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ОБЗОРИ

REVIEWS

ИНФЕКЦИИ НА КРЪВТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ: ЕТИОЛОГИЧЕН СПЕКТЪР И ПРОФИЛ НА
АНТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ
Т. Стоева1, Д. Ниязи1, И. Мичева2
1 – Лаборатория по микробиология, УМБАЛ“Света Марина“ - Варна,
Медицински Университет - Варна;
2 – Клиника по клинична хематология, УМБАЛ“Света Марина“ - Варна,
Медицински Университет – Варна

BLOODSTREAM INFECTIONS IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL
MALIGNANCIES: ETIOLOGY AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE PROFILE
Т. Stoeva1, D. Niyazi1, I. Micheva2
1 – Microbiology laboratory, UMHAT “St. Marina”- Varna, Medical University - Varna
2 – Department of Clinical Hematology, UMHAT “St. Marina”- Varna, Medical University – Varna

Резюме.
Цел: да се проучат етиологичния спектър и антибиотичната резистентност на бактериалните
патогени, причинители на инфекции на кръвта при пациенти с онкохематологични заболявания
(ОХЗ) от Клиниката по хематология на УМБАЛ“Света Марина“, Варна за шест годишен период (2015
- 2020г.), като се съпоставят резултатите с тези от предходно 5 годишно проучване.
Материали и методи: в периода 2015 - 2020г. са изследвани 2828 хемокултури на пациенти с ОХЗ.
Изолирани са 316 неповтарящи се, клинично значими изолата от 298 пациента.
Резултати: за проучвания период от време, Грам отрицателните бактерии се доказват като
причинители на бактериемии в 54.7% от случаите, с водещи видове E. coli (14.5%), Enterobacter spp.
(12%) и Klebsiella spp. (10.1%). Грам положителните бактерии се установяват в 37.6%, като стафилококите (22.1%) и ентерококите (9.5%) са най-честите изолати. Делът на ESBLs продуцентите
е съответно: 68.8% за Enterobacter spp., 53.3% за Klebsiella pneumoniae и 19.5% за E. coli. Резистентност към карбапенеми се доказва най-често в изолати Acinetobacter baumannii (85.7%), Pseudomonas
aeruginosa (11.8%) и Klebsiella pneumoniae (10%). Делът на метицилиновата резистентност сред
S. aureus (MRSA) и коагулазо-негативните стафилококи e съответно 12.2% и 90%. Не се доказват
vancomycin-резистентни ентерококи и стафилококи. Нивото на флуохинолонова резистентност
сред ентерококите е между 88% и 100%.
Заключение: установява се продължаваща тенденция за доминиране на Грам отрицателните бактерии в етиологичния спектър на инфекциите на кръвта в пациенти с ОХЗ, задържащо се високо
ниво на ESBL продуценти сред представителите на семейство Enterobacteriaceae и на множествено резистентните Enterococcus faecium. Установява се висок дял на карбапенем-резистентни
Acinetobacter baumannii и метицилин-резистентни CoNS. Нова, негативна тенденция е появата на
инвазивни карбапенем-резистентни изолати от семейство Enterobactericeae
Ключови думи: бактериемии, етиология, антибиотична резистентност, онкохематологични заболявания
Abstract.
Objectives: to study the etiology and antimicrobial resistance of bacterial pathogens, associated with bloodstream infections in patients with hematological malignancies from the Hematological Department of Varna
University Hospital “Saint Marina” during a 6-year period (2015 - 2020), as well as to compare these results with
a previous study (2011 – 2014).
ХЕМАТОЛОГИЯ 2022
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Material and methods: during the period 2015 - 2020, 2828 blood cultures from patients with hematological
malignancies were studied. A total of 316 non-duplicate and clinically significant isolates were obtained from
298 patients.
Results: Gram negative bacteria were identified in 54.7%, with E. coli (14.5%), Enterobacter spp. (12%) and Klebsiella spp. (10.1%) being the dominant pathogens. Gram positive bacteria were found in 37.6% and were represented mainly by Staphylococcus spp. (22.1%) and Enterococcus spp. (9.5%). The rates of ESBLs producers were
as follows: 68.8% for Enterobacter spp., 53.3% for Klebsiella pneumoniae and 19.5% for E. coli. The highest rate
of carbapenem resistance was detected in Acinetobacter baumannii (85.7%), followed by Pseudomonas aeruginosa (11.8%) and Klebsiella pneumoniae (10%). MRSA and methicillin - resistant Coagulase Negative Staphylococci (CoNS) were identified in 12.2% and 90% respectively. All enterococcal and staphylococcal isolates were
fully susceptible to vancomycin. The rate of quinolone resistance among Enterococcus spp. was between 88 100%. Conclusions: a repeatable trend for domination of Gram-negative bacteria in the etiology of bloodstream
infection in patients with hematological malignancies and continuous high rates of ESBLs producers among
Enterobacteriaceae were found. High rates of multidrug resistant Enterococcus faecium, carbapenem-resistant
Acinetobacter baumannii and methicillin-resistant CoNS, as well as a new negative trend for emergence of invasive carbapenem-resistant Enterobactericeae were identified.
Key words: bacteremia, etiology, antimicrobial resistance, hematological malignancies

