, 
които настъпват в следствие на удължения пери-
од на неутропения (11).
В допълнение, много от посочените рисковите 
фактори са взаимно свързани. Така например 
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продължителността на неутропенията зависи ед-
новременно, както от фактори от страна на паци-
ента и от такива, свързани с трансплантанта.
Оценяване на риска от пост-трансплантационни 
инфекциозни усложнения чрез извършване на 
внимателен скрининг на донора и реципиента пре-
ди трансплантацията е една от най-важните стъп-
ки в мениджмънта на реципиентите на хемопое-
тични стволови клетки.
Видовете инфекции, към които реципиентите на 
ХСКТ са най-чувствителни могат да бъдат разгле-
дани в три периода в зависимост от времето пре-
минало от момента на трансплантацията:
Пре-енграфтмънт период: започва от транс-
плантацията 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 относител-
но, но е полезно за мениджмънта на усложнения-
та, съпровождащи ХСКТ. Реципиентите на алоген-
на ХСКТ са в риск от развитие на инфекции през 
всеки един от трите периода, докато тези след 
автоложна ХСКТ са по-уязвими през пре - енграф-
тмънт и непосредствено след пост - енграфтмънт 
периода. През всеки един от тези периоди, паци-
ентите могат да развият различни бактериални, 
микотични, вирусни и паразитни инфекции, но ня-
кои конкретни микробни патогени са по-чести при-
чинители на инфекции отколкото други.

ПРЕ-ЕНГРАФТМЪНТ ПЕРИОД

Най-важните рискови фактори за инфекции през 
този период са свързани с увредата на кожата и ли-
гавиците, причинена от миелоаблативния режим 
на кондициониране, което нарушава естествените 
защитни бариери, както и неутропенията, свърза-
на със загуба на фагоцитарна способност (2). Бак-
териите 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, представе-
на от Грам – отрицателни бактерии, отнасящи се 
основно към семейство Enterobacteriaceae и гъ-
бички от род Candida, както и централните веноз-
ни катетри, свързани с представителни на нормал-
ната кожна флора – предимно Грам - положителни 
бактерии (коагулаза - негативни стафилококи) 
(12). В този период инфекциозните усложнения се 
демонстрират най-често като бактериемия / сеп-
сис, пневмония, орофарингит, синуит, проктит и 
целулит.

РАНЕН ПОСТ - ЕНГРАФТМЪНТ ПЕРИОД

Острата форма на GVHD и съответната терапия, 
остатъчният мукозит и кожната увреда (подобно 
на пре-енграфтмънт фазата), както и рекурент-
ната продължителна неутропения се явяват глав-
ните рискови фактори през ранния пост-енграф-
тмънт период (13). Инфекциозните усложнения в 
този период се свързват с различни патогени, но с 
доминиране на чревните бактерии, водещи до жи-
вотозастрашаващи състояния, аденовирусите, BK 
и респираторните вируси, Pneumocystis jirovecii, 
Candida spp. и Aspergillus spp. В този период симп-
томичната CMV инфекция обикновено се предста-
вя 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 ало-
генна ХСКТ и специфични рискови фактори, кое-
то налага тяхното продължително проследяване 
(14). Тези усложнения се отнасят най-вече до па-
тогените, характерни за ранния пост-енграфтмънт 
период, Varicella Zoster Virus и инкапсулирани бак-
терии.

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, харак-
теризиращо първата фаза на ХСКТ. От друга стра-
на мукозитът, характеризиращ се с възпалителни 
и/или улцеративни лезии в устната кухина, оро-
фаринкса и хранопровода, който се установява в 
този период, също е значим рисков фактор за бак-
териални 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 микроор-
ганизмите от нормалната флора на устна кухи-
на 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 ве-
нозен катетър за целите на ХСКТ води до нару-
шаване целостта на кожата, с последващото му 
колонизиране от Грам-положителни бактерии, 
представители на резидентната кожна флора като 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans 
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group и Staphylococcus aureus. Микробната коло-
низация на чуждото тяло е важен предразполагащ 
момент за катетър-асоциирани инфекции и бакте-
ремия. 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 палпа-
ция в областта на входа на катетъра или по хода 
му в подкожната част. Микробиологичното изслед-
ване на секрети от изходната част или кръв, взета 
през самия катетър, могат да помогнат при иден-
тифицирането на причинителя, но често остават 
негативни. Изследването на хемокултури се пре-
поръчва, тъй като бактериемията е възможно по-
тенциално усложнение. В около 50% от случаите 
като етиологични агенти се доказват стафилококи 
и по-специално S. epidermidis (1).
Често през пре-енграфтмънт периода при повече-
то пациенти с ХСКТ се наблюдава състояние на 
фебрилна неутропения (ФН). Фебрилната неутро-
пения се характеризира с брой на неутрофилите < 
500/µL и еднократно орално измерена температу-
ра над 38.3˚C или температура > 38˚C, продължа-
ваща повече от един час (18). Повишаване на тем-
пературата 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 цен-
тралния венозен катетър) и храносмилателната 
система.
Профилактиката на инфекциозните усложнения в 
ранните периоди на ХСКТ играе важна роля. Смя-
та се, че пероралният прием на хинолони редуци-
ра 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 – хемолитич-
ните стрептококи, нормални обитатели на устната 
кухина. Доказано е, че използването на хинолони-
те за профилактика, намалява честотата на ин-
фекциите, причинени от Pseudomonas aeruginosa 
(21). При доказана инфекция или съмнение за 
такава, се препоръчва започване на широкоспек-
търна емпирична антимикробна терапия до иден-
тифицирането на причинителя и изследване на 
чувствителността му. При липса на отговор към 
започнатата терапия, добавянето на антимикоти-
чен препарат е препоръчително (17).
Бактериемията като причина за ФН микробиоло-

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 бак-
терии, асоциирани с бактериемии. Коагулазо-не-
гативните стафилококи (Cоagulase Negative 
Staphylococcus, CNS) са отговорни за прибли-
зително 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, при-
чинени от метицилин резистентни коагулаза-не-
гативни стафилококи е по-висок (80%) от този 
на бактериемиите, асоцииращи се с Methicillin 
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (23).
На второ място като причинители на бактерие-
мии се нареждат представителите на чревното 
семейство Enterobacteriaceae. Особено проблем-
ни за лечение се оказват случаите, причинени от 
бактериални изолати, продуценти на широкоспек-
търни бета-лактамази (extended spectrum beta – 
lactamases – ESBLs) или карбапенемази поради 
изразената множествена или панрезистентност на 
изолатите. Проучвания върху инфекциите в паци-
енти с левкемии и трансплантирани установяват, 
че средната честота на бактериемиите, причине-
ни от Грам-отрицателни бактерии от семейство 
Enterobacteriaceae (E. coli, Klebisella pneumoniae, 
др.), носещи гени за ESBLs, е 34%, като в зависи-
мост от трансплантационният център стойностите 
варират между 16% и 44% (23).
Бактериите от род Enterococcus се нареждат 
на трето място в етиологичния спектър на бак-
териемиите. Честотата им при трансплантира-
ни пациенти достига 10%-12% (24). В много от 
трансплантационните центрове се наблюда-
ва тенденцията за изместване на Enterococcus 
faecalis от Enterococcus faecium, който обикнове-
но е по-резистентен и демонстриращ нечувстви-
телност към повечето използвани антимикробни 
препарати, включително към стратегическите гли-
копептидни антибиотици (vancomycin, teicoplanin) 
– Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) (23). 
Например в мултицентърно проучване в Австра-
лия се съобщава за драматично повишаване на 
честотата на VRE от 8% на 64% в рамките на ня-
колко години (24). 
Pseudomonas aeruginosa е друг вид от етиологич-
ния спектър на бактериемиите при пациенти след 
ХСКТ, характеризиращи се с много висока смърт-
ност (67%). Честотата на P. aeruginosa – асоциира-
ните бактериемии в хематологични центрове в Ев-
ропа 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 родо-
вете Candida spp. и Aspergillus spp. също могат да 
бъдат асоциирани с епизоди на повишена темпе-
ратура през неутропеничния период (2).
През късните етапи на ХСКТ, при пациентите с ав-
толожна трансплантация, имунната система е въз-
становена 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 имуно-
супресанти. Бактериите, отговорни за усложне-
нията през късния етап са бактериални видове, 
притежаващи способността да образуват капсули 
in vivo: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae и Neisseria meningitidis. Сред най-чес-
тите усложнения са пневмония, менингит и сеп-
сис, 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, свър-
зана с пребиваването на пациентите в болнични 
условия и използването на широкоспектърна ан-
тибиотична профилактика. Резултатите от две 
мащабни проучвания показват, че псевдомем-
бранозен колит асоцииран с Clostridioides difficile 
може да се наблюдава и през по – късните етапи 
на ХСКТ. Инфекцията с този анаеробен бактери-
ален вид се приема за предразполагащ фактор за 
развитие на GVHD, а някои автори допускат веро-
ятността за развитие на чревна форма на GVHD 
след инфекция с този микроорганизъм (25, 26). 
Честотата на C. difficile - асоциирания колит в па-
циенти след ХСКТ се движи около 10 - 20% (26, 
27). В свое проучване Chopra и кол. съобщават за 
честота на диария, свързана с инфекция, причи-
нена 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 антибак-
териали препарати с цел профилактика.
Макар и рядко, през късния пост-енграфтмънт пе-
риод, особено при пациенти с нарушен Т-клетъчен 
имунитет, могат да бъдат наблюдавани и инфекции 
причинени от микобактерии (бързо и бавно рас-
тящи микобактерии, Mycobacterium tuberculosis), 
Nocardia spp. и Listeria spp. (12, 25).

МИКОТИЧНИ ИНФЕКЦИИ

Подобно на бактериалните инфекции, микотич-
ните усложнения след ХСКТ, също са причина за 
висока смъртност (40% - 90%) (29). Честотата на 
микотичните инфекции след трансплантация се 
движи в границите 10% - 20%. 

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 ен-
демични диморфни гъбички като Histoplasma spp., 
Blastomyces spp. и Coccidioides spp. От дрождепо-
добните гъбички най – чести патогени са предста-
вителите 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 асоции-
рат с животозастрашаващи инфекции, като инфек-
ции на очите, синусите, главния мозък, белия дроб 
и др. (17).
През неутропеничния период на ХСКТ, наруше-
ната цялост на лигавицата на храносмилателния 
тракт е предпоставка за развитие на класически 
ендогенни инфекции, дължащи се на дрождепо-
добни гъбички от род Candida. Най-често доказ-
вания патоген е Candida albicans, но в последни-
те години в много болнични центрове доминират 
представителите на Candida nonalbicans видовете 
(Candida glabrata, Candida krusei и др.). Най-веро-
ятната причина за тази промяна в етиологичния 
спектър на Candida – асоциираните инфекции е 
селективният натиск от прилаганите антимико-
тични препарати - особено fluconazole с цел про-
филактика, към който Candida glabrata, Candida 
krusei и Candida tropicalis имат липсваща или на-
малена чувствителност. Едно от честите усложне-
ния на инфекцията с Candida spp. е фунгемията. 
В случаите, в които се предполага кандидемия, се 
препоръчва използването на автоматизирани сис-
теми за инкубиране на хемокултури, доказващи 
наличието на дрождеподобни гъбички в кръвта. 
При съмнение за кандидемия и негативен резул-
тат от изследваните хемокултури, се препоръчва 
започване на антимикотична преемтивна терапия 
с ехинокандини или азолни антимикотични препа-
рати (30). 
В някои случаи дори след настъпване на енграф-
тмънт, пациентите след алогенна ХСКТ, остават 
в риск от развитие на инвазивно микотично за-
боляване. Развитието на GVHD и последващата 
терапия с кортикостероиди в пост-енграфтмънт 
фазата, повишават риска от развитие на инвазив-
на белодробна аспергилоза (17). За разлика от 
кандидозата, инвазивната аспергилоза е екзоген-
на инфекция, която възниква след инхалиране на 
спори. Средното време за поява на заболяването 
след алогенна ХСКТ е около 90 дни след транс-
плантацията (25). При пациентите с възстановен 
неутрофилен брой, инвазивната аспергилоза се 
представя като локална инфекция, засягаща въз-
духоносните пътища, докато липсата на имунна 
реконституция по – често се асоциира с ангио-
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инвазия и дисеминиране на инфекцията (21). За 
доказване на инвазивна аспергилоза се препо-
ръчва използването на хистологични и културелни 
методи. Въпреки това много често вземането на 
материал за хистологично изследване е затруд-
нено, което води до пропуски в поставянето на 
правилната диагноза и забавяне на лечението. По 
настоящем за диагностика на инвазивната аспер-
гилоза се използват и други методи: доказване на 
специфичните за Aspergillus spp. бета-D глюкан 
и галактоманан антиген в серум и бронхо-алвео-
ларен лаваж чрез имуноензимния метод ELISA и 
доказване генома на гъбичката чрез молекулярно 
– генетични методи в клиничен материал. Про-
филактиката и терапията на инвазивната аспер-
гилоза са от особено значение за понижаването 
на смъртността в късните етапи на ХСКТ. За лече-
нието 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 из-
следване на пациентите за наличие и количество 
на Aspergillus галактоманан антиген в серума и/
или в бронхо-алвеоларен лаваж без да се започ-
ва 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 гъбичка-
та 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 преждевре-
менното му спиране преди възстановяване на Т и 
B лимфоцитите е причина за развитие на пневмо-
цистна 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 дифе-
ренциална диагноза на клиничните симптоми и 
предприемането на адекватна и навременна тера-
пия на съответните инфекциозни усложнения.

Адрес за кореспонденция
д-р Д. Ниязи
гр. Варна, Медицински Университет, ул. „Марин 
Дринов“ 55
Катедра Микробиология и Вирусология
e-mail: denis.niyazi@gmail.com
тел.: 0899431577

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Wingard JR. (2019). Overview of infections following hematopoietic cell transplan-
tation. In S. Bond (Ed.), UpToDate. Retrieved 2019 from https://www.uptodate.com/
contents/overview-of-infections-following-hematopoietic-cell-transplantation

2. Wingard JR, Hsu J, Hiemenz JW. Hematopoietic Stem Cell Transplantation: An Over-
view of Infection Risks and Epidemiology. Infect Dis Clin North Am, 2010, 24(2):257-
72.

3. Weinberg K, Annett G, Kashyap A, et al. The effect of thymic function on immuno-
competence following bone marrow transplantasion. Biol Blood Marrow Trans-
plant, 1995, 1:18-23.

4. Blennow O, Remberger M, Torien J, et al. Risk factors for invasive mold infections 
and implications for choice of prophylaxis after allogeneic stem cell transplantion. 
Biol Blood Marrow Transplant, 2016, 22(9):1684-9.

5. Chueh HW, Lee SH, Sung KW, et al. Second allogeneic stem cell transplantation in 
hematologic malignancies: a single-center experience. J Pediatr Hematol Oncol, 
2013, 35(6):424-429.

6. Kao R, Holtan S. Host and graft factors impacting infection risk in hematopoietic 
cell transplantation. Infect Dis Clin N Am, 2019.

7. Atilla E, Atilla PA, Bozdağ SC, Demirer T. A review of infectious complications after 
haploidentical hematopoietic stem cell transplantations. Infection, 2017a, 45:403-
411.

8. Atilla E, Toprak SK, Demirer T. Current review of iron overload and related compli-
cations in hematopoietic stem cell transplantation. Turk J Hematol, 2017b, 34:1-9.

9. Castro-Malaspina H, Harris RE, Gajewski J, et al. Unrelated donor marrow trans-
plantation for myelodysplastic syndromes: outcome analysis in 510 transplants 
facilitated by the national marrow donor program. Blood, 2002, 99:1943-51.

10. Lindemans CA, Chiesa R, Amrolla PJ, et al. Impact of thymoglobulin prior to pediat-
ric unrelated umbilical cord blood transplantation on immune reconstitution and 
clinical outcome, 2014, 123(1):126-132.

11. Canonica CM. An overview of hematopoietic stem cell transplantation. Physician 
Assist Clin, 2016, 1:409-418.

12. Sahin U, Toprak SK, Atilla PA, et al. An overview of infectious complications after 
allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. J Infect Chemother, 2016, 
22:505-514.

13. Jantunen E, Ruutu P, Piilonen A, et al. Treatment and outcome of invasive Aspergil-
lus infections in allogeneic BMT recipients. Bone Marrow Transplant, 2000, 26:759.

14. Ljungman P, Engelhard D, de la Cámara R, et al. Vaccination of stem cell transplant 
recipients: recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT. 
Bone Marrow Transplant, 2005, 35:737.

15. Peterson DE, Bensadoun RJ, Rolla F, ESMO Guidelines Working Group. Manage-
ment of oral and gastrointestinal mucositis: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann 
Oncol, 2011, 22(Suppl 6):vi78-84.

16. Kim SH, Kee SY, Lee DG, et al. Infectious complications following allogeneic stem 
cell transplantation: reduced-intensity vs. myeloablative conditioning regimens. 
Transpl Infect Dis, 2013, 15(1):49-50.

17. Kedia S, Acharya PS, Mohammad F, et al. Infectious complications of hematopoietic 
stem cell transplantation. J Stem Cell Res Ther, 2013, S3:002.

18. Horita N, Shibata Y, Watanabe H, et al. Comparison of antipseudomonal β-lactams 
for febrile neutropenia empiric therapy: systematic review and network meta-anal-
ysis. Clin Microbiol Infect, 2017, 23:723-729.

19. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, et al. Clinical practice guidelines for the use of 
antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the in-
fectious diseases society of America. Clin Infect Dis, 2011, 52:e56.

20. Pizzo PA. Management of fever in patients with cancer and treatment – induced 
neutropenia. N Engl J Med, 1993, 328:1323.

21. Cho SY, Lee HJ, Lee DG. Infectious complications after hematopoietic stem cell 
transplantation: current status and future perspectives in Korea. Korean J Intern 
Med, 2018, 33:256-276.

22. Balletto E, Mikulska M. Bacterial infections in hematopoietic stem cell transplant 
recipients. Mediterr J Hematol Infect Dis, 2015, 7(1):e2015045.

23. Mikulska M, Viscoli C, Orasch C, et al. Fourth European Conference on Infections in 
Leukemia Group ajvoEEIELN, Esgich/Escmid. Aetiology and resistance in bacterae-
mias among adult and paediatric haematology and cancer patients. J Infect, 2014, 
68: 4:321-331.

24. Macesic N, Morrissey CO, Cheng AC, et al. Changing microbial epidemiology in 
hematopoietic stem cell transplant recipients: Increasing resistance over a 9-year 
period. Transpl Infect Dis, 2014, 16(6):887-896.

25. Marr KA. Delayed opportunistic infections in hematopoietic stem cell transplanta-
tion patients: a surmountable challenge. Hematology, 2012.

26. Alonso CD, Treadway SB, Hanna DB, et al. Epidemiology and outcomes of Clostrid-
ium difficile infections in hematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Infect 
Dis, 2012, 54:1053.

27. Arango JI, Restrepo A, Schneider DL, et al. Incidence of Clostridium difficile-associat-
ed diarrhea before and after autologous peripheral blood stem cell transplantation 
for lymphoma and multiple myeloma. Bone Marrow Transplant 2006; 37:517.

28. Chopra T, Chandrasekar P, Salimnia H, et al. Recent epidemiology of Clostridium 
difficile infection during hematopoietic stem cell transplantation. Clin Transplant, 
2011, 25(1):E82-7.

29. Shi J, Pei X, Luo Y, et al. Invasive fungal infection in allogeneic hematopoietic stem 
cell transplant recipients: single center experiences of 12 years. J Zhejiang Univ Sci 
B, 2015, 16(9):796-804.

30. Gafter-Gvili A, Vidal L, Goldberg E, et al. Treatment of invasive candidal infections: 
systematic review and meta-analysis. Mayo Clin Proc, 2008, 83(9):1011-21.



32

КОАГУЛАЦИОННИТЕ ТЕСТОВЕ В СВЕТЛИНАТА НА НОВОСТИТЕ  
В ХЕМОФИЛНАТА ГРИЖА – СТАРА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС

Банчев А.1, Стоянова Т.2, Бедран А.2, Стоянова Д.1, Константинов Д.1

1 – Клиника по детска клинична хематология и онкология УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София
2 – Клинична лаборатория, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София

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 па-
циенти с хемофилия. В съвременната ера на нови факторни и нефакторни антихемофилни проду-
кти възникват проблеми при използването на традиционните хемостазни тестове. Дискусията 
относно използването на еднофазови срещу хромогенно базирани анализи при взимане на клинич-
ни 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 ко-
агулационни 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 clin-
ical 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 knowl-
edge 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 кой-
то лекари и пациенти стават активни участници, 
обещава нови възможности: по-рядко приложение 
на коагулационни фактори при употреба на пре-
парати с удължен полуживот (EHL) [1]; Подкожно 
приложение при използване на биспецифичното 
моноклонално антитяло емицизумаб [2], инхиби-
тора на антитромбина, наречен фитусиран [3], как-
то и концизумаб [4] – антитяло срещу инхибитора 
на пътя на тъканния фактор, обединени в общия 
клас „незаместително лечение (НзЛ) за хемофи-
лия“. Употребата на споменатите препарати в ус-

ловията на клинични изпитвания или в клиничната 
практика поставя въпроси за правилното лабора-
торно 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 за-
боляването, така и за ефективното проследяване 
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на лечението. Основен етап от поставяне на ди-
агноза е измерването на активността на фактор 
VIII/фактор IX (FVIII/FIX) [5]. Понижената им актив-
ност може да се дължи на полиморфизъм и мута-
ции в определени гени, дефицит на съответния ко-
агулационен фактор или наличие на инхибитори 
[6]. Прецизната лабораторната диагностика оси-
гурява и оценка на насищането на циркулацията 
от замествания фактор, което се постига след ин-
фузия (recovery) в условия на спешни хирургични 
интервенции и животозастрашаващи кръвоизли-
ви. Лабораторно тестване се прилага, също така 

и в условия на профилактично лечение за пре-
цизиране 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 ак-
тивността на съответния коагулационен фактор 
в плазмата на пациента с помощта на еднофазов 
анализ, който се основава на активирано парци-
ално 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. По-
строява се вертикална линия, която отговаря на разреждане 1/10 (съответстващо на FVIII:С 100%) и свързва съот-
ветните точки от калибрационната и пациентската права. От пресечната точка, намираща се върху пациентска-
та 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]. 

Възможно е еднофазовият анализ да отчете зна-
чително 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 пациен-
тите с лека или умерена форма на хемофилия А 
еднофазовият анализ може да регистрира повече 
от два пъти по-висок от реалния или дори норма-
лен резултат [10,11].
Най-съществената разлика между аРТТ-базира-
ния и хромогенния анализ се основава на факта, 
че при последния, коагулацията се активира „на-
долу“ от контактните фактори към FXa. Генерира-
нето на FXa, което при in vitro условия зависи от 
FVIII или FIX, от своя страна се измерва от син-
тетичен хромогенен субстрат, специфичен за FXa, 
а не чрез засичане образуването на съсирек, на 
което се основава аPTT-базирания тест [6].

аРТТ-базираният тест за измерване на FVIII/FIX:C 
се основава на степента на корекция, наблюдава-
на в удълженото аPTT на съответната дефицит-
на плазма, медиирана от плазмата на пациента. 
Паралелната оценка на стандартна плазма, кали-
брирана 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 негатив-
но-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-

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-се-
лективен 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).
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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 монокло-
нални антитела. Променливостта в източника на 
дефицитната плазма, използвания метод за полу-
чаването 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, вли-
яеща върху крайните резултати [9].
От друга страна, хромогенните анализи, основа-
ващи се на активирането на коагулацията „нагоре 
по каскадата“ от FX, демонстрират полза от това, 
че са по-малко променливи. Освен това, хромо-
генните анализи не изискват добавянето на фак-
тор-дефицитни плазми в тест-средата и са отно-
сително 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 намале-
на чрез извършване на анализи на цели партиди 
или чрез замразяване на реагентите след разтва-
рянето им. В миналото хромогенните анализи не 
са били широко използвани и на аРТТ-базирани-
те тестове се е основавало, както наблюдението 
на пациента, така и калибрирането на ефектив-
ността (фактическа потентност) на концентратите 
коагулационен фактор. Въпреки това, с наскоро 
въведените нови EHL-факторни концентрати все 
повече се осъзнава наличието на значително не-
съответствие между двата метода на измерване, 
както по отношение на диагнозата, така и по от-
ношение на мониторинга на извършваната профи-
лактична терапия [9,10,11]

ЕФЕКТ НА EHL ВЪРХУ ТЕСТОВЕТЕ ЗА  
ИЗМЕРВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА  

FVIII И FIX

Макар EHL да представляват голям напредък в ле-
чението на хемофилия [1], при тестуването им се 
установяват възможни разнопосочни ефекти вър-
ху лабораторни изследвания [12]. 
Множество наблюдения показват, че тяхното из-
мерване може да бъде повлияно значително в 
зависимост от това дали се използват аРТТ-ба-
зирани или хромогенни анализи. Нещо повече, 
разлики се съобщават дори при тестуване чрез 
аРТТ-базирани анализи, използващи различни 
аPTT-реагенти. Основната причина за разминава-
нето вероятно се дължи на факта, че анализът на 
коагулационните фактори изисква да се провежда 

паралелен анализ на активността на стандартна 
плазма заедно с плазмата на пациента при изчис-
ляване на резултатите. Стандартът обикновено 
представлява човешка пул плазма от здрави до-
нори, която съдържа естествен (немодифициран) 
FVIII или FIX. Обратно, плазмата на пациента, 
която подлежи на анализ, съдържа модифициран 
фактор/и. Модифицираните и естествени моле-
кули се разпознават по различен начин от двете 
тестови системи, като по този начин се обясняват 
наблюдаваните разлики [12].
Проведените наблюдения установяват, че реаген-
тите за еднофазовия анализ, съдържащи силици-
ев диоксид като активатор, са причина за отчита-
не на по-ниска активност на рекомбинантен FVIII 
и по-висока активност на рекомбинантен FIX:С в 
сравнение с реагентите, съдържащи елагова ки-
селина. 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 повърх-
ност, но не и върху елаговата киселина и следо-
вателно 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 техни-
ят лабораторен мониторинг (ако се налага) неиз-
бежно води до нови предизвикателства. Инфор-
мацията за това как тези лекарства влияят върху 
коагулационните тестове е оскъдна. Например, 
emicizumab не повлиява измерването на протром-
биновото и тромбиновото време. Тестовете, бази-
рани 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, не-
обходима за нормализиране на аPTT, е значително 
по-ниска от тази, постигната in vivo след подкожно 
инжектиране на клинично ефективни дози. Сле-
дователно аPTT би имало минимална стойност за 
оценка на прокоагулантния ефект на това лекар-
ство [20, 21]. Тъй като emicizumab е FVIII-миме-
тик, 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 ак-
тивност, 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, ко-
гато 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 говеж-
ди произход хромогенният тест се оказва напъл-
но 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, про-
веждащи 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 те-
рапията 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 ви-
наги се използва един и същ FVIII анализ

Таблица 1. Мониторинг на пациенти с хемофилия, про-
веждащи лечение с emicizumab [19] .

Друг проблем, който засяга emicizumab, е опреде-
лявването на инхибиторните антитела към FVIII. 
Пациентите с хемофилия и инхибитори, които 
провеждат профилактика с emicizumab, понякога 
изискват лечение с байпас агенти или FVIII-кон-
центрати с цел контрол на настъпило кървене или 
оперативна интервенция. Оценката на инхибитор-
ния титър при тези пациенти би билa предизвика-
телство, тъй като конвенционалното измерване би 
се повлияло от emicizumab и резултатите се пре-
връщат в несигурни. При тези обстоятелства, за 
определяне на нивото на инхибитори се разчита 
на хромогенен анализ, базиран на говежди реаг-
енти (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-

вестно дали пациентите, подлежащи на лечение 
с тези препарати в крайна сметка се нуждаят от 
лабораторно проследяване. Въпреки че е извест-
но много малко за лабораторния мониторинг на 
тези лекарства, може да се спекулира, че просле-
дяването 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 те-
рапия 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 използване-
то на аРТТ-базирани или хромогенни анализи. В 
този контекст хромогенните анализи се утвържда-
ват като по-подходящи методи за мониториране 
на лечението. Новите НзЛ, изискват алтернатив-
ни методи за мониториране, които все още не са 
добре установени.
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КЛИНИЧНАТА НЕМЕДИЦИНСКА ГРИЖА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА 
С COVID-19, ВАЖНОСТТА НА ПСИХОЛОГИЧНОТО УДЪРЖАНЕ И 
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Резюме. През призмата на психологичната наука има ясен поглед към това какво се случва в човеш-
ката 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 ин-
фектира 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 дру-
га, се преживява като радикално състояние на 
опасност, не само защото представлява жизне-
на заплаха, но до голяма степен и защото тя не 

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 – външ-
на опасност, чиято форма не е ясно очертана и 
която отваря пространство за разиграването на 
вътрешни сценарии /Roth, 2020/. Нашите вътреш-
ни демони винаги ще бъдат по-големи и по-ужася-
ващи от външната опасност. В нас те нямат твърди 
граници и смислова логика или език, които да ни 
предложат устои.Те са свързани с нашите стра-
хове и опасения, миналия ни травматичен опит и 
тревожни нагласи.
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Пред лика на тази заплаха са възможни два на-
чина 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 па-
ника, преувеличаване  и безсилие, от друга.
Реакцията, ползваща отричането, ще се опита да 
избегне болките и страховете като интензивно по-
ставя прекомерни изисквания пред нашите способ-
ности. 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 оцве-
тени в радикалното разцепване, което характери-
зира 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 плаше-
що, 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 ин-
фантилен 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 емо-
ционална реакция активира пациентите да търсят 
неистово своите лекари, да им задават купища 
въпроси и в същото време да бъдат неудовлетво-
рени. 
Втората позиция  ( наречена в науката „депресив-
ната позиция”) е това, която можем да наречем 
„приемане на реалността” ( Klein, 1935). От тази 
позиция  разпознаваме опасностите на реалнос-
тта и нашата ранимост по отношение на тях, но 
имаме устои благодарение на вътрешната инстан-
ция, 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 ви-
наги ще открие пътища за изразяване.
Кризата с коронавируса е въплъщение на фе-
номена, който Фройд нарича „das Unheimliche” /
Freud,1919/. В това състояние човек бива изтръг-
нат от чувството си, че е у дома, че е господар на 
своята съдба. 

Прави Ви впечатление, че нищо от това, не е непо-
знат. Това е така, защото това са базови човешки 
реакции. Коронавирусът е просто голям катализа-
тор за тях. Това, което е познато и безопасно, е 
станало непознато и застрашително. Физическата 
стабилност е сериозно поставена под въпрос. Съ-
бирането с близките хора се дефинира като опас-
но. 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, тай-
ните 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 цветове-
те на миналото ( Roth, 2020 ). Ние се страхуваме 
от това, което вече се е случвало. Тъй като исто-
рията 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 въз-
можностите в нашия вътрешен фотоалбум и за-
лепваме ясни картини от миналото на стената на 
бъдещето, което все още е обгърнато в мъгла. В 
търсене на преценка за настоящата реалност все-
ки от нас си спомня за минали световни катастро-
фи. 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 спо-
собността за оказване на съпротива, тежки време-
на, които са достигнали своя апогей в ново нача-
ло. 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 го-
ляма полза.

СПЕЦИФИКА НА КРИЗАТА И  
ОБОСНОВЕНОСТ НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА  

НАМЕСА. 