УВОД
Инфекциите на кръвта са сред най-честите
усложнения при пациенти с онкохематологични заболявания (ОХЗ). Въпреки, че се отчита значително намаляване на смъртността в неутропенични
пациенти от този тип инфекции от 25% през 70-те
години до 6% в последните години поради употребата на широкоспектърни антибиотици и правилното
провеждане на антимикробната химиотерапия, една
неблагоприятна последица от това обаче е съвременната тенденция за стабилно увеличаване делът
на инфекциите (вкл. тези на кръвта), асоцииращи
се с множествено-резистентни бактерии (1). Множествената резистентност (MDR) се определя като
придобита нечувствителност към поне 1 агент от 3
или повече различни антибиотични групи, а според
някои автори – като резистентност към ключови агенти (цефалоспорини от III и IV генерация, карбапенеми, vancomycin, метицилинова резистентност),
които широко се използват в клиничната практика.
Инфекциите, причинени от MDR патогени, често се
асоциират с неуспешно лечение и висока смъртност
(до 60%) (2, 3). Спектърът на MDR патогени в пациенти с ОХЗ е ограничен предимно до Грам отрицателните бактерии (3). Сред множествено резистентните Грам отрицателни бактерии, представителите
на семейство Enterobacteriaceae (E. coli, Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter spp. и др.), демонстриращи фенотип на продуценти на широкоспектърни
бета-лактамази (ESBLs, Extended Spectrum BetaLactamases) и карбапенем-резистентните изолати
от същото семейство, както и неферментиращите
бактериални видове като Pseudomonas aeruginosa
и Acinetobacter baumannii, резистентни към карбапенеми и други стратегически антибиотици, са все
по-нарастващ проблем за съвременната медицина.
Пациентите с ОХЗ, които са имуносупресирани за-
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ради основното си заболяване и повтаряща се във
времето, продължителна експозиция на широкоспектърни антибиотици, са особено рискова група за
развитие на инфекции на кръвта, причинени от MDR
патогени.
Целта на настоящото проучване е да се установят
етиологичния спектър и антибиотичната резистентност на бактериалните агенти, причинители на инфекции на кръвта при пациенти с ОХЗ, лекувани в
Клиниката по хематология на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна за шест годишен период (2015 - 2020г.),
да се съпоставят резултатите с тези от предходно 5
годишно проучване (2011 - 2014г.) (4) и да се установят тенденциите в появата и разпространението на
MDR патогени.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В настоящото проучване са включени 298 пациенти
(на възраст от 12 до 85 год.) с ОХЗ и с поне една
положителна хемокултура, от която се изолира микроорганизъм,   различен   от   кожните   контаминати (коринебактерии,  Bacillus spp., Propionibacterium
spp., коагулаза-негативни стафилококи (CoNS) и
Micrococcus spp.), или с две последователни положителни хемокултури, в които се доказват бактерии,
представители на нормалната кожна флора. Взетите кръвни проби са култивирани в автоматизирана
система за непрекъснато проследяване на  бактериалния  растеж BACTEC (BD) за 5 дни, а в случаите,
суспектни за фунгемия - за 14 дни. Видовата идентификация и чувствителността към антимикробни лекарствени средства на изолатите са извършени чрез
автоматизирана система Phoenix (BD), а резултатите интерпретирани според препоръките на EUCAST
(5).
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През проучвания период в Лабораторията по клинична микробиология на УМБАЛ ”Св. Марина” - Варна, са
изследвани 2828 хемокултури на пациенти с ОХЗ, хоспитализирани в Клиниката по хематология на болницата. Изолирани и идентифицирани са общо 316 неповтарящи се, клинично значими изолата от хемокултури на 298 пациенти, като етиологичният спектър е представен в таблица 1.
Първи период