В критични периоди на извънредна несигурност и 
заплаха за живота, разграничаването между обек-
тивно и субективно, правилно и неправилно, както 
и между външни (реални) и вътрешни (субектив-
ни) страхове и тревожност често става труднор на 
моменти дори невъзможно ( Bion, 1969). Реалнос-
тта сякаш започва да се припокрива с най-първич-
ните страхове и опасения.
Успоредно с това доброволното или принудително 
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карантиниране допълнително ограничават въз-
можностите за свободна комуникация, съвмест-
ност и близост, както и обичайните стратегии за 
справяне, което на свой ред още повече покачва 
тревожността, засилва преживяването за безпо-
мощност и като в порочен кръг допълнително сни-
жава толерантността към несигурност.
Същевременно усещането за справяне в ситуации 
генериращи страхова тревожност, както и капаци-
тетът за удържане и толериране на несигурност и 
безпомощност, са сред ключовите личностови ха-
рактеристики свързани с цялостното преживяване 
за житейски успех и лично благополучие. Затова в 
хода на развитието на епидемичната криза, пре-
живяване за постепенно нарастване на несигур-
ността и безпомощността в условията на повсе-
местна 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 проя-
вят чрез широк кръг поляризирани преживявания 
и състояния (Brennman-Pick, I. 1985; 2018).Те мо-
гат да се редуват като променящи се настроения 
при един и същи индивид или като заемане на 
противоположни „житейски позиции“ между раз-
лични индивиди, и могат да варират най-общо:
• От безпокойство, потиснатост, чувство за без-

перспективност до приповдигнатост, чувство 
за недосегаемост, безкритичност;

• От свръхизпълнителност, ригидно придържа-
не към предписанията, самоизолация до не-
глижиране на предписанията, отстояване на 
свой собствен стандарт и разбиране за необ-
ходимото поведение в актуалната ситуация;

• От убеденост в необходимостта от трайно из-
олиране на вирусоносителите и нетърпимост 
към всеки, проявяващ симптоми на заболява-
не до съпричастност спрямо вирусоносители-
те и боледуващите и готовност за доброволна 
помощ за нуждаещите се;

• От мнителност и недоверие към завръщащи-
те се от чужбина и към чужденците до съпри-
частност 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 противопос-
тавяния на различни социални равнища, преживя-
вани основно като загриженост за другия, който не 
си дава ясна сметка за измеренията и последи-
ците на ситуацията и спрямо който трябва да се 

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 ос-
новно членовете на един и същи екип, то техният 
емоционален и психологически резонанс е много 
силен и засяга пряко чувството за близост, при-
надлежност и свързаност на членовете им, които 
същевременно са и основните фактори, можещи 
да противодействат на нарастващото субективно 
чувство за безпомощност, нетърпимост към неоп-
ределеност 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 слу-

жители
• Между представители на отделни професии
• Между Националния оперативен щаб и насе-

лението и т.н.
На този фон е важно да се отбележи и постепенно-
то разгръщане на мощнаи противодействаща на 
така описаните разединения обединяваща нагла-
са
• Обединяване на всички от общата несгода и 

от общия стремеж към справяне с тази без-
прецедентна 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 служите-
ли).

Като нейна глобална негативна алтернатива се 
явява:
• Търсенето и намирането на глобални спекула-

тивни и конспиративни причинно-следствени 
теории и обяснения за случващото се в свето-
вен мащаб.

II. Фаза на кризата и на острото преживяване на 
заплаха за собственото оцеляване и за оцеля-
ването на значимите други, като и на първона-
чалната лична среща със загубите:
Тревожността и несигурността могат да придобият 
драматични измерения,когато са свързани с акту-
ално потвърждаване на коронавирус инфекция, с 
прояви на симптомите на заболяването при бли-
зък/пациент, със загубата на скъп човек в резултат 
на болестта, както и с множеството други вероят-
ни загуби, като последица от рецесията - загуба на 



41ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

работа, на планове, на социален статус, на дом и 
т.н. ( или поне дълготрайно живеене с тези стра-
хове поради икономически трудната ситуация). 
Успоредно с мъчителното страдание по претърпе-
ните загуби, изгубения близък и страха за развоя 
на започващото заболяване, възникващите поля-
ризирани преживявания през тази фаза са по-ско-
ро на равнището на:
• Поглъщаща тъга, отчаяние и ужас
• Безгранична вяра в оцеляването и излеку-

ването, редуваща се с непреодолима безна-
деждност

• Безсилна ярост срещу несправедливостта на 
живота

(тези драматични преживявания могат да присъст-
ват както заедно,така и да алтернират)

III. Фаза на отсроченнитеи късни психични ре-
акции (след-критичен период):
Тревожността и несигурността постепенно отстъп-
ват място на цялостно чувство за разбираема и 
все по-осмислена тъга.Поляризираните преживя-
вания и реакции се ограничават основно донякои 
все още прекалено живи и драматични спомени, 
които могат да се връщат като „сцени проблясъ-
ци“ или като повтарящи се сънища, причиняващи 
сякаш неутихващо и винаги актуално страдание, 
както и като прекомерни и създаващи безпокой-
ство разнообразни и променящи се телесни оп-
лаквания.
Описаните по-горе емоционални и поведенчески 
реакции в други условия биха били причислени 
към девиантното и абнормно, но в подобен кризи-
сен контекст те представляват нормален психоло-
гичен отговор на „не-нормална”, кризисна ситуа-
ция.

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 кри-
за и голяма промяна, е да се подкрепи /осигури 
чувството за реалност / т.нар. проверка на реал-
ността/. Адекватната, професионална, достъпна 
и навременна психологична грижа подпомага хо-
рата да превъзмогнат случващото се, да активи-
рат ресурса, с който личността им разполага чрез 
предлагането на разбиране и удържане, от стра-
на на психолога, които съдействат за връщането 
към емоционалния и психичен баланс. Психоте-
рапевтичната подкрепа дава възможност за прос-
транство / в нашата реалност виртуално /, в което 
спокойно и защитено да се изследват тревогите на 
личността и да пре/открива нови начини за спра-

вяне и подкрепа.
По този начин симптоми като подтиснато настро-
ение, безсъние, емоционална приповдигнатост 
могат да придобият смисъл, свързвайки актуал-
ността на ситуацията с предишния ни житейски 
опит и особености като хора, вместо отключване-
то на необяснима тревожност и трудно поносимо 
напрежение, свързано с катастрофични предста-
ви за настоящето и бъдещето. (Gampel, Y. ,2017). 
Възстановуяването на усещането за контрол и 
смисъл повишава капацитета за справяне и пре-
одоляване на затрудненията.

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Стабилизация, адекватно ориентиране и 
по-лесно възприемане на актуалната ситуа-
ция, без или с минимални нарушения на капа-
цитета за нормално лично и професионално 
функциониране

• Разграничаване на реалните опастности от 
фантазмените такива

• Удържане и осмисляне на трудните и болезне-
ни емоции и преживявания като страх, безспо-
койство, 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 потен-
циал начини за справяне.

ФОРМАТ НА КОНСУЛТИРАНЕ.  
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА  

ПСИХОЛОГИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ  
В БОЛНИЦАТА.

Стъпвайки на тази теоретична база, ние организи-
рахме грижата за екипите в СБАЛХЗ по следния 
начин:

Обща въвеждаща лекция
Представянето на програмата за консултиране за-
почна с обща онлайн сесия, засягаща основните 
аспекти на поведението в кризисни ситуации. Това 
подпомогна от една страна процеса на ориентира-
не в собствените преживявания, разпознаването 
на чувства и реакции, които да сензитифицират 
представителите на екипите, да отворят възмож-
ност за запознаване с екипа психолози, задаване 
на въпроси, даване на основни алгоритми за рабо-
та с пациенти в криза и т.н.
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По този начин се направи ясно и достъпно психо-
логичното консултиране като цел, начини на случ-
ване, както и ще се направи една първична про-
филактика, чрез даването на насоки.
Лекцията е онлайн базирана, като всеки екип пре-
мина през нея в удобно според работните ангажи-
менти време.
В зависимост от активността на последващо за-
писване на индивидуални консултативни часове, 
се планира и следваща такава – фокусирана око-
ло обсъждането на въпроси, генерирани от съот-
ветния екип.

Индивидуални консултативни сесии.
Контактите на специалистите-психолози се напра-
виха достъпни на всеки работещ в болницата, с 
възможност той сам да направи контакт със спе-
циалиста, който избере и сам да уговори спрямо 
своя и неговия график час за консултация.
Важно е да се спомене готовността за ЗАДЪЛЖИ-
ТЕЛНО скринингово проследяване на екип / спе-
циалист при евентуална карантина.
Полезно е да помним, че природата (а в това чис-
ло 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 даде-
но при раждането) винаги изпитваме страхопочи-
тание, 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 съ-
щата 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 ме-
диите (клюкарски , новинарски, социални), а също 
така и по-малко, отколкото в нашите вътрешни ме-
дии (дълбоки страхове, травматични спомени, въ-
ображаеми апокалиптични предсказания за края 
на света). Във всеки един момент изниква въпро-
сът, от какви позиции и с какъв дух искаме да по-
срещнем реалността ( Freud, 1912). В този смисъл 
винаги имаме на разположение разнообразни из-
бори и определена степен на контрол, дори когато 
сме изправени пред най-чуждата и най-заплаши-
телната 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 трихолевкемия-
вариант. 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, mor-
phologic, 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 im-
munophenotypic 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 diag-
nosis 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 leukemia-
variant
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ВЪВЕДЕНИЕ

Трихолевкемията (HCL) е рядко срещана зряла 
В-клетъчна неоплазия - обхваща 2% от лимфо-
идните левкемии и се отличава със специфична 
клиника, морфология, хистопатология и имуно-
фенотип. Заболяването се характеризира с индо-
лентен клиничен ход, спленомегалия, в повечето 
случаи с панцитопения и наличие на малки зре-
ли В-лимфоидни клетки с овални ядра и обилна 
цитоплазма с вилозна характеристика, които ан-
гажират периферната кръв и дифузно инфилтри-
рат костния мозък и червената пулпа на слезката1. 
Освен морфология, класическата трихолевкемия 
има характерна имунофенотипна констелация. В 
допълнение на пан-В-клетъчно-асоциирани мар-
кери (CD19, CD20, CD22 и CD79b), коекспресията 
на CD103, CD11c и CD25 се използва като основен 
критерий за установяване на диагнозата2. Неот-
давна Тiacci и сътрудници идентифицираха V600E 
мутация в екзон 15 на гена BRAF, асоциирана с 
трихолевкемията3. BRAF протоонкогенът е медиа-
тор на клетъчната пролиферация и участва в сиг-
налната трансдукция, свързана с клетъчния рас-
теж. Данните показват, че мутациятаBRAF V600E 
е високо специфичен генетичен маркер, опреде-
лящ HCL4, независимо че се среща и при редица 
други солидни тумори5.
Независимо от широкия набор критерии диа-
гнозата 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 дифе-
ренциално-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 спле-
нален маргиналнозонов лимфом и трихолев-
кемия-вариант. Налице са достатъчно данни, 
които ясно демонстрират, че независимо от при-
ликите, 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 класи-
ческата трихолевкемия се постигат трайни реми-
сии 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 опре-
делим морфологичните, имунофенотипните и 
молекулярните параметри на класическата три-

холевкемия в съпоставка с други левкемизирали 
лимфоми с вилозна характеристика и клинично 
изявена спленомегалия.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Проучването обхваща ретроспективно 85 пациен-
та (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, характери-
зиращи се със спленомегалия и наличие на кло-
нална зрялоклетъчна В-клетъчна лимфомна по-
пулация в периферната кръв и/или костния мозък 
и вилозна морфология. Общо 64 случая покриха 
диагностичните критерии за класическа трихолев-
кемия (cHCL), 9 бяха класифицирани като три-
холевкемия-вариант (vHCL) и 12 пациенти - със 
спленален маргиналнозонов лимфом (SMZL). При 
всички пациенти беше осъществено изследване 
на пълна кръвна картина и микроскопско дифе-
ренциално 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 па-
циента, при които са проведени и двете костномо-
зъчни изследвания. Микроскопското изследване 
включваше рутинно оцветени с May-Grünwald-
Giemsa цитологични препарати от костомозъчен 
аспират или отпечатък от биопсия. Биопсичните 
материали бяха фиксирани във формалин, декал-
цинирани в 3% разтвор на HCl (солна киселина) и 
включени в парафин. Хистологични срези с дебе-
лина 3 μm бяха рутинно оцветени с хемалаун&ео-
зин. 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 фосфата-
за) 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 иден-
тифициране на левкемична популация и опре-
деляне на имунофенотипа посредством мулти-
параметърна флоуцитометрия и широк панел от 
моноклонални антитела, конюгирани с флуорох-
роми: CD3, CD4, CD5, CD8, CD10, CD11c, CD19, 
CD20, CD22, CD23, CD25, CD27, CD31, CD38, 
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CD39, CD43, CD45, CD49d, CD56, CD62L, CD79b, 
CD81, CD95, CD103, CD185, CD200, CD305, sIgM, 
s kappa light chain, s lambda light chain, TCRγδ. Ве-
нозна 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, съдър-
жащ 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 еритро-
цитите (FACS Brand Lysing Solution, BD Bioscience). 
След 12 минути, пробите бяха утаени чрез центро-
фугиране 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 ми-
нимум 50000 клетки бяха анализирани на флоуци-
тометър FACS Calibur с програмаCellQuest или на 
FACSCantoІІ с програма FACSDiva (BD Bioscience).
При общо 56 пациенти беше проведен молекуля-
рен 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 екс-
тракция BioSprint 15 DNA Blood Kit  [QIAGEN], спаз-
вайки препоръките на производителя. BRAF V600E 
статусът беше определен посредством алел-специ-
фична 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 термо-
сайклър RotorGen 6000. Самата амплификация 
беше проведена при следните температурни режи-
ми: начална денатурация за 10 минути при 95°С, 
последвано от 40 цикъла на амплификация, включ-
ващи: денатурация при95° за 15 секунди и анни-
линг/екстенция при 60°C за 40 секудни, по време на 
която беше отчитана флуоресценцията. При всички 
изследвания бяха включена и контролна ДНК, съ-
ответно BRAF V600E-отрицателна (от здрави лица) 
и BRAF V600E-положителна, включена в диагнос-
тичния кит. Всички проби, при които флуоресцент-
ната емисия, надвишава фоновата и нараства 
експоненциално в хода на амплификацията бяха 
класифицирани като положителни за BRAF V600E 
(Фигура 1.).

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, съ-
гласно утвърдените критерии на СЗО класифика-
цията 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 характерис-
тики на изследваните подгрупи беше използван 
Fisher’s Exact Test. За сравнение на разпределе-
нието 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 съобще-
ни при р<0.05. Изчисленията бяха осъществени 
посредством компютърна статистическа програ-
ма 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 харак-
теризираха със среден брой 16 x109/l (3.4 - 43.1 
x109/l) и с vHCL, които се отличаваха с левкоцито-
за 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 абсолют-
ния лимфоцитен брой, съответно средни стой-
ности 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 гранулоцитопе-
ния (среден абсолютен брой на неутрофилите 1.4 
x109/l) и моноцитопения (средна стойност на аб-
солютния 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 но-
зологични 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). Па-
циентите с cHCL се отличаваха с изразена тром-
боцитопения, 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 рефе-
рентните 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 стой-
ности 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 отноше-
ние 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 грану-
лации в част от клетките. Цитоплазмените изра-
стъци 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 вгъ-
нати ядра, обикновено с проминираща централна 
нуклеола и подчертано по-обилна базофилна ци-
топлазма (Фигура 2.2). Клоналните В-клетки при 
SMZL често бяха малки до средни по размер, с 
по-диспергиран хроматин, а вилозните цитоплаз-
мени 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). Оцветя-
ване 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 мо-
зък. При 13 пациента с неуспешни миелограми 
допълнително беше проведена трепанобиопсия. 
Независимо от малкия брой аспирирани клетки, 
в 8 от случаите беше възможно идентифицира-
не на абнормна лимфоидна инфилтрация, сред-
но 79.2% от клетъчния състав (от 23.4% - 90%). 
Само в 3 случая костномозъчната аспирация по-
каза нормо- или хиперцелуларен костен мозък, с 
наличие на лимфомно ангажиране, средно 60.2% 
(от 25.6% - 100%). 
Общо, при 70 пациента в СБАЛХЗ беше проведе-
на костномозъчна биопсия: 54 с cHCL, 6 с vHCL и 
10 със SMZL, като качеството на една от биопси-
ите не позволи оценка на костномозъчния статус. 
В значителната си част биопсиите бяха с хипер-
целуларен 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 изследва-
ни проби към момента на диагнозата беше устано-
вен морфологичен субстрат на лимфомно ангажи-
ране. 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, проби-
те с SMZL се отличаваха с предимно нодуларен 
тип на растеж (n=7; 70% от SMZL), а vHCL покри-
ваше целия спектър (р<0.001). Оцветяването по 
Gomori доказа умножена ретикулна мрежа степен 
1 и степен 2 при всички пациенти с cHCL (съот-
ветно 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, неза-
висимо 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. Нео-
пластичните клетки и в трите нозологични катего-
рии 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 статис-
тически значими различия в трите нозологични 
групи, данните от периферната кръв показаха зна-
чимо 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 анти-
генна експресия при малигнените популации, иму-
нофенотипното 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 стой-
ности 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 пациен-
тис 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, ха-
рактерна морфология и отрицателно имуномарки-
ране на CD200 бяха основание за окончателното 
субкласифициране като vHCL. (Фигура 4.2). В съ-
щото време 80% от пациентите с vHCL бяха по-
ложителни за CD31 и CD27 при значимо по-ниска 
честота при cHCL, съответно 42.9% и 46%. Паци-
ентите 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 от-
граничаване на изследваните нозологични кате-
гории 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 зна-
чимо 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 поло-
жително имуномаркиране само при 41.4% от паци-
ентите 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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Фигура 5. Флоуцитометричен анализ на cHCLс аберантна антигенна експресия на CD5 (1.) и CD10 (2.)

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.

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 пациен-
ти с сHCL (Фигура 5.)

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, проуч-
ването 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 из-
ходно имуномаркиране за CD25, при който беше наблюдавана загуба на маркера в хода на лечението, 
при персистиращо отсъствие на BRAF1 V600E мутация.
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Допълнително при 17 случая с cHCL беше извър-
шено флоуцитометрично изследване за оцен-
ка след терапия в материал от периферна кръв 
(n=14) или костномозъчен аспират (n=3). При три-
ма от изследваните пациенти изследването не ус-
танови наличие на резидуални левкемични клет-
ки с класическата имунофенотипна констелация, 
включваща ярка експресия на В-клетъчен маркер, 
CD103, CD11c, CD25 ± CD200. При останалите па-
циенти бяха идентифицирани средно 0.007x109/l 
(от 0.001 до 3.18x109/l) трихолимфоцити в пери-
ферна кръв и средно 0.5% клетки в костномозъ-
чен 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 флоуцито-
метричното изследване извършихме и молекуля-
рен анализ за BRAF1 V600E мутация. При трима 
от тях беше установено негативиране на носител-
ството на мутацията, в т.ч. при двама от флоуци-
тометрично негативните за резидуална белест 
пациенти, и един с ниски нива от 0.003x109/l оста-
тъчни клетки в периферната кръв. При един от па-
циентите молекулярното изследване показа пер-
систиране 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 молекуляр-
но изследване за наличие на BRAF1 V600E мута-
ция. Мутацията беше доказана при 44 от тях, в т.ч. 
39 пациенти с морфологични и флоуцитометрични 
данни за наличие на трихолимфоцити в перифер-
ната 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 мор-
фологичен субстрат на заболяването в кръвта при 
флоуцитометрично установена лимфоцитопения с 
абсолютен брой В-клетки 0.02х109/l, но с характер-
на хистологична и имунофенотипна находка в кос-
томозъчна 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 из-
вестни 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.

n=56
Морфологично установими вилозни лимфоцити (М)/ Флоуцитомет-

рични данни за CD103+ B-клетки (F)
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, про-
тичащи със спленомегалия и вилозна характерис-
тика на малигнената популация, каквито са vHCL 
и SMZL. Получените резултати от нас убедително 
показаха, че съществуват изразени различия по 
отношение на редица характеристики на изслед-
ваните заболявания.
Значими особености бяха установени още по от-
ношение на основните демографски характерис-
тики 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 дру-
ги автори, което вероятно отразява различията в 

биологията на отделните състояния9. Освен това, 
нашите резултати потвърдиха и установената от 
други автори значимо по-висока честота на зася-
гане на мъжкия пол от cHCL, докато подобна за-
кономерност липсва при останалите две заболя-
вания10,11.
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 всич-
ки субпопулации – неутропения, моноцитопения, 
лимфопения, за разлика от vHCL и SMZL, при 
които бяха наблюдавани повишени стойности на 
левкоцитния брой поради разрастналата лимфом-
на 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 
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брой беше над горните референтни граници. От 
друга страна, в нашата серия от пациенти с изра-
зена левкоцитопения включваше и поне един слу-
чай 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 мо-
зък от неопластичния процес. В случаите с cHCL 
инфилтрацията беше по правило от дифузен или 
интерстициален тип за разлика нодуларното за-
сягане, 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 ретику-
лин, 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 лимфопроли-
феративни неоплазии, както и при карцином на 
гърдата, яйчника и меланом14. На базата на на-
шите наблюдения и публикуваните данни е ясно, 
че независимо, че значимите разлики в кръвната 
картина и костномозъчния статус подпомагат ди-
ференциално-диагностичния процес, те трябва 
да бъдат интерпретирани с внимание в цялостния 
контекст на клинико-лабораторните показатели15.
Мултипараметърната флоуцитометрия предоста-
вя възможност за допълнително характеризиране 
на левкемичната популация посредством изява-
та на характерни антигени. Флоуцитометрични-
ят анализ позволява не само идентифицирането 
на левкемични клетки в периферна кръв дори в 
случаите, в които са морфологично неразпознава-
еми, но и тяхното количествено определяне. Въз 
основа на широк панел от антитела изследване-
то 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, неза-
висимо от описани единични серии пациенти със 
SMZL с наличие на CD103 в до 40% от случаите16. 
Всички случаи с класическа форма бяха CD25-по-
ложителни, което съответства на литературните 
данни и обичайно е важен критерий в диферен-
циално-диагностичния процес, тъй като в литера-
турата честотата на CD25 позитивните vHCL се 

съобщава в по-малко от 10% от пациентите17-19. В 
нашето проучване маркерът показа променлива 
изява при вариантната форма, свързано с дифе-
ренциално-диагностични затруднения в отделни 
случаи12. Само при един пациент с vHCL към ди-
агнозата CD25 беше положителен, но се негати-
вира в хода на заболяването. При две от пробите 
на пациенти с vHCL маркерът се позитивира при 
рецидив съответно 2 и 4 години след лечение, по-
добно на описания от Shao et al. случай, при който 
контролно изследване след 2-годишно лечение от-
крива поява на CD25-позитивна неопластична по-
пулация, наподобяваща cHCL20. Тези наблюдения 
поставят въпросът за диагностичната стойност 
на CD25 при лимфомите с вилозна характерис-
тика. CD25 представлява част от интерлевкин-2 
рецептора и участва в Т-клетъчната пролифера-
ция. Предполага се, че CD25 позитивните В-клет-
ки изпълняват функция на антиген-представящи 
клетки. Възможно е CD25 да зависи от локалния 
инфламаторен статус. Според Amu et al. eкспреси-
ята на CD25върху В-клетките, които произлизат от 
първични и вторични лимфоидни органи показва 
различия в зрелостта и активността на лимфоци-
тите21. 
Интерес представляват, също така, случаите с не-
обичайна експресия, в т.ч. установяване на CD5и 
CD10 върху левкемичната популация. По литера-
турни 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 асоции-
ра с лимфаденомегалия, подобно на двама от 
CD10(+) пациенти в нашата серия, при които беше 
установена абдоминална и ингвинална лимфаде-
номегалия22,26-29.
Вариабилната експресия на CD25, използван 
традиционно като диагностичен маркер, както 
и възможността за необичайна антигеннa екс-
пресия налагат изследването на диагностичната 
стойност и на други маркери, които да позволят 
по-ясно отграничаване на отделните нозологич-
ни категории и да подобрят крайната диагноза. 
Подобно на наблюденията и на други изследова-
телски групи, установихме, че позитивирането на 
CD200, CD305 и липсата на CD81 в допълнение 
с основните маркери дава възможност за по-кате-
горично отграничаване на сHCL от vHCL2. CD200 
е мембранен гликопротеин тип I от имуноглобули-
новото суперсемейство, който се експресира при 
различни зрелоклетъчни В-клетъчни неоплазии и 
през последните години се налага като задължи-
телен компонент в диагностичните панели поради 
възможностите, които предоставя за диференци-
ално-диагностичния процес и високата експресия 
при cHCL30.Левкоцитно-свързаният имуноглобу-
лин (Ig)-подобен рецептор-1 (LAIR-1), известен 
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също като CD305, принадлежи към семейството 
на имунните инхибиторни рецептори, които регу-
лират баланса на имунната система.Съобщава 
се при всички изследвани пациенти с cHCL и про-
учванията на EuroFlow консорциума го извеждат 
като важен маркер, отграничаващ трихолимфо-
цитите31.CD81 (TAPA-1) е повсеместно експреси-
ран 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. Проучване-
то ни показа и съществени различия в експресията 
на CD185, CD27, CD31, данните за които все още 
са оскъдни в литературата33.Нито един от марке-
рите 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 сте-
пен на сигурност. На базата на данните от нашите 
наблюдения и тези на други автори, препоръчва-
ме включване на CD200, CD81, CD185, CD305 в 
диагностичния панел за имунофенотипизация на 
лимфопролиферативни заболявания с левкемич-
на изява и вилозна характеристика.
Въпреки относително подобрените терапевтич-
ни резултати при възрастни болни с индолентни 
лимфоми, в значителна част от тях настъпва ре-
цидив 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 из-
ползват имунологични методи за мониториране. 
Чрез повторна имунофенотипизация проследихме 
8 болни в различни етапи на разгърната трихолев-
кемия. При нито един от 4-те изследвани пациенти 
с cHCL не беше намерена промяна в първоначал-
ната антигенна експресия на левкемичните клет-
ки, което означава, че те остават със стабиленфе-
нотип, 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 екс-
пресия 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 нейна-
та 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 ус-
тановяване на измерима резидуална болест и 
използването на повече от една антигенни ком-
бинации е препоръчителна при мониториране на 

болните2. Предварителните резултати, макар и 
върху малък брой пациенти с cHCL, очертаха въз-
можностите на флоуцитометричното изследване 
за идентифициране и количествена оценка на ре-
зидуалната левкемична популация в хода на лече-
нието на базата на многопараметърен анализ. От 
практическа гледна точка, в бъдещи проучвания, 
ще бъде важно да установим не само възможност-
та за идентифициране на резидуална болест, а и 
доколко различията в обема биха имали прогно-
стично значение по отношение на продължител-
ността на ремисията и риска от настъпване на 
рецидив.
Мутацията BRAF V600E понастоящем се смята 
като едно от основните патогенетични наруше-
ния при cHCL, установява се във всички клетки от 
малигнения клон към момента на диагнозата и се 
запазва стабилна при рецидив35. Поради тези при-
чини, молекулярното изследване за BRAF V600E 
се препоръчва като задължителен елемент от 
диагностичния процес на cHCL, особено при сус-
пектни случаи, при които в периферна кръв не се 
откриват трихолимфоцити или при припокриване 
на морфологията и имунофенотипа с други В-кле-
тъчни неоплазии3. В нашето проучване, наличие 
на BRAF V600E беше установено при всички из-
следвани болни с cHCL, докато аномалията от-
състваше в групата с vHCL и SMZL, което съответ-
ства на данните от литературата за специфичната 
асоциация на аномалията с класическата форма 
на заболяването, която я отличава от други лим-
фоми 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 авто-
ри, се срещат и пациенти с cHCL, които са BRAF 
V600E(-). Така например, Schnittger et al. съобща-
ват за отсъствие на мутацията при 2/117 изслед-
ване 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 изслед-
вани болни, различия в използваните методи38, 
видът на изследвания материал и процентът на 
левкемичните клетки в изследваната проба39. Съ-
щевременно, според някои автори, отсъствието на 
BRAF V600 при cHCL се асоциира със специфи-
чен подтип на заболяването, характеризиращ се с 
левкемични клетки, експресиращи В-клетъчни ре-
цептори с IGHV4-34 пренареждане на имуногло-
булините, които имат различна патогенеза от тази, 
при cHCL37. По този начин честотата на негативни-
те за BRAF V600 при cHCL се определя от честота 
на разпространение на този молекулярен вариант 
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на болестта. Имайки предвид гореописаното, ус-
тановяването наBRAF V600-отрицателни пациен-
ти с cHCL е важно, тъй като поради изразената 
асоциация с IGHV4-34 може да се очаква агреси-
вен 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-про-
изход41,42.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящото проучване бяха установени редица 
характерни особености в клиничните и лаборатор-
ни характеристики на пациенти с cHCL, които ги 
отграничават от другите лимфопролиферативни 
неоплазии, протичащи със спленомегалия и ви-
лозни лимфоцити. Точната диагноза е от голямо 
значение поради изразените различия в отговора 
към различни терапевтични агенти и подходи. Съ-
щевременно, поради припокриване на някои ос-
новни характеристики в част от случаите, оконча-
телната диагноза налага внимателна комплексна 
оценка на резултатите от всички морфологични, 
имунофенотипни и молекулярни изследвания, в 
контекста на наличните клинични данни, с цел из-
бор на оптимален терапевтичен подход, съобра-
зен 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 просле-
дяване и оценка на терапевтичния отговор.
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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 mater-
nal 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 sideroblas-
tic anemia (HSA) is a rare genetic dyserythropoietic 
disorder caused by a mutation in the erythroid δ-ami-
nolevulinic acid synthase.3 The disease is character-
ized by hypoproliferative anemia and secondary he-
mochromatosis due to ineffective erythropoiesis and 
red-cell transfusions. These patients survival has sel-
dom been beyond the second decade; however, al-
logeneic hematopoietic stem cell transplantation has 
emerged as a successfully curative treatment strate-
gy for HSA in more than a few reported cases.4

CASE REPORT

The patient was admitted in hospital with severe ane-
mia at 2 months of age. Thalassemia as a common 
anemia etiology in the region was ruled out by nor-
mal 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 

relatives were screened and fortunately, her 28-year-
old maternal uncle’s HLA fully matched her.
At the time of transplantation, she weighed 12 kg (be-
tween 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 vol-
ume (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 phos-
phatase 1089 U/l).
A bone marrow examination showed marked eryth-
roid hyperplasia and presence of many ring sidero-
blasts in iron stain with normal cytogenetics.
Using Sanger sequencing, targeting the SLC25A38 
gene, disclosed a homozygous mutation and con-
firmed 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-seronega-
tive 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) pro-
phylaxis 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-fil-
tered 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 plate-
let 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 trilin-
eage engraftment with no evidence of ringed sidero-
blasts 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 in-
dependent. The patient has not developed chronic 
GVHD so far.

DISCUSSION

Sideroblastic anemia is identified by the unique pres-
ence of pathological erythroid precursors that contain 
iron-loaded mitochondria, which encircle the nucle-
us 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 molecu-
lar defects reside in the pathways of heme synthe-
sis, iron-sulfur cluster biogenesis, and mitochondrial 
protein translation. The most common HSA forms are 
X-linked sideroblastic anemia due to mutations up-
setting the erythroid heme synthesis enzyme 5-ami-
nolevulinate 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 myeloab-
lative conditioning with busulfan and cyclophospha-
mide +/− antithymocyte globulin (ATG) as the prepar-
ative regimen.

Medeiros et al. reported nonmyeloablative SCT for 
a 22-year-old male patient with CSA, who had con-
traindications to conventional allografting due to pro-
gressively 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 re-
duced-intensity-conditioning (RIC) regimen (busulfan, 
fludarabine, and alemtuzumab) was also reported in 
a 4-year-old case of HSA from her full matched sib-
ling, 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 do-
nor 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 ge-
netic knowledge in HSA may further benefit their SCT 
process toward achieving successful outcomes. 

Address for correspondation:
Tahereh Rostami, MD,  
Hematology- Oncology and Stem Cell 
Transplantation Research Center, Shariati Hospital, 
Kargar Shomali Street, Tehran, Iran, Postal 
Code:1411713131. Phone: +98 (21) 8800 4140.  
Fax: +98 (21) 8802 9397, 
Email: trostami@sina.tums.ac.ir

BIBLIOGRAPHY:

1. Lansky SB, List MA, Lansky LL, Ritter-Sterr C, Miller DR. The measurement of perfor-
mance in childhood cancer patients. Cancer. 1987 Oct 1;60(7):1651-6.

2. Ducamp S, Fleming MD. The molecular genetics of sideroblastic anemia. Blood. 
2019 Jan 3;133(1):59-69.

3. Bottomley SS, Muller-Eberhard U . Pathophysiology of heme synthesis. Semin He-
matol 1988; 25: 282–302.

4. Urban C, Binber B, Hauer C, Lanzer G . Congenital sideroblastic anemia successful-
ly treated by allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 
1992; 10: 373–375. 

5. 5Flerlage J, Engorn B, eds. The Harriet Lane Handbook: A Manual for Pediatric 
House Officers. 20th ed. Philadelphia, Pa.: Saunder/Elsevier; 2015:305.

6.  Miller, D. (1990) Erythropoiesis, hypoplastic anemias and disorders of heme synthe-
sis. In: Blood Diseases of Infancy and Childhood (ed. by D. Miller), pp. 160 161. C. V. 
Mosby Company, St Louis.

7. Fitzsimons, E. & May, A. (1996) The molecular basis of the sideroblastic anemias. 
Current Opinions in Hematology, 3, 167 172.

8. Urban C, Binber B, Hauer C, Lanzer G . Congenital sideroblastic anemia successful-
ly treated by allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 
1992; 10: 373–375. 

9. Ayas M, Al‐Jefri A, Mustafa MM, Al‐Mahr M, Shalaby L, Solh H. Congenital sidero-
blastic anaemia successfully treated using allogeneic stem cell transplantation. 
British journal of haematology. 2001 Jun;113(4):938-9. 