Втори период

2011 - 2014г.

2015 – 2020г.

100% (n=144)

100% (n=316)

Грам отрицателни бактерии

53.4% (n=77)

54.7% (n=173)

Escherichia coli

18.8% (n=27)

14.5% (n=46)

Enterobacter spp.: Е. cloacae, n=32, E. aerogenes, n=6

8.3% (n=12)

120% (n=38)

Klebsiella  spp.: K. pneumoniae, n=30, K. oxytoca, n=2

10.4 % (n=15)

10.1% (n=32)

Pseudomonas aeruginosa

6.9% (n=10)

5.4% (n=17)

Acinetobacter baumannii

2.7% (n=4)

4.4% (n=14)

Stenotrophomonas maltophilia

0.7% (n=1)

1.6% (n=5)

Serratia marcescens

2.0% (n=3)

1.6% (n=5)

Клинично значими микроорганизми,
изолирани от хемокултури

Proteus mirabilis
Salmonella spp.: S. typhimurium, n=2; S. enteritidis, n=1

0.6% (n=2)
1.4% (n=2)

0.9% (n=3)

-

0.6% (n=2)

Bacteroides spp.

0.7% (n=1)

0.6% (n=2)

Citrobacter koseri

-

0.3% (n=1)

Morganella morganii

-

03% (n=1)

Aeromonas veronii

-

0.3% (n=1)

Aeromonas hydrophila

-

0.3% (n=1)

Pseudomonas fluorescens

-

0.3% (n=1)

Pasteurella multocida

-

0.3% (n=1)

Acinetobacter lwoffii

Burcholderia cepacia

-

0.3% (n=1)

Грам положителни бактерии

38.2% (n=55)

37.6% (n=119)

Staphylococcus aureus

26.4% (n=38)

12.9% (n=41)

Enterococcus spp.: E. faecalis, n=17; E. faecium, n=13

6.9% (n=10)

9.5% (n=30)

CoNS (Коагулазо-негативни стафилококи)

2.0% (n=3)

9.2% (n=29)

-

1.9% (n=6)

Streptococcus viridans
Streptococcus pneumoniae

-

1.2% (n=4)

1.4% (n=2)

0.9% (n=3)

Corynebacterium spp.

-

0.9% (n=3)

Streptococcus group D

-

0.3% (n=1)

Lactobacillus rhamnosus

-

0.3% (n=1)

Listeria monocytogenes

1.4% (n=2)

0.3% (n=1)

Гъбички

7.6% (n=11)

7.6% (n=24)

Candida albicans

2.0% (n=3)

2.5% (n=8)

Candida non-albicans видове:
C. parapsilosis, n=5; C. tropicalis, n=5; C. krusei, n=2
C. glabrata, n=1; C. non-albicans -  (неидентифицирани), n=3

4.9% (n=7)

5% (n=16)

Cryptococcus uniguttulatus

0.7% (n=1)