10. Gonzalez MI, Caballero D, Vazquez L et al. Allogeneic peripheral stem cell trans-
plantation in a case of hereditary sideroblastic anaemia. Br J Haematol 2000; 109: 
658–660.

11. Medeiros BC, Kolhouse JF, Cagnoni PJ, Ryder J, Nieto Y, Rabinovitch R, Shpall EJ, 
Bearman SI, Jones RB, McSweeney PA. Nonmyeloablative allogeneic hematopoi-
etic stem cell transplantation for congenital sideroblastic anemia. Bone marrow 
transplantation. 2003 Jun;31(11):1053.

12. Kim MH, Shah S, Bottomley SS, Shah NC. Reduced‐toxicity allogeneic hematopoi-
etic stem cell transplantation in congenital sideroblastic anemia. Clinical case re-
ports. 2018 Sep;6(9):1841.

13. Imataki O, Uchida S, Uemura M, Kadowaki N. Graft failure after reduced-intensity 
stem cell transplantation for congenital sideroblastic anemia. Pediatric hematolo-
gy and oncology. 2019 Jan 2;36(1):46-51



57ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

ДВА СЛУЧАЯ С ОСТРА МОНОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ И DER(1;15)(Q10;Q10) 
Митев Л.

Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия – София

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), ис-
тинска 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 leu-
kemia 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 дълго-
то рамо на хромозома 1 са редки хромозомни нару-
шения, които са описани при широк спектър от он-
кохематологични заболявания. Те включват както 
транслокации, които засягат района на хетерохро-
матиновия участък на хромозома 1, така и цялото й 
дълго рамо. Досега са съобщени транслокации на 
дългото рамо на хромозома 1 с почти всички хро-
мозоми [1]. При варианта на транслокация на цели 
рамене при миелоидните неоплазии са документи-
рани 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 на-
стоящето съобщение се описва der(1;15)(q10;q10) 
за първи път у нас при два случая с остра миелоб-
ластна левкемия. 

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ №1:

Касае се за пациент Н.И.П. жена на 70г., която по-
стъпва в клиниката с оплаквания от обща слабост 
и отпадналост. Лабораторните изследвания по-
казаха 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 

с 73.5% монобласти и промоноцити и 1.3% ми-
елоблсти. Класическият цитогенетичен анализ до-
каза 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 ди-
хателна недостатъчност. 

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 по-
стъпва за диагностично уточнение и лечение, с 
данни за средно тежка към тежка тромбоцитопе-
ния, лимаденопатия на шийните лимфни възли и 
консумативен синдром. Лабораторните изследва-
ния показаха: Hb – 115g/l, RBC – 4.02x1012/l, Htc 
– 0.375l/l, WBC – 12.65x109/l и PLT – 32x109/l, хи-
перцелуларен костен мозък с 6% лимфоцити, 28% 
моноцити (доказани с имунофенотипно изследва-
не), 63.1% гранулоцити и 2% бласти. Цитогенетич-
ният анализ на костен мозък показа следния па-
тологичен кариотип: 45,X,-Y,+1,der(1;15)(q10;q10)
[20] (фиг.2) в 100% от анализираните метафазни 
пластинки. Поставена бе диагнозата остра моно-
цитна левкемия М5b и бе започнато лечение с Ви-
даза. Пациента почива от дихателна недостаъч-
ност след 5 месеца.

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

ОБСЪЖДАНЕ

До сега са документирани 27 случая с небаланси-
рани der(1;15)(q10;q10) при различни онкохемато-
логични заболявания, както като единична анома-
лия, 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 моноцит-
на левкемия и миелодиспластичния синдром. Все 
още не е установена клиничната значимост на 
аномалията поради  малкия брой пациенти при 
отделните онкохематологични заболявания. Неба-
лансираните нарушения на хромозома 1 изразя-
ващи се с транслокации на цели рамене довеж-
дат до тризомия на дългото рамо на хромозома 
1 и загуба на съответното рамо на акцепторната 

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 акцептор-
ните хромозоми [1]. Тъй като в късото рамо на хро-
мозома 15 не са локализирани белтък кодиращи 
гени, патогеназата на der(1;15) е свързана вероят-
но само с допълнителните гени в дългото рамо на 
хромозома 1, които са извън регулативен контрол.
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ДВА СЛУЧАЯ С ОСТРА МИЕЛОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ И ТРИЗОМИЯ НА 
ХРОМОЗОМА 4
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TWO CASES OF ACUTE MYELOID LEUKEMIA AND TRISOMY OF 
CHROMOSOME 4

Yavorova A.1, Grahlyova L.2, Mitev L.2
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Резюме. Острата миелоидна левкемия е хетерогенно заболяване, характеризиращо се с богата 
гама от генетични аномалии с различна прогностична стойност. Тризомията на хрозома 4 е изклю-
чително 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 анома-
лията 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 ge-
netic abnormalities with different prognostic value. Trisomy of chromosome 4 is extremely rare mutation char-
acterized 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-къс-
но от Sandberg[1], като изолирана хромозомна 
аномалия при остра миелоидна левкемия (ОМЛ). 
Честотата на тази аномалия се разпределя при-
близителнo 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 ли-
тературата кохорти от пациенти  е около 28 месе-
ца[4]. Предполага се, че патогенезата на +4 може 
да се свърже с повишената експресия на допъл-
нителното копие на KIT гена, който е извън регула-
тивен 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 

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 оплак-
вания, датиращи от около седмица – силни болки 
в епигастриума, обилни нощни изпотявания, фе-
брилитет в следобедните часове, обща отпадна-
лост 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 миело-
грама: 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 ус-
танови наличието на патологичен клон 47,XX,+4 
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(фиг.1), (фиг.2) и (фиг.3) в 50% от анализирани-
те 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 про-
веден консолидационен курс по схема Hidac. В по-
следствие, пациентката бе насочена за алогенна 
костно-мозъчна трансплантация, като към момен-
та се проследява регулярно от хематолог и перси-
стира костно-мозъчна ремисия, при много добро 
общо състояние и качество на живот.

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЙ №2  

Касае се за жена на 62г., с придружащо заболя-
ване артериална хипертония с добър контрол, 
която постъпва с оплаквания от отпадналост, 
нощни изпотявания, без фебрилитет, при данни 
за анемичен синдром и лекостепенна левкопе-
ния.  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 уста-
нови 48,XX,der(1)add(1)(q42),add(1)(p22),+4, del(9)
(q22q34),+2mar  в 100% от анализираните мета-
фазни 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 оплаква-
ния от слабост в крайниците, след което -  с тежка 
общо мозъчна симптоматика, и умира с картината 
на масивен хеморагичен инсулт. 

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

Фиг.2 Флуоресцентна “ин ситу” хибридизация на мета-
фазна пластинка с брейкова FISH проба за  4q12, показва-
ща три фузионни сигнала.

Фиг.3 Флуоресцентна “ин ситу” хибридизация на интер-
фазни 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 научна-
та 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 об-
щатата преживяемост 28 месеца [4]. Мутациите на 
FLT3 и NPM1 са с честота сравнима с тази на слу-
чаите с нормален кариотип. Chilton и сътр.(2016) 
представят обобщени данни за лечение и прежи-
вяемост 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]. На-
правените изводи сочат, че пациентите с ОМЛ и 
+4 спадат към групата с интермедиерен риск, а пе-
диатричните пациенти са със значително повишен 
риск от рецидив[2]. Съобщените от нас два случая 
с +4 показаха сходни цитоморфологични и кли-
нични 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 па-
циента. 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
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CASE OF JAK2 POSITIVE ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA WITH LOSS OF 
FEMALE CHROMOSOME
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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 попу-
лация 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-stimu-
lated 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 тромбоци-
темия (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-, 20q- 
и 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 документи-
рана като единична аномалия в кариотипа [3]. Тук 
ние описваме втори случаи със загуба на Х хро-
мозомата като единична аномалия и представяме 
данни показващи възможния механизъм чрез кой-
то е възникнала бройната аберация.

СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЧАЯ 

Пациентката М.И.К. на 70 г. е приета в клиника-
та на 08/10/2018г, с оплаквания от лесна умора, 
отпадналост, изпотяване, сърцебиене и тежест 

в гърдите с давност от около един месец. Диа-
гнозата ЕТ е поставена през 2012г. на основата 
на хематологичната находка (левкоцити 14 Г/л и 
тромбоцити 1500 Г/л) и положителната молеку-
лярна проба за JAK2V617F мутация. В периода 
от поставянето на диагнозата до приемането й в 
клиниката е лекувана с Хидреа и аспирин. Лабо-
раторните изследвания при приемането показват 
хемоглобин 118 г/л, хематокрит 0.339 л/л, левко-
цити 6.25 х109/л, тромбоцити 406х109/л, дифенци-
ално броене - гранулоцити 69%, лимфоцити, 15%, 
моноцити 15% и базофили 1%. Трепанобиопсията 
установява миелопролиферативен процес съче-
тан с фиброзиране на костния мозък. Направено 
е заключението, че вероятно се касае за начална 
трансформация на есенциалната тромбоцитемия 
в миелофиброза. Цитогенетичният анализ на кос-
тен 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).
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Фиг. 1а. GTG – лентуван кариотип, показващ 45,X,-X.
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Тъй като пациентката има две деца отпада пред-
положението, че хромозомната аберация е свър-
зана със синдром на Шеришевски-Търнер и се 
възприема, че е клонално нарушение. Независи-
мо от това е проведен цитогенетичен анализ на 
периферни лимфоцити стимулирани с фитохемаг-
лутинин (ФХА) за да се изясни дали аномалията 
е придобита или конституционална. Класическият 
цитогенетичен анализ открива 7% клетки със загу-
ба на Х хромозомата. Флуоресцентната „ин ситу” 
хибридизация потвържава находката (8 клетки с 
45,Х,-Х; 100 клетки анализирани), което дава ос-
нование да се възприеме, че аномалията е кон-
ституционална. Наблюдението и лечението на па-
циенката е продължено при амбулаторни условия. 
Тъй като пациентката има непоносимост към Хи-
дрея, терапията е заменена с Анагрелид.

ДИСКУСИЯ 

До сега в научната литература са описани 5 слу-
чая 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 хромозо-
мата бе установена във всички метафазни пла-
стинки. От друга страна аномалията бе открита 
само в малък брой стимулирани с ФХА Т-лимфо-
цити. Тези данни показват, че в тъканите, включи-
телно 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 патоло-
гичен клон със загуба на Х хромозомата.

Адрес за кореспонденция
Л.Митев, Л. Грахльова
ВМА-София ККЛИ ул. „Г. Софийски” №3
имейл: cytogen.vma@abv.bg

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. [1] http://atlasgeneticsoncology.org/Anomalies/ETID1107.html

2. [2] https://mitelmandatabase.isb-cgc.org/

3. [3] Sever M, Kantarjian H, Pierce S, Jain N, Estrov Z, Cortes J, Verstovsek S. Cytoge-
netic abnormalities in essential thrombocythemia at presentation and transfor-
mation. Int J Hematol. 2009 Nov;90(4):522-525. doi: 10.1007/s12185-009-0411-5. 
Epub 2009 Aug 29.

4. [4] Gangat N, Tefferi A, Thanarajasingam G, Patnaik M, Schwager S, Ketterling R, 
Wolanskyj AP. Cytogenetic abnormalities in essential thrombocythemia: prev-
alence and prognostic significance. Eur J Haematol.  2009 Jul;83(1):17-21. doi: 
10.1111/j.1600-0609.2009.01246.x. Epub 2009 Feb 19.



65ХЕМАТОЛОГИЯ 2020

ГЕНЕТИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ ЕСЕНЦИАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЯ
Грахльова Л. и Митев Л.

Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология, Военномедицинска академия

GENETICS ALTERATION IN ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA
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Резюме.
Въведение: Геномните нарушения на есенциалната тромбоцитемия (ЕТ) се характеризират с кло-
налните 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 за-
ключения за цитогенетичните промени при ЕТ.
Цел: Да се разшири познанието за цитогенетичните промени при ЕТ като се проведе цитогенети-
чен 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 слу-
чая (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 ха-
рактерни 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 суб-
микроскопски нарушения на голям брой геномни локуси, които засягат вероятно гени свързани с ре-
гулацията 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, хромо-
зомни аберации

Abstract. 
Introduction: Cytogenetic aberations in essential thrombocythemia (ET) are characterized by clonal chromo-
somal aberrations of +8, +9, 5q-, 13q-, 20q- and + 1q, mutations of the JAK2, CALR and MPL genes and sub-mi-
croscopic 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 posi-
tive 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 submicro-
scopic anomalies in 41 cases (83%) were found - 26 (92.8%) in JAK2 positive and 15 (71%) in JAK2 negative cas-
es. 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 num-
ber of genomic loci, which probably affect genes related to the regulation of apoptosis and platelets prolifera-
tion. 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 aberra-
tions

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 мута-
ции 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 паци-
ентите не се открива мутация на никои от горепо-
сечените гени и се обозначават като тройно нега-
тивни 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 миелопролифе-
ративни неоплазии (ФНХМН)[4]. След приложе-
нието (въвеждането) на микроарейната сравни-
телна геномна хибридизация (aCGH) се оказа, че 
както при повечето онкохематологични заболява-
ния така и при ЕТ се откриват различни субмикро-
скопски 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 1q21-
1q32, 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, 20q11-
20q13[5],[6],[7],[8],[9]. Тъй като все още е малка 
общата бройка на съобщените случаи с цитогене-
тични и субмикроскопски аномалии, не могат да се 

направят по-задълбочени заключения за хромо-
зомните нарушения при ЕТ. Поради тази причина 
ние си поставихме за цел да разширим познание-
то 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 конституционал-
но нарушение бе проведено цитогенетично из-
следване на стимулирана с фитохемаглутитинин 
периферна кръв. От клетъчните суспензии бяха 
изготвени препарати чрез въздушно-капковия ме-
тод, които бяха оцветени с Гимза-трипсин лентова 
техника (GTG). Хромозомният анализ на кариоти-
пите бе извършен със софтуер Lucia Cytogenetics 
версия 2.0. За доказването на JAK2 (V617F) мута-
цията бе използвана качествена алел – специфич-
на 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 референт-
ните и изследваните ДНК проби бе осъществена с 
Mai-Tai хибридизационна система (SciGene,USA) 
за 22 часа при 65ºC и скорост на въртене 2000 
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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 ана-
лиз са представени на Tабл.1. При 13 (16.6%) от 
общо 78 случая бяха установени неслучайни ци-
тогенетични аномалии. Две от тях бяха конститу-
ционални нарушения – перицентрични инверсии 
на хромозома 9, а останалите клонални аномалии 
(14.1%). При нито един случай не бяха установе-
ни комплексни нарушения. Повечето цитогенетич-
ни 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 слу-
чаи) 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 асо-
циирана 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 па-
циенти с амплификации на 1q23, 15q22 и Xq26-27. 
Неслучайните нарушения характерни и за двете 
субгрупи включваха загуби на 5q13, 7q11 и амп-
лификации 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 тром-
боемболични усложнения – 9 случая с хеморагии, 
2 случая с исхемичен мозъчен инсулт, 2 случая с 
белодробен тромбоемболизъм и 2 случая с дъл-
боки 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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JAK2 позитивни пациенти
№ год. пол  Хромозомна локакизация усложнения
1 56 Ж Gain 2p23.3,7p22.2 7p22.1, 7p13 p12.3, 14q13 q13.2, 15q24 q24.3, 20q12 БТЕ

2 77 М Loss 6q22.31, 7q21.12, 7q32.1, 10p15.3, 18q21.32 кървене
Gain 19p13.3, Xq28  

3 29 М Loss 9p13.1  
Gain 1p31, 6q13, 13q12.2  

4 77 Ж Gain 2p11.2 p11.1, 7q22.3, 13q12.2 кървене
5 64 М Gain 1p21.1, 2p11.2, 13q14.2, 15q11.1 q11.2  

7 76 М Loss Xq28 кървенеGain 1p22.1, 6p12.1, 10q25.1

10 80 М Loss 8q21.1, 11p13 p12 ИМИ
Gain 3q24, 20q13.33  

11 58 Ж Loss 1p32.1, 7q21.11, 11q24.3, 15q24.2 q24.3 кървене

12 41 Ж Loss 2p16.3, 5q23.2, 16q23.1  
Gain 20q13.33  

13 64 Ж Loss 4p14, 17p11.2  
Gain 7q31.1  

14 45 Ж Loss 4p16.3 кървене
15 88 М Gain 2p24.3, 8q24.3, 11q22.3, 14q11.2 тромбоза

18 74 М Loss 1q44, 5q35, 6q27 кървенеGain 1p12, 3p23 p22.3, 3q25.1, 7q11.22q11.23, 10q22.1 q22.2, 11p15.4, 15q21.3 q22.2
20 27 М N N  