-

Streptococcus agalactiae

Таблица 1. Етиологична структура на инфекциите на кръвта при пациенти с онкохематологични заболявания в
периода 2015-2020г. (сравнително представяне).
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Резистентността на най-честите Грам отрицателни (E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp.,
Pseudomonas aeruginosa, Аcinetobacter baumannii) и Грам положителни бактерии (Staphylococcus spp.,
Enterococcus spp.), асоциирани с бактериемии през изследвания период от време към основни групи антимикробни лекарствени препарати, включително индикативни за проблемна резистентност (ключови агенти)
е представена на таблици 2 и 3.
Таблица 2. Антибиотична резистентност на най-честите Грам отрицателни бактериални видове, асоциирани с
бактериемии при пациенти с онкохематологични заболявания в периода 2015 – 2020г. (в %).

Бактериален вид,
брой изолати

TZP

ROC**
(ESBL)

MEM**

G

AK

CIP

LVF

COL**

Escherichia coli, n=46

8.7
(n=4)

19.5
(n=9)

2.2
(n=1)

24.0
(n=11)

2.2
(n=1)

43.5
(n=20)

17.4
(n=8)

2.2
(n=1)

Enterobacter cloacae,
n=32

68.8
(n=22)

68.8
(n=22)

3.1
(n=1)

71.8
(n=23)

0.0

46.8
(n=15)

12.5
(n=4)

0.0

Klebsiella pneumoniae,
n=30

46.6
(n=14)

53.3
(n=16)

10.0
(n=3)

33.3
(n=10)

13.3
(n=4)

43.3
(n=13)

26.6
(n=8)

0.0

Pseudomonas
aeruginosa, n=17

5.9
(n=1)

11.8*
(n=2)

11.8
(n=2)

11.8
(n=2)

5.9
(n=1)

11.8
(n=2)

17.6
(n=3)

0.0

Acinetobacter
baumannii, n=14

100
(n=14)

100*
(n=14)

85.7  
(n=12)

93.0
(n=13)

93.0
(n=13)

93.0
(n=13)

93.0
(n=13)

0.0

Съкращения: TZP – piperacillin/tazobactam; ROC** – ceftriaxone (индикаторен антибиотик за продукция на ESBLs); ESBL – широкоспектърнa β лактамазa (extended spectrum β-lactamase); MEM – meropenem; G –  gentamicin; AK– amikacin; CIP – ciprofloxacin; LVF –
levofloxacin; COL – colistin; *отчетена е резистентността към ceftazidime (ceftriaxone е без активност към A. baumannii и P. aeruginosa);
**ключови, индикаторни антибиотици за проблемна антибиотична резистентност (MDR).
Таблица 3. Антибиотична резистентност на най-честите Грам положителни бактериални видове, асоциирани с
бактериемии при пациенти с онкохематологични заболявания в периода 2015 – 2020г. (в %).

Бактериален вид,
брой изолати

AMP

FOX**

AMC

G

V**

TEI**

LZD**

CIP

G120

Staphylococcus
aureus, n=41

100
(n=41)

12.2
(n=5)

12.0
(n=5)

19.5
(n=8)

0.0

0.0

0.0

9.7
(n=4)

NA

CoNS, n=29

100
(n=29)

90.0
(n=26)

90.0
(n=26)

72.4
(n=21)

0.0

0.0

0.0

69.0
(n=20)

NA

Enterococcus faecalis,
n=17

5.8
(n=1)

NA

5.8
(n=1)

NA

0.0

0.0

0.0

88.0
(n=15)

70.5
(n=12)

Enterococcus faecium,
n=13

92.3
(n=12)

NA

92.3
(n=12)

NA

0.0

0.0

0.0

100
(n=13)

92.3
(n=12)

Съкращения: CoNS – Coagulase Negative Staphylococcus; AMP – ampicillin; FOX* – cefoxitin (показател за метицилинова резистентност
при стафилококи); AMC – amoxicillin/clavulanic acid; G – gentamicin; V – vancomycin, TEI – teicoplanin, LZD – linezolid; CIP– ciprofloxacin;
G120 – gentamicin 120 mg – определя високо ниво на резистентност към аминогликозиди в ентерококи; NA – неприложимо; **ключови,
индикаторни антибиотици за проблемна антибиотична резистентност (MDR).