22 54 Ж Loss 5q13.2  
Gain 12q11, 13q12.2, 15q11.1 q11.2  

27 85 Ж Loss 11q11  
Gain 2q32.2, 11q25, 15q11.1 q11.2, 16q22.1, 18q11.2  

28 72 Ж Gain 1p22.1, 12q13.3, 14q11.2, 17q12 БТЕ

29 64 Ж Loss 5q13.2, Xp22.3 p11.1, Xq21.1 q28 кървенеGain 8q21.21
31 23 М Gain Xq13.1  
34 72 М Loss 5q13.2 кървене

39 68 М Loss 13q12.2 ИМИGain 11q25, 13q12.2,  14q11.2, 21q22.3
41 63 Ж N N  

42 54 М Loss 6q16.1  
Gain 5p13.2, 14q32.33  

46 66 Ж Loss 1q44  
Gain 2p11.2, 7q36.1, 19q13  

47 40 Ж Gain 14q11.2, 14q24.1  

48 50 М Loss 1q44, 6q26  
Gain 9q22.1 q22.2, 13q12.2  

49 47 Ж Loss 19q13.2 q13.31  
Gain 11q13.1, 12q24.11 q24.12, 20q12  

50 69 Ж Gain 1p12, 17q21.31 тромбоза
      

JAK2 негативни пациенти
№ год. пол   усложнения
6 60 М Loss 7q21.13, 7q36.1, 8q11.1  

Gain 17q21.32, 17q23.2 q23.3  
8 45 Ж Loss 1p32.1 p31.3, 1p22.1, 2q33.2 q33.3, 6q22.1, 10q21.1, 11q23.3, 20q11.21  
9 52 Ж N N  

16 32 Ж Gain 4p16.3, 5q13.2, 7q11.23, 13q12.2, 14q11.2, 15q22.31  
17 49 М Gain 15q22.31  
19 67 Ж Gain 5q13.3, 13q12.2, 14q13.1 q13.2  
21 66 М N N  
23 34 М N N  
24 51 М N N  
25 41 Ж Gain 2p11.2, 6q22.31, 13q12.2 кървене
26 40 Ж N N  
30 55 Ж Gain 17p13.1, 22q12.3 q13.1  

32 54 М Loss 5q13.2  
Gain 11q13.1  

33 45 М Gain 1q23.3, 10q11.22  
35 66 Ж Loss 1p36.33 p36.32, 5q13.2, 19p13.3, 22q13.33  
36 70 Ж Gain 14q11.2  

38 88 Ж Loss 7q11.21  
Gain 11q23.3, 14q11,2  

40 48 Ж Gain 1q23.3, 12q24,33, 13q12,2, 15q11.1 q11.2, 18q12.2,20q12, Xq27.2  
43 78 Ж N N  
44 69 М Gain 2q22.2 q22.3, 13q12.2, Xp11.4, Xq26.3  
45 68 М Gain 15q11.1 q11.2  
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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 три-
зомия 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 перицен-
трична инверсия на хромозома 9, при ЕТ са описа-
ни още три случая със същата аномалия. Изказа-
но е предположението, че тази инверсия може да 
бъде преддиспозиция за възникването на миело-
идни нарушения в това число и на ЕТ[11]. 
Резултатите от aCGH анализа показват, че при 
ЕТ има много по-висока честота на клонални на-
рушения, която е за сметка на субмикроскопски-
те 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 съоб-
щени от Rice и съавт. (2011)[6]. Авторите устано-
вяват същата честота на клоналност, както и в на-
шето проучване (83%) и подобна средна дължина 
на преобразуваните сегменти. За разлика от тях и 
представените от нас резултати, Stegelmann и съ-
авт. (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 раз-
нопосочността на резултатите между посочените 
проучвания. 
Субмикроскопските аномалии и хеморагичните и 
тромбоемболични усложнения бяха по-чести при 
JAK2 позитивните случаи. Също така бяха устано-
вени характерни аномалии за JAK2 позитивните и 
съответно за JAK2 негативните пациенти, както и 
неслучайни нарушения общи и за двете групи. Го-
ляма част от установените от нас аномалии асоо-
цирани с JAK2 положителните случаи са наблюда-
вани при JAK2 положителните случаи и в серията 
на Rice и съавт. (2011) като най-голямо е съвпаде-
нието за амплификацията на локуса 20q13[6]. От 
най-честите общи нарушения амплификацията в 
локусите на FLT3 онкогена (13q12) е наблюдава-
на и в проучването на Ayres-Silva и съавт.(2019)[5]. 
Ако се обобщят субмикроскопските нарушения ус-
тановени от всички проведени проучвания до сега 
(включително и от нашето), се вижда, че въпреки 
многобройните и разнопосочни цитогенетични на-
ходки 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), 

MAFA(8q24), FLT3(13q12.2), RGS19(20q13.3), кои-
то са свързани с регулация на апоптозата и проли-
ферация на тромбоцитната редица. 
1. Може да се да се заключи, че ЕТ представлява 
хетерогенно заболяване, което се характеризира 
предимно със субмикроскопски нарушения на го-
лям брой геномни локуси, които засягат вероятно 
гени свързани с регулация на апоптозата и проли-
ферация 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 мо-
лекулярни аномалии при острите миелоидни левкемии (ОМЛ), като данните за честотата и кли-
ничното 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 асоциа-
ции с клинични и лабораторни особености на пациентитеи да се определи значението им за тера-
певтичния 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 же-
ните[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 тран-
скрипти, дефиниращи обособени подтипове ОМЛ, и с висока честота (66.7%)на ко-експресия на еди-
нични 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 те-
рапия беше проведена при10 пациента, като честота на постигане на пълна ремисия (ПР) беше от-
четливо по-ниска от тази при KMT2A-PTD(-), макар и статистически незначима[3/10 (30.0%) спря-
мо 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 ab-
normalities 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 KM-
T2A-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 com-
pared to females [12/126 (9.5% ) vs. 3/120 (2.5%); p=0.018)]; a higher frequency of therapy-related AML com-
pared 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-associ-
ated 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 
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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 миелоид-
на левкемия (ОМЛ) бяха идентифицирани мно-
гобройни 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 ано-
малии дефинират обособени подтипове на забо-
ляването или носят прогностична информация, 
поради което изследването им намира широко 
приложение в рутинната практика [1]. 
Един от гените, чиято структура се засяга относи-
телно често при ОМЛ, е Lysine (K)-specificmethyl-
transferase 2A (KMT2A) гена, известен също така 
и като MLL (Myeloid/LymphoidLeukemia или Mixed-
LineageLeukemia), като някои от аномалиите са с 
доказана клинична значимост. KMT2A генът е раз-
положен на хромозома 11q23 и неговата структу-
ра при ОМЛ може да бъде увредена посредством 
различни нарушения – най-често в резултат на 
транслокации, но също така и при делеции, амп-
лификации и дупликации [2]. По правило трансло-
кациите водят до формирането на фузионни гени, 
при които 5‘-регион от KMT2A се слива с 3‘-част на 
друг партниращ ген, ангажиран в съответната ано-
малия. Описани са над 130 различни генни прена-
реждания 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 пра-
вило, нарушението се среща при възрастни паци-
енти 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 пъп-
на 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 лабо-
раторни особености на KMT2A-PTD(+) пациенти, 
както и мненията за прогностичното значение на 
аномалиятаса противоречиви. Според някои авто-

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 гени-
те. [7] От друга страна, според някои проучвания, 
експресията на интактния (нормален) KMT2Aалел 
при KMT2A-PTD(+) болни е подтисната и реакти-
вирането й посредством деметилиращи агенти 
или хистон-деацетилазни инхибитори е една обе-
щаваща терапевтична опция [8]. 
В нашата страна липсват данни относно разпрос-
транението и клиничната значимост на KMT2A-
PTD 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 от-
говор.

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), диагно-
стицирани и лекувани в Националната специали-
зирана болница за активно лечение на хемато-
логични заболявания – София, бяха скринирани 
за носителство на KMT2A-PTD. Диагнозата беше 
поставена въз основа на критерии на French-
American-British (FAB) класификация и на класи-
фикацията на Световната здравна организация 
(2008) посредством комплексен подход, включ-
ващ: клинични данни и оценка на морфологични-
те, цитохимични, имунофенотипни, цитогенетич-
ни 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 лъчетера-
пия по повод друга, първична неоплазия [therapy-
related (t-) ОМЛ]. 
KMT2A-PTD статусът беше определен посред-
ством полимеразно-верижна реакция [Polymerase 
Chain Reaction (PCR)], след обратна транскрипция 
[ReverseTranscription  – PCR (RT-PCR)], след по-
дписано информирано съгласие. Аномалията 
беше изследвана в ядроносни клетки, сепарира-
ни от аспират от костен мозък, след селективно 
лизиране на еритроцитите с лизиращ буфер (155 
mM NH4Cl, 10 mM KHCO3, 0.1 mM EDTA). Тотална 
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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 хек-
самери и MMLV обратна транскриптаза, чрез ин-
кубирането й на 37oC за 1 час и 99oC за 3 мину-
ти. Наличието на KMT2A-PTD беше определено 
чрез амплификация на кДНК с използването на 
праймерите GTCCAGAGCAGAGCAAACAG и 
ACACAGATGGATCTGAGAGG при следните тем-
пературни 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 кои-
то: BCR-ABL, RUNX1-RUNX1T1 (AML-ETO), CBFb-
MYH11 и FLT3 internal tandem duplication [FLT3-

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 използ-
вани: дескриптивен анализ - за представяне на 
честотата на разпределението на проучваните 
променливи; кростабулация - за установяване 
на връзка между качествени  променливи по-
средством Chi-square test или Fisher’s exact test; 
методите за сравняване на средни велични чрез 
Independent Samples T–Test чрез метода на Mann-
Witney и чрез One-way ANOVA. Общата преживя-
емост беше изчислена за пациентите, получили 
поне един индукционен курс от химиотерапия из-
ползвайки метода на Kaplan-Meier, съответно чрез 
log rank теста и теста на Gehan-Breslow-Wilcoxon 
Разлики при P<0.05 бяха оценени като статисти-
чески значими.

Фигура 1. [A] Типичен образ на изследване за KTM2A-
PTD 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(-) па-
циенти; [3] KTM2A-PTD(+);  [5] KTM2A-PTD(+) контрола 

– РНК от клетъчна линия ЕОL-1.

Фигура 2. Обща преживяемост на пациентите с ОМЛ 
в настоящо го проучване, в зависимост от KTM2A-

PTD статуса - тест на Gehan-Breslow-Wilcoxon 
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#1
МБД

#2
ЯСШ

#3
ИИЗ

#4
СTС

#5
БХС

#6
ЕСС

#7
ГЯЛ

#8
ББМ

#9
НАС

#10
СДИ

#11
АМП

#12
ДАГ

#13
ВМТ

#14
АИЯ

#15
СВВ

KMT2A-PTD към 
диагноза + + + + + + + -/+ + + + + + + +

Възраст (год.) 50 30 24 50 63 64 58 59 60 76 83 71 52 48 55

Пол Ж M M M M Ж M M Ж M M M М M M

Левкоцити (х109/L) 56 30 98 90 15 25 4.2 6.2 1.2 92.1 29.7 130 21 49 102

Тромбоцити, брой 
(х109Ll) 5 24 30 10 41 68 59 20 19 336 22 32 88 35 53

Хемоглобин (Hb) 
(g/L) 104 65 73 102 45 64 59 105 84 72.8 91.7 71.5 84 69 90

Бласти/Бласт екви-
валенти (%) КМ 92 96 60 99 31 83 79 98 78 40 45 70 36 40 88

Бласти/Бласт екви-
валенти (%) ПК

Еди-
нич-
ни

НД 6 100 53 45 5 70 16 19 43 29 24 29 92

Хепатомегалия - + + - - - - + - + - + + - +

Спленомегалия - + + - - - - + - + - + - - -

De novo ОМЛ - - + + + + + - + + - + + + +

Therapy-related 
ОМЛ + + - - - - - + - - + - - - -

FAB подтип M4 M1 M4 M5a M4 М4 M6 (M2)/
M0 M1 M4 M1 M2 M4 М5 М5

Мултилинейна 
дисплазия - - - - - - + - - + + - - + -

Нормален кари-
отип НД НД - - + + + НД + + НД НД + + +

BCR-ABL - - - - - - - - - - - - - - -

AML1-ETO - - - - - - - - - - - - - - -

CBFb-MYH11 - - - - - - - - - - - - - - -

PML-RARA - - - - - - - - - - - - - - -

MLL-AF6 - - - - - - - - - - - - - - -

MLL-AF9 - - - - - - - - - - - - - - -

FLT3-ITD - - - - + + - - - + - - - - +

NPM1 – type A 
mutation - - - - - - - - НД НД - НД - - НД

DEK-CAN - - - - - - - - - - - - - - -

EVI-1 свръхекс-
пресия + + + НД НД НД - - - НД НД НД НД - НД

CD34 - - - + - + + + + + + + - - -

CD117 + - - + + + + + + + + + - - -

Лимфоидни  
антигени - CD56 CD10 - CD2 CD7 CD4 - CD19 CD56 - CD7 CD56 - CD56

Ранна смърт - - - - - - - - - + - + - + +

Терапия КХ КХ
КХ

ВДХ

КХ

ВДХ
КХ КХ

КХ

ВДХ
КХ КХ Пал. 

Леч.
Пал. 
Леч.

Пал. 
Леч.

Ало-
ТХСК НП НП

Брой индукционни 
курсова 1 1 2 2 1 2 3 1 2 НП НП НП 2 НП НП

Пълна ремисия - - + - - - - + - НП НП НП + НП НП
Продължителност 
на първата реми-
сия  (месеци)

НП НП 3 НП НП НП НП 32 НП НП НП НП 94 НП НП

Обща преживяе-
мост (месеци) 2 2 12 2 4 3 12 32 6 НП 3 НП 96 НП НП

Последен статус Поч. Поч. Поч. Поч. Поч. Поч. Поч. Жив Поч. Поч. Поч. Поч. Жив Поч. Поч.