ОБСЪЖДАНЕ
В периода на късните 70 и ранните 80 години на XX
век, Грам отрицателните бактерии са доминиращите
причинители на инфекциите на кръвта при пациенти с ОХЗ. Повишената употреба на флуорохинолони с профилактична цел, използването на централни венозни катетри и на антиацидни средства има
като резултат увеличаване дела на инфекциите на
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кръвта, причинени от Грам положителни бактерии
през 90-те години. В последните години множество
проучвания съобщават за промяна в етиологичния
спектър на тези инфекции: от Грам положителни към
Грам отрицателни бактерии, успоредно с увеличаването и успешното дисеминиране на MDR и дори пандраг резистентни Грам отрицателни бактерии (1, 6).
Промяната в съотношението Грам положителни към
Грам отрицателни бактериемии е от 60%:40% в наБРОЙ 1-2

чалото към 55:45%  в полза на Грам отрицателните
бактерии понастоящем (3). В унисон с тази тенденция, за проучвания период  от време (2015 - 2020г.)
в нашия център по-чести  причинители на бактериемии  са  Грам отрицателните бактерии, доказани в
54.7% от случаите,   с водещи бактериални видове
E. coli (14.5%), Enterobacter spp. (12%) и Klebsiella
spp. (10.1%), като E. coli е най-честия патоген изобщо сред всички 316 изолата. Грам положителните бактерии   се   установяват в 37.6% от случаите,
като стафилококите (Staphylococcus aureus, 12.9%,
CоNS, 9.2%) и ентерококите (9.5%) са най-честите
Грам положителни бактерии, асоцииращи се с инфекции на кръвта при нашите пациенти. За подобно
водещо значение на стафилококите, но за сметка
на CoNS  се съобщава от S. Haddad, A. Amanati, D.
Mert, M. Paul и др. (1, 3, 7, 8, 9). K. Secreto et al. докладват CоNS като отговорни за около 25% от Грам
положителни бактериемии, а S. aureus - за около
5% от случаите (3). Сравнявайки с резултатите от
предходния период на проучване (2011 – 2014г.), установяваме запазване на тенденцията за превалиране на Грам отрицателните бактерии в цялостния
спектъра. Във втория период доказваме значително
доминиране на Enterobacter spp. (12% срещу 8.3%),
както и изместване към по-високи позиции на CoNS
(9.2% срещу 2%), най-често асоцииращи се с катетър-свързани инфекции (непоказани данни), както и на ентерококите (9.5% срещу 6.9%). Подобни
резултати за превалиране на Грaм отрицателните
бактерии в етиологичния спектър на инфекциите на
кръвта при пациенти с ОХЗ, с водещи патогени E.
coli, следвани от K. pneumoniae, Enterobacter spp.,
Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii
се съобщават и от много други автори (1, 2, 6, 7, 8, 9,
10, 11). В контраст с нашите резултати, А. Carvahlo
et al. съобщават най-висок процент на Streptococcus
viridans (24.1%) и ентерококи (13.3%) в целия етиологичен спектър и подобен относителен дял на E.
coli (14.9%) (12).
Mножество проучания през последните години сочат, че епидемиологията на инфекциите на кръвта в
пациенти с ОХЗ се асоциира все повече с MDR патогени, които се очертават като доминиращи агенти
при този тип заболявания (6, 7). В контекста на това,
трябва да се отбележи, че е задължително да се акумулира и анализира непрекъснато информацията за
локално превалиращите патогени с техния профил
на резистентност  с цел подпомагане на емпиричния