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 бешедока-
зано при 15 (6.1%) от изследваните 246 паци-
енти. Мъжкият пол значимо доминираше, като  
KMT2A-PTDтранскрипти бяха установени при 12 
мъже (9.5% от мъжете с ОМЛ, включени в про-
учването) и при 3 жени (2.5% от жените с ОМЛ) 
(p=0.018).Средната възраст на KMT2A-PTD(+) гру-
па не се отличаваше значимо от тази, на KMT2A-
PTD(-)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 ано-
малии. При 4/15 (26.7%) -заболяването беше кла-
сифицирано като t-ОМЛ поради данни за провеж-
дана в миналото химиотерапия и/или лъчетерапия 
по повод на карцином на гърда (#1), остра лимфоб-
ластна левкемия (#2) и полицитемия вера, лекува-
на с радиоактивен фосфор и хидроксиурея (#11). 
Към същата група, въз основа на морфологични-
те, 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 годи-
ни 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 впе-
чатление установената при 5  (33.3%) пациента 
спленомегалия. Изследването на хематологич-
ните показатели показа висок медианен брой на 
левкоцитите - 27.3x109/L, като левкоцитоза беше 
регистрирана при 12 пациенти, включително и хи-
перлевкоцитоза >100x109/L при двама (#12;#15), 
докато при 2 от останалите пациенти (#7;#8) лев-
коцитният брой беше в нормални граници, а един 
пациент (#9) беше левкопеничен (1.2x109/L). Ме-
дианният брой на тромбоцитите беше 30x109/L, 
като тромбоцитопения със стойности между 
5x109/L до 88x109/L беше намерена при 14 паци-
ента, и само при един (#10) - тромбоцитният брой 
беше в референтни граници. При всички пациен-
ти беше установена анемия, с медианна стойност 
на хемоглобиновата концентрация 73 g/L (граници 
45–105 g/L). Медианният относителен дял на бла-
стите/бласт-еквивалентите в периферната кръв 

беше 29% (граници от единични бласти до 100%), 
а в костния мозък - 78% (граници 31%-99%). Мор-
фологичните 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 попула-
ция 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 уста-
новените 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 слу-
чай.
При нито един от KMT2A-PTD(+) пациенти не бяха 
намерени молекулярни аномалии, дефиниращи 
обособени подтипове от категорията ОМЛ с реку-
рентни генетични нарушения, съгласно критерии-
те 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 диагностич-
ния процес настъпи летален изход преди започва-
не 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 по-
вече 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 продъл-
жение на 8 години след трансплантацията. При 
нито един от останалите 7 пациента, ремисия не 
беше постигната, включително и след високо-до-
зова химиотерапия, приложена след неуспех от 
конвенционалната индукционно лечение. Постиг-
натата честота на пълна ремисия при KMT2A-
PTD(+) пациенти беше отчетливо по-ниска от тази, 
при KMT2A-PTD(-) болни, независимо че статисти-
ческа 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 устано-
вени значими различия между двете групи, неза-
висимо 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 ета-
пи 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 възрастни-
те 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 ли-
тературата [5;10]. Тази относителна хетерогенност 
в разпространението на KMT2A-PTD вероятно е 
свързана с различия в общия брой на изследва-
ните пациенти и вариациите във вида и чувстви-
телността на използваните методи за доказване 
на аномалията [количествен или качествен PCR, 
едноетапна или двуетапна (nested) PCR, multiplex 
ligation-dependent probe amplification (MLPA)], как-
то 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 по-
вишена чувствителност е възможно тези “нормал-
ни, 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 характери-
зират с ниски нива на експресия (<1.0%), което от 
своя страна е предпоставка те бъдат пропуснати 
при използване на методи с по-ниска чувствител-
ност [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 преоблада-
ване на мъжкия пол (80% от случаите). Сходна, 
непропорционално по-висока честота на анома-
лията 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, 

като възрастните пациенти (>65 години) предста-
вляваха едва 20% от случаите,  докато почти две 
трети (62.5%) бяха на възраст ≤60 години, а око-
ло една трета ≤50 години. Според Haferlach еt al. 
(2013), средната възраст на KMT2A-PTD(+) паци-
енти 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 съобща-
ват за експоненциално нарастване на случаите с 
KMT2A-PTD(+) при пациенти с ОМЛ с напредване 
на възрастта, като особено висока честата на ано-
малията 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 про-
дължителност на живота в отделните популации.
Един все още нерешен въпрос в литературата е 
дали има разлика в разпространението на KMT2A-
PTD при de novo ОМЛ и t-ОМЛ. В нашето проуч-
ване 26.7% от KMT2A-PTD(+) пациенти бяха с 
t-ОМЛ. Към t-ОМЛ беше отнесен и един пациент, 
при който KMT2A-PTD транскрипти бяха доказа-
ни 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 анома-
лията към момента на диагнозата предполага, че 
тя е придобита вторично в хода на заболяването и 
повдига въпроса относно биологията на настъпи-
лия рецидив – клонално “превключване” на левке-
мичната популация или поява на  нова, вторична 
t-ОМЛ. В подкрепа на вероятна t-ОМЛ при този 
пациент е публикуваният по-рано аналогичен слу-
чай на KMT2A-PTD(-) ОМЛ, рецидивирала 5-годи-
ни по-късно като KMT2A-PTD(+) ОМЛ, като имен-
но 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 спеку-
лации, резултатите недвусмислено показват, че 
t-ОМЛ се характеризират със значително  по-висо-
ка 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(+) па-
циенти с ОМЛ не бяха установени характерните 
молекулярни аномалии, дефиниращи обособени 
подтипове от категорията ОМЛ с рекурентни ге-
нетични 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, 
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че липсва специфична асоциация между двете на-
рушения [8]. Същевременно, според други проуч-
вания, 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 неблаго-
приятна прогноза (3-годишна обща преживяемост 
14.5%) [7].
В нашето проучване, аномалията беше наблю-
давана 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 резул-
тати съответстват на публикуваните данни, че съ-
ществува асоциация между различните аномалии, 
засягащи 11q23/ KMT2Аи моноцитната диферен-
циация на бластната популация [21]. Същевре-
менно, като цяло данните в литературата относно 
асоциацията на KMT2A-PTD с конкретен морфо-
логичен 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 често-
та на KMT2A-PTD при ОМЛ-М2 (40.3%), следвано 
от М1 (27.4%) и М4 (19.4%)[22].Сходни са и данни-
те 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 KMT2A-
PTD (<1%) са били с ОМЛ-М2, докато при експре-
сия >1%, пациентите са били с ОМЛ-М4/М5/М6 
[15]. Обобщавайки тези данни, както и резулта-
тите от нашето изследване, може да се направи 
изводът, че KMT2A-PTD(+) се среща при различни 
морфологични подтипове на ОМЛ по FAB, вероят-
но с изключение на М3 и М7 [21;22]. KMT2A-PTD 
и PML-RARA са взаимоизключващи се аномалии 
при остра промиелоцитна левкемия, както в наше-
то, така и в други сходни проучвания [14]. По от-
ношение на ОМЛ-М7, KMT2A-PTD са описани при 
деца, но не и при възрастни  [22]. Възможно е от-
съствието на KMT2A-PTD при ОМЛ-М7 да е свър-
зано с по-рядкото разпространение на този подтип 
и съответно – по-малкият брой изследвани болни.
В нашето проучване, аберантна кръстосано-ли-
нейна 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 сход-
ни проучвания (65.5%) [23], като тази честота е 
почти 2 пъти по-висока от съобщаваната абера-

тна експресия на лимфоидни антигени при ОМЛ 
като цяло (34.3%) [24]. Същевременно други авто-
ри съобщават за значително по-ниска честота на 
аберантна експресия на лимфоидни антигени при 
KMT2A-PTD(+) пациенти (38.5%), която не се раз-
личава от тази, при останалите подтипове ОМЛ 
[25]. Аномалиите на 11q23/KMT2A традиционно се 
асоциират с остри левкемии със смесен имунофе-
нотип и дефинират обособен подтип от категория-
та остри левкемии с неизяснен клетъчен произход 
[26]. Намерената от нас изолирана експресия на 
отделни лимфоидни маркери при изследваните 
болни предполага, че механизмите на левкемоге-
неза при KMT2A-PTD(+) болни и тези с трансло-
кации, засягащи 11q23/KMT2A, и/или нивото на 
стволово-клетъчната йерархия, на което настъпва 
малигнената трансформация, са различни. Всич-
ко това подкрепя идеята, че ОМЛ с транслокации, 
в които участва 11q23/KMT2A(+), са биологично 
различни от тези, с парциални тандемни дуплика-
ции в KTM2A гена[17;27].
Групата на пациенти с KMT2A-PTD(+) в нашето про-
учване, които бяха лекувани със конвенционална 
индукционна терапия, е много малка за достовер-
ни 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 индукцио-
нен курс. Дългогодишна преживяемост без прогре-
сия е наблюдавана само при един пациент, който 
и понастоящем е в пълна ремисия, 8 години след 
алогенна ТХСК. Ниската ефективност на прилага-
ната терапия се подчертава и от значимо скъсе-
ната обща преживяемост при повечето лекувани 
KMT2A-PTD(+) и ранно настъпващ летален изход. 
Данните в литературата относно прогностичната 
значимост на KMT2A-PTD са противоречиви. Спо-
ред някои автори, наличието на KMT2A-PTD де-
финира подгрупа болни с ОМЛ с неблагоприятна 
прогноза и скъсена преживяемост [7;17]. Според 
други автори, липсва значима разлика в OS и пре-
живяемостта без събития, асоциирана с KMT2A-
PTD статуса [4]. Противоречията относно прогно-
стичната значимост на аномалията вероятно са 
свързани с редица други фактори, повлияващи 
отговора към терапията и клиничния ход на забо-
ляването, в т.ч. базалното ниво на експресия на 
KMT2A-PTD [15], наличие на други, допълнителни 
мутации, най-вече мутации в DNMT3A гена иFLT3-
ITD [4], наличие на свръхекспресия на BAALC гена 
[28], възрастта на анализираната група болни [17] 
и др.
В заключение, получените от нас резултати оч-
ертават хетерогенността на групата на KMT2A-
PTD(+) пациенти по отношение на повечето кли-
нични 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 лимфо-
идни антигени, и по-висока честота при t-ОМЛ. 
Малкият брой анализирани случаи не позволява 
категорични заключения, но тези начални наблю-
дения очертават тенденция за незадоволителен 
отговор към стандартна и високо-дозова индук-
ционна полихимиотерапия.
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Резюме. Миелодиспластичният синдром (МДС) е хетерогенна група миелоидни дисплазии, характе-
ризираща 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 па-
циентите 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 ex-
pression. 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, харак-
теризиращи се с незрялост на клетките в кост-
ния 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 по-
пулация левкоцити, еритроцити или тромбоцити. 
Като резултат възниват анемии, инфекции или 
хеморагии [1]. Различните групи MDS се класи-
фицират по специфичните промени на клетките в 
костния мозък или в кръвта според критериите на 
Световната Здравна Организация (WHO, 2016г): 

1. Рефракторна анемия (RA); 2. Рефракторна ане-
мия с пръстеновидни (ring) сидеробласти (RARS); 
3. Рефракторна цитопения с многоклетъчна дис-
плазия (RCMD); 4. Рефракторна анемия с мно-
гоклетъчна 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 миеломоно-
цитна левкемия (CMML) или ювенилна миеломо-
ноцитна 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 сис-
тема, нар. Revised International Prognostic Scoring 
System (IPSS-R)[2]. Tя се базира на следните 5 



80

фактора:
• % на бластните клетки в костния мозък
• Броя и вида на хромозомните аномалии на 

клетките
• Броя на еритроцитите (измерени като хемог-

лобин) в кръвта
• Броя на тромбоцитите
• Броя на неутрофилите в кръвта
Според IPSS-R, пациентите с МДС се разделят на 
5 рискови групи: Много нискорискови, Нискориско-
ви, Среднорискови, Високорискови, Много високо-
рискови. Системата има много ограничения,като 
например, че не взема предвид наличните или но-
воразвитите терапия за МДС. Не разглежда и слу-
чаите на вторичен МДС. Тази система е все още 
широко използвана.
Друга прогностична система е WHO Prognostic 
Scoring System (WPSS). Тя е базирана на три фак-
тора:

• Типа на МДС, определен по WHO класифика-
цията;

• Типа на хромозомните аномалии (добра, лоша 
или средна прогноза);

• Дали пациентът е подложен на регулярно кръ-
вопреливане.

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 от-
ново не е съвършена, тъй като не включва опреде-
ляне на пациенти с вторичен МДС [4].
Преживяемостта при пациентите с МДС е базира-
на на IPSS-R рисковите групи. Важно е да се от-
бележи, че пресмятането важи само за пациенти, 
които не са били лекувани с химиотерапия за МДС 
(фиг.1). 

IPSS-R рискови групи Средна преживяемост (годи-
ни) 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 тера-
пия и стимулиращи еритропоезата агенти. Тя може 
да се усили и чрез прилагане на гранулоцит-коло-
нии стимулиращ фактор (G-CSF), антибиотична и 
лекарствена терапия. Тя включва: леналидомид 
(Lenalidomide) – използва се с цел намаляване 
на нуждата от трансплантация на червени кръв-
ни клетки и се асоциира с изолирана аберация 
del(5q); имуносупресивна терапия с антитимо-
цитен 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 обща-
та преживяемост на пациентите безспорно значе-
ние има молекулната патология на синдрома. Ето 
защо в последните години определени цитогене-
тични и/или молекулни промени при различните 
подгрупи МДС се доказват като прогностични фак-
тори на синдрома. 

МОЛЕКУЛНА ПАТОЛОГИЯ НА МДС

МДС е хетерогенна група миелоидни дисплазии, 
характеризираща се с кръвна цитопения и дисхе-
матопоеза, както и честа прогресия до ОМЛ. Гене-
тичните дефекти играят главна роля в патогенеза-
та 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 [5]. 

Цитогенетични мутации при МДС
• 5q- синдром
От началото на 20 век делецията в дългото рамо 
на хромозома 5 се свързва с диспластични ано-
малии на хемопоетичните стволови клетки[1, 6]. 
Едва през 2005 година американската FDA одо-
брява химиотерапевтично лекарство за лечение 
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на МДС пациенти с del(5q).  Най-добър отговор 
към леналидомид имат пацинти с изолирана 5q-, 
нисък риск по IPSS и са  трансфузионно зависи-
ми [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 па-
циентите del(5q) е единствена аберация, при 17% 
има една допълнителна аберация, а при 28% - две 
или повече цитогенетични лезии в комплексен ка-
риотип [8]. Демонстрира се следната зависимост – 
самостоятелно, del(5q) се свързва с добър изход, 
докато в комплексен кариотип е свързана по-ско-
ро с лоша прогноза [8, 9]. В последните години се 
изяснява прогностичната роля на допълнителните 
аберации. Смята се, че една допълнителна цито-
генетична мутация плюс del(5q) (с изключение на 
делецията на 7ма хромозома или del(7q)) няма 
негативен ефект върху прогнозата [10]. Пациенти-
те с изолирана del(5q) имат по-нисък риск за про-
гресия към ОМЛ, в сравнение с останалите МДС. 
Около 10% от тях, обаче, така или иначе, разви-
ват 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 мута-
ции 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 препоръки-
те на СЗО [11].

• 7q- аберация и геномна нестабилност
Цитогенетичните аномалии на хромозома 7 са вто-
ри 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 ра-
йони на 7 хромозома са 7q22 и по-малко 7q32-36. 
CUX1 генът се локализира в 7q22 и кодира проте-
ин, за който се предполага, че е тумор супресор и 
функционира в миелоидните прогениторни клетки, 
регулирайки гените на клетъчния цикъл и ДНК ре-
парацията [12]. Делецията на 7q22 води до хапло-
инсуфициенция 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 кар-
тирана в района 7q34 [13, 14]. Инактивиращата 

мутация в гена EZH2 възниква при пациенти с 
МДС, МДС/МПН или само МПН. 
Делецията del(7q) се асоциира с понижена експре-
сия на гена POT1. Той е свързан с протекция на 
теломерите и затова се смята, че мутациите в този 
ген водят до жизненоважната загуба на теломер-
ната 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 мо-
зък имат повишен пролиферативен потенциал и 
избягват апоптичните механизми [18]. Тази абера-
ция 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 хромо-
зомата се определят като група с добра прогноза 
[10]. Загубата на У хромозома се асоциира с про-
цеса на остаряване, а честотата на МДС се пови-
шава с възрастта. Смята се, че –У е потенциална 
драйверна мутация за миелоидни заболявания, а 
изолираната й загуба е честа цитогенетична на-
ходка 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 хро-
мозомна 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 загу-
ба 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 абе-
рация е преустройство на дългото рамо (3q), което 
води до свръхекспресия на гена EVI1, транскри-
пционен фактор в 3q26, който е критичен за сиг-
налните пътища, свързани с клетъчното рецикли-
ране [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 сред-
на преживяемост), среща се главно сред по-въз-
растни 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 ци-
тогенетика, асоциират с агресивен ход на болес-
тта и лоша прогноза [28]. +13 миелоидните неоп-
лазми 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 пациен-
тите [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 въз-
никне 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 междин-
на [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 хиперпласти-
чен 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, респек-
тивно. 

Молекулни мутации при МДС
• Мутации в сплайсинг фактори/сплайсеозом-

ния комплекс
Соматични мутации в гените от сплайсеозомния 
комплекс се идентифицират при 50-89% от паци-
ентите с МДС и се асоциират с развитие на бо-
лестта [35]. Сплайсеозомата е огромен комплекс, 
който изрязва интрони от пре-иРНК и лигира флан-
кираните 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 установя-
ват при 20-28% от пациентите [36]. Тази мутация 
се свързва с добра обща преживяемост, показва 

силна асоциация с рингови сидеробласти и е ха-
рактерна 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 ле-
жат в основата на синтеза на специфично тера-
певтично средство – лекарството луспатерсепт 
(luspatercept, Reblozyl). То е единственото еритро-
идно 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 тромбоцито-
за). 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 проуч-
ване (MEDALIST) на 229 пациента, категоризира-
ни от IPSS като много ниско, ниско и средно ри-
скови, с MDS-RS на трансфузия с червени кръвни 
клетки [37]. Пациентите са получавали лекарство-
то в дози 1.0 до 1.75 mg/kg или плацебо подкожно 
на всеки 3 седмици. 38% от пациентите на лекар-
ствена терапия са спрели с еритроцитните тран-
сфузии (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. Мута-
ции в ДНК метилтрансфераза 3А (DNMT3A) и ме-
тилцитозиндиоксигеназа 2 (TET2) са установени 
при 8% и 19% от МДС пациентите [38, 39]. DNMT3A 
е метилационен ензим, свързан с геномната регу-
лация, който при мутация, се свързва с миелодис-
плазия. Той не се свързва добре с CpG островите 
и причинява хипометилиране [40]. Най-честа е му-
тацията 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 прог-
ностичен белег при нискорискови пациенти [41]. 
IDH1/2 са ензими, които конвертират изоцитрат 
в алфа-кетоглутарат – ключова молекула за кле-
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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 заболя-
вания [43]. IDH2 се асоциира и с други епигене-
тични 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 ра-
йона 7q36, така че се губи при цитогенетичната 
аберация del(7q)(вж.по-горе). Към тази група спа-
да 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 по-
вишен риск от левкемична трансформация. Асо-
циира с повишен брой бласти, висок риск при IPSS 
определянето и хромозомни аномалии като ком-
плексен кариотип [48]. Лесно възникват след хи-
миотерапия. Смята се, че пациентите с тази мута-
ция 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 фа-
милни или спорадични инактивиращи мутации в 
един или повече GATA2 гена. Те се унаследяват 
автозомно-доминантно и предизвикват понижава-
не на GATA2 транскрипционния фактор, който е 
основен за ембрионалното развитие, поддържа-
нето и функционирането на тъкан-формиращите 
стволови клетки. Когато нивата на GATA2 са ниски, 
индивидите развиват хематологични, имунологич-
ни, лимфни и др. презентации. При пациенти с 
МДС появата на тези мутации съдействат за пре-
минаване на МДС в ОМЛ или по-рядката ХММЛ 
[50, 51].

• Мутация JAK2 V617F 
Мутацията води до абнормална експресия на JAK 

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 неоп-
лазми (MPN) и с тромбоцитоза (MDS/MPN-RS-T)
[52, 53]. Известен брой пациенти с МДС прогреси-
рат до миелофиброза по неясен механизъм [54]. 
Голяма част от тези гени са разкрити през по-
следните няколко години във връзка с развитието 
и въвеждането на технологията на NGS (новоге-
нерационното 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 изключи-
телно 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 от-
делните анализирани групи като хи-квадрат тест, 
t- тест на Стюдънт, SPSS. Изследването доказва, 
че най-често мутиралите гени при всички подтипо-
ве МДС са SF3B1, DNMT3A, TP53, TET2, ASXL1 и  
JAK2 [55]. При това авторите подчертават прогно-
стичната 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 прог-
ностичен 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]. Нормална-
та 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 гру-
пи МДС. 
Въпреки че броят на драйверните гени при МДС 
е голям, те могат да бъдат организирани в огра-
ничен брой субтипове, свързани с клетъчния им 
механизъм на действие: РНК сплайсинг фактори, 
епигенетични регулатори, кохезионни компоненти, 
транскрипционни фактори, сигнално-трансдук-
ционни молекули и молекули за поправка на по-
вреди в ДНК. Според едно изследване на близо 
1000 пациента с МДС [60], около 31.4% от пациен-
тите 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 болес-
тта [63]. При ниско и средно рискови пациенти се 
препоръчва изследване на гените TP53, ASXL1, 
RUNX1, and EZH2 заради негативния им прогно-
стичен ефект. Засега, тестването с панел от гени, 
е само метод на избор, а лабораториите дават ре-
зултати в рамките на 1-2 седмици след вземане 
на пробата. От клинична гледна точка времето за 
получаване на данните е приемливо с цел опре-
деляне на крайното решение за поведението към 
пациента и неговата терапия. 
Трудностите при клиничното поведение и класи-
фикацията на МДС идва от трудната интерпрета-
ция на варианти, които все още не са описвани и 
са неизвестни при МДС. За това са необходими 
биоинформатични платформи и голям брой ана-
лизи за вътрешно ползване на отделните лабора-
тории, 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 

като трябва да се докажат при големи групи паци-
енти. 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 сед-
мица. Техники като течната биопсия са тествани 
не само при солидни тумори, но и при хематоло-
гични пациенти. Целта на генетичните тестове при 
МДС е да се подобри диагнозата, да се прецизира 
класификацията и да се определя по-точно про-
гнозата на болестта. Точната молекулна характе-
ристика 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 
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PREVENTION OF CHEMOTHERAPY-INDUCED NEUTROPENIA WITH 
PEGYLATED GRANULOCYTE COLONY-STIMULATING FACTOR  IN PATIENTS 
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Резюме. Неутропенията и фебрилнатанеутропения (ФН) са най-честата, живото застрашаваща 
проява на хематологична токсичност при пациенти с малигнени хемопатии, провеждащи хими-
отерпия. Профилактичното приложение на гранулоцитен колонио-стимулиращ растежен фактор 
(ГКСФ) е важна здравеопазна и икономическа стратегия, целяща намаляване на честотата на хими-
отерапия-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 систем-
на 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 пациен-
ти. Двата класа дългодействащ ГКСФ показаха сходен протективен ефект за честота на възниква-
не на неутропения степен 3/4 /ФН (lipegfilgrastim, L vs pegfilgrastim, P: 17.4% vs 26.5%, p=0.36), хоспита-
лизации 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 He matology 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 хемато-
логична токсичност при пациенти с малигнени 
хемопатии провеждащи химиотерпия [1-3]. Разви-
тието на тежка неутропения,  степен 3/4 (по СЗО)  
или фебрилна неутропения (ФН) се асоциира с по-
вишен риск от сериозни инфекциозни усложнения, 
висока заболеваемост и смъртност, достигаща до 
50% от болните [2, 3]. Това тежко протичащо и чес-
то животозастрашаващо усложнение изисква не-
планирани хоспитализации и комплексни реанима-
ционни мероприятия, включващи широкоспектърни 
антибиотици, противогъбични препарати, както и 
цитостимулираща  терапия с гранулоцитен-коло-
нио стимулиращ фактор (ГКСФ) [3]. Наблюдавана-
та 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 лечение-
то. Освен свързаните с неутропенията усложнения 
се наблюдава и сериозен преразход на здравни ре-
сурси [3,4-6]. 
При оценката на риска от поява на неутропения или 
ФН се използват различни международни препоръ-
ки и стандарти, като тези на Европейската органи-
зация 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 про-
дължителност начина на провеждане, амбулаторно 
или болнично [7, 8]. Характерното за всички риско-
ви скали е използвания индивидуален подход към 
болния, при който пациентите се стратифицират в 
рискови категории въз основа на фактори, включ-
ващи схеми на химиотерапия  (с прогнозен миело-
токсичен риск), вид заболяване, рискови фактори 
за пациента (общо състояние и съпътстващи за-
болявания, анамнеза за предходна ФН, клинични 
белези, левкопения, неутропения и стойност на аб-
солютния 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)

Възраст >65 г.

HIV инфекция

Увредено общо състояние

Таблица 1. Рискови фактори за развитие на ФН [8]

С цел намаляване на риска от ФН, хоспитализа-
ция и интравенозна употреба на антибиотици по 
време на лечението със системна химиотерапия 
EORTC и NCCN  препоръчват провеждане на про-
филактика с ГКСФ при пациенти, провеждащи 
химиотерапия  с висок прогностичен миелотокси-
чен риск (>20%) [7, 8]. Пациентите, провеждащи 
нискорискова химиотерапия за развитие на ФН 
(<10%) и които нямат рискови фактори, не се пре-
поръчва профилактика с ГКСФ. Нуждата от про-
филактика с ГКСФ при пациенти подлежащи на 
химиотерапия с междинен риск за ФН (10%-20%) 
се определя съобразно наличието на допълни-
телни рискови фактори и използването на ГКСФ 
е показано при наличие на поне 1 рисков фактор 
(табл.1). Въпреки наличните стандарти, профи-
лактичното приложение на ГКСФ в клиничната 
практика варира широко по отношение на индика-
циите, времето на приложение и класа използван 
ГКСФ. Най-често използвани в клиничната практи-
ка са известния filgrastim, а напоследък с успех и 
пегилираните форми pegfilgrastim и lipegfilgrastim. 
Ползите от тяхното приложение се свързват с бър-
зото и стабилно покачване на неутрофилния брой 
и АБН, намалената честота на тежка неутропения, 
продължителността и броя на хоспитализации и 
удобството и безопасността от тяхното приложе-
ние.    
В настоящето предварително съобщение са из-
следвани индикациите за профилактично при-
ложение на ГКСФ с пролонгирано действие и е 
анализирана честотата на тежката неутропения, 
свързаните с нея инфекциозни усложнения и про-
дължителността на болничния престой.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: 

Пациенти
Ретроспективно са анализирани данните от про-
филактичното приложение на дългодействащ 
ГКСФ при 72 болни с малигнени хемопатии, ди-
агностицирани и лекувани според приетите стан-
дартни алгоритми [9].  Характеристиката на ана-
лизираните пациенти са представени на таблица 
№ 2.
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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%)

Противотуморна терапия - лечението е обсъде-
но и проведено съгласно стандартните терапев-
тични протоколи, за новооткрити и резистентни/
рецидивирали заболявания, при група болни с ма-
лигнени 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 пър-
вична профилактика. Миелосупресивният риск на 
използвания протокол химиотерапия е определен 
съгласно критериите в ръководството на EORTC 
[7]. При пациентите с висок (>20%) миелосупре-
сивен 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 възрас-
тта на болния, вида и стадия на заболяването, 
костно-мозъчното ангажиране, наличието на пред-
шестващ епизод на неутропения и съпътстващия 
коморбилитет (фиг. 1). 
- избор на пегилираната форма на ГКСФ - на слу-
чаен принцип.
- начин на приложение, доза и ритъм – 
Lipegfilgrastim (L) и Pegfilgrastim (P) са прилага-

ни като еднократна фиксирана доза от 6 mg s.c. 
най-малко 24 до 72 часа след завършване на кур-
са химиотерапия съгласно кратката характеристи-
ка на съответния продукт [13,14].

Оценка на ефективността
При оценка на ефективността на двата дълго-
действащи ГКСФ са анализирани лабораторните 
и клинични данни: честота на 3/4 степен неутро-
пения и ФН, честота на свързаните с ФН инфекци-
озни 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 извър-
шени със SPSS for Windows, version 19.0 (SPSS 
Inc., Chicago, IL). 

РЕЗУЛТАТИ:

Пациенти и заболяване - анализирани са данни-
те от показателите на 72 пациента с малигнени 
лимфоми провели поне един цикъл миелосупре-
сивна химиотерапия: с агресивен неходжкинов 
лимфом общо n=45 (62.5%), от които с дифузен 

Таблица № 2. Характеристика на пациентите
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В-едроклетъчен лимфом n=36 (50.0%); мантел-
но-клетъчен лимфом n=5 (6.9%), периферен 
Т-клетъчен лимфом n=2 (2.8%) и Т-лимфоблас-
тен 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 па-
циенти са провели химиотерапия с нисък миело-
токсичен риск (Bendamustin, CEOP, Obinotuzumab-
Chlorambucil), но имат поне 3 рискови фактори за 
развитие на ФН: възраст ≥65 г., увредено общо 
състояние с тежък съпътсващ коморбидитет, на-
преднал 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 неутро-
пения, един пациент е провел муелосупресивен 
курс с висок миелотоксичност TD-PACE и трима 
пациенти са провели химиотерапия с нисък ми-
елотоксичен 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 ре-
амбурсиране 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%) дългодейст-
ващ ГКСФ е прилаган с цел първична профилак-
тика (L - 65%; P - 84%) съобразено с препоръки-
те на EORTC [7]. Съгласно указанията на EORTC 
профилактика с ГКСФ се препоръчва при пациен-
ти с планувана миелосупресивна терапия с висок 
риск от ФН (>20%). В анализираната от нас група 
първична профилактика е била прилагана в съот-
ветствие с описаната индикация при 25 (44.6%) от 
болните. 
При останалите 31 (55.4%) първична профи-
лактика е била показана поради комбинираното 
влияние на фактори асоциирани с основното за-
боляване 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% ле-
кувани с Rituximab-Bendamustine; Obinutuzumab-
CHOP и R-CHOP 21, трима от пациентите са на 
възраст над 65 г. При пациента с нисък миело-
супресивен риск [˂10% (Bendamustine)] допълни-
телно са били налични факторите костно-мозъчно 
ангажиране от основното заболяване, напреднал 
стадий на заболяването и сърдечно-съдова и/или 
белодробна съпътстваща патология. При остана-
лите 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-мозъч-
но ангажиране от основното заболяване, съпът-
стващ коморбилитет.

Оценка на терапевтична ефективност от при-
ложение на пегилиран ГКСФ
Наблюдаваните случаи с 3/4 степен тежест на не-
утропения не се различаваха значимо мeжду па-
циентите 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). Продължител-
ността на средния болничен престой в групата бо-
лни, получили lipegfilgrastim е 8,5 дни и 6,1 дни при 
pegfilgrastim.

ОБСЪЖДАНЕ :

Неутропенията е най-често наблюдаваната хема-
тологична токсичност на противотуморното лече-
ние при пациенти с малигнени хемопатии. Тежките 
степени са свързани с повишен риск от инфекци-
озни усложнения, увеличена продължителност на 
хоспитализациите и нарастващи разходи за лече-
ние. Приложението на ГКСФ варира широко по от-
ношение 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 

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 услож-
нения и смъртност [11, 12]. Получените от нас дан-
ни също не установяват значимо преимущество на 
един от двата използвани растежни фактори. По-
добни са и публикуваните резултати от т.н. „head-
to-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 възста-
новяване на неутрофилния брой след първи ци-
къл 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 инфекци-
озните усложнения при получилите lipegfilgrastim 
в сравнение с тази с pegfilgrastim. Възможно обяс-
нение на получените от нас резултати е разликата 
в разпределението на пациентите в двете сравня-
вани 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 ус-
ложнения (нисък миелотоксичен риск, ≤10%). Про-
тивоположно в групата на lipegfilgrastim, най-ви-
сок 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 болнич-
ния престой поради неутропения степен 3/4 или 
ФН е по-къс от средната продължителност на при-
ложение на краткодействащ ГКСФ при същите 
индикации [11]. Причината е различната фармако-
кинетика на двата основни класа ГКСФ: с кратко 
действие или пегилирана форма и необходимост-
та 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 грануло-
цитeн 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, състо-
яща се от глицин, N-ацетилневраминова киселина 
и N-ацетилгалактозамин. Средният терминален 
полуживот варира от около 32 до 62 часа след ед-
нократно подкожно инжектиране и също е много 
по-дълъг от този на filgrastim (3-4 ч.) [14].
Безспорна обаче остава необходимостта от пър-
вична и вторична профилактика с ГКСФ на неу-
тропенични усложнения след химиотерапия при 
определени индикации. В проучване върху 2562 
пациента с малигнени заболявания лекувани с 
миелосупресивна химиотерпия е доказано, че за 
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преодоляване на ФН е необходим освен болничен 
престой и значим финансов ресурс [8]. Други ав-
тори демонстрират намаляване на хоспитализа-
ционната смъртност асоциирана с пневмония или 
сепсис от 20% до 4% с използването на ГКСФ, кое-
то 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]. По-
добна картина е наблюдавана и при друг пациент, 
получил първична профилактика с ГКСФ след 
комбиниран режим имунохимиотерапия, включ-
ващ ново анти-CD-20 моноклонално антитяло 
(G-CHOP 21). Тези данни са в подкрепа на конста-
тираната и от други автори [10] необходимост от 
обновяване и допълване на информацията за ми-
елотоксичния риск, асоцииран с прилагания курс 
терапия в ерата на инкорпориране на нови таргет-
ни молекули като част от комбинирана имуно-хи-
миотерапия или монотерапия при натрупващите 
се доказателства за повишен кумулативен цито-
токсичен ефект [10]. В съответствие с данните от 
клинични изпитвания и мета-анализи публикува-
ни 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).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Оценката на риска от развитието на тежка неу-
тропения/ФН играе ключова роля при вземане на 
решение за използване на ГКСФ за първична про-
филактика. Необходим е индивидуален подход 
при всеки болен за определяне на съотношението 
полза-риск. Насоките при този избор предполагат, 
че ГКСФ може да е необходим за повишаване на 
имунната система на високорисковите пациен-
ти, но първичната профилактика с ГКСФ  тряб-
ва да се избягва при пациентите с нисък риск. В 
случаите на междинен риск трябва да се вземат 
под внимание и допълнителните рискови факто-
ри асоциирани с пациента и стадия на заболява-
нето. Еднократното профилактично приложение 
на дългодействащ ГКСФ е удобно за употреба в 
ежедневната клинична практика при сравнима 
ефективност с краткодействащите ГКСФ. Нашите 
предварителни резултати показват, че двата дъл-
годействащи ГКСФ lipegfilgrastim и pegfilgrastim 
имат сходен протективен ефект за възникването 
на асоциираната с химиотерапия неутропения и 
ФН. Фармакоикономическите данни показват, че 
използването на ГКСФ с удължено действие води 

да намаляване на разходите, както за медикамен-
ти, така и за болничен престой.
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