антибиотичен избор. Основните рискови фактори за
развитие на инфекции, причинени от МDR бактерии
са наличие на предишна или настояща колонизация
(чревен тракт, нос, гърло) с MDR   бактерии (ESBL
продуцeнти, карбапенем-резистентни бактерии,
MRSA, Vancomycin - резистентни Enterococcus),
предишна инфекция с MDR патоген, експозиция на
широкоспектърни антибиотици (особено в последните месеци преди инфекциозния епизод), удължен
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болничен престой или престой в интензивна клиника и състоянието на локалната болнична резистентност. Необходимо е да се оцени кои пациенти
са високо рискови по отношение на тези фактори, за
да бъде инициирана при тях антимикробнa терапия,
тaргетираща тези патогени.
В проследявания интервал от време   установихме
продължаваща тенденция (в унисон с преходния период) за висок относителен дял на ESBL продуценти
сред цялата група ентеробактерии (n=108), демонстриращи   не чувствителност към цефалоспорини
от III и IV генерация и обикновено MDR фенотип
(резистентност едновременно и към флуорохинолони и аминогликозиди) (43.5%). Най-висок е този дял
за Enterobacter spp. (68.8%), следван от   Klebsiella
pneumoniae - 53.3% и E. coli – 19.5%. Настоящото
проучване доказва ESBL продуциращите чревни
бактерии като най-честият причинител на инфекции
на кръвта при пациенти с ОХЗ, което се потвърждава и от други подобни проучвания (13). Подобни и
по-високи резултати от нашите за ESBL подуценти
сред Грам отрицателните бактерии като причинители на инфекции на кръвта в онкохематологични пациенти (50.5%, 52.4%, 64%, 79.5%) се съобщават и
от други автори (2, 7, 8, 9). Установеното от нас високо ниво на ESBL продуценти е в унисон с докладите
на EARS-Net за нивата на резистентост към цефалоспорини от III генерация (ceftriaxone, ceftazidime,
cefotaxime) на инвазивни изолати от кръв за периода
2015 - 2019г., мониторирани в 30 страни от Eвропейския съюз, според които България заема първо
място с най-високо ниво на резистентност сред инвазивни изолати от видовете E. coli (38.5 - 41.6%) и
K. pneumoniae (72.5 - 77.7% ) (14).
В допълнение, сред изолатите от семейство
Enterobacteriacae установихме високи нива на резистентност към ciprofloxacin (над 40%), като по-ниски са те спрямо levofloxacin (12.5 - 26.6%). И срещу трите бактериални вида E. coli, K. pneumoniaе
и Enterobacter spp., аmikacin демонстрира много
добра активност (2.2 - 13.3% резистентност), за разлика от тази срещу gentamicin (24 - 71.8% резистентност). Резистентността към стратегическия препарат
colistin в цялата група Грам отрицателни бактерии е
много ниска, като се доказва само в един изолат E.
coli. Тези резултати правят amikacin и colistin препарати на избор при терапия на инфекции на кръвта,
причинени от MDR чревни бактерии, като трябва
обаче да се вземе под внимание потенциалната
нефротоксичност на тези антимикробни средства,
особено в случаите на критично болни пациенти, получаващи химиотерапия.
Друг ключов антимикробен препарат, чиято активност мониторираме във времето е meropenem,
представител на карбапенемната група антибиотици. В настоящото проучване установяваме много висока резистентност към карбапенеми в Acinetobacter

7

baumannii - 85.7%, следвана от тази в Pseudomonas
aeruginosa (11.8%), Klebsiella spp. (10%), Enterobacter
spp. (3.1%) и E. coli (2.2%), като карбапенемната резистентност в цялата група Грам отрицателни бактерии е 13.6%. Тези резултати очертават
една изключително негативна тенденция, тъй като
по-ранното ни проучване от периода 2011 - 2014г. не
доказва този тип резистеност сред представителите на семейство Enterobacteriaceae и Pseudomonas
aeruginosa. Близки до нашите резултати за карбапенемна резистентност сред Грам отрицателни
бактерии (12%, 11.5%), съобщават и други автори
(9, 15). В контраст, Amanаti et al. докладват 39.3%
карбапенемна резистентност сред представители
на семейство Enterobacteriaceae и неферметиращи
бактерии, 87.5% в Acinetobacter baumannii и 71.6%
в Pseudomonas aeruginosa (7). Обширен обзор, публикуван през 2017г. и включващ проучвания от 21
страни, заключава, че резистентността към карбапенеми в семейство Enterobacteriaceae (особено
Klebsiella pneumoniae), Pseudomonas aeruginosa и в
Acinetobacter baumannii е сериозна заплаха за пациентите с ОХЗ в световен мащаб и се асоциира с високи нива на смъртност (16). В научната литература
има публикувани няколко съобщения за възникване
на карбапенем-резистентни Enterobacteriaceae, специално Klebsiella pneumoniae и Enterobacter spp.,
причиняващи инфекции в пациенти с онкологични
заболявания, вкл. вътреболнични епидемии и смърт
(17, 18, 19). В допълнение, Y. Tang et al. съобщават,
че наличието на карбапенемна резистентност в бактериалния причинител значимо въздейства върху
прогнозата при пациенти с ОХЗ и инфекции на кръвта, като това особено се отнася за карбапенем-резистентните Klebsiella pneumoniae, вероятно поради
високо резистентния профил на тези бактериални
патогени (2). В синхрон със световните тенденции,
в последните години (2015 – 2019г.) за България се
съобщава трайна тенденция за постепенно увеличаващо се ниво на карбапенемна резистентност (1.4
- 27%) сред най-честите представителите на семейство Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae, E.
coli), изолирани от кръв, което напълно съответства
на получените от нас резултати за meropenem в периода 2011 – 2020г. (14).
Pseudomonas aeruginosa e един микроорганизъм,
който се асоциира с особено висока смъртност при
пациенти с ОХЗ и остава важна мишена за начална
емпирична терапия (15). В проучваните от нас изолати в периода 2015 - 2020г. се установиха относително ниски нива на резистентност към всички мониторирани антипсевдомонасни антибиотици (под
20%) и липсваща резистентност към colistin.
В настоящото проучване прави впечатление много
високата резистентност на изолатите Acinetobacter
baumannii към почти всички антибактериални препарати, включително meropenem (между 85.7% - 100%
резистентност), което потвърждава резултатите из-
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несени от EARS-Net, особено за страни като България, Италия, Латвия, Литва, Кипър, Румъния, Гърция
и Хърватска (14). Единствено сolistin демонстрира
напълно съхранена активност към този бактериален
вид и често е единствения препарат с активност
срещу Acinetobacter baumannii, което изключително
затруднява адекватната антимикробна терапия, особено в пациенти с ОХЗ.
Относително съхранената чувствителност към
meropenem в настоящото проучване на изолатите E.
coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. и Pseudomonas
aeruginosa, показва, че все още карбапенемите
продължават да бъдат препарати на първи избор
в случаите на ESBL продуциращи бактерии, асоциирани с инфекции на кръвта при онкохематологични пациенти.   Настоящото проучване установява високи нива на резистентност към piperacillin/
tazobactam в Enterobacter cloacae (68.8%) и Klebsiella
pneumoniae (46.6%), следвани от Е. coli (8.7%), като
често тези изолати са ESBL продуценти, а някои и
meropenem-резистентни. В този смисъл, piperacillin/
tazobactam, който често е предпочитан като първоначален избор за емпирично лечение, всъщност
често се оказва неподходящ избор в случаите на
ESBL или карбапенемаза - продуциращи Грам отрицателни видове.
Метицилин-резистентните Staphylococcus aureus
(MRSA) и инфекциите на кръвта, които те причиняват, също са сериозен проблем при пациентите с
ОХЗ. Този бактериален вид се асоциират с по-голяма вирулентност, отколкото коагулаза - негативните
стафилококи (CoNS), aко демонстрира метицилинова резистентност (3). В настоящото проучване установяваме относително ниски нива на MRSA (12.2%),
близки до съобщените от други автори (8, 9). В контраст на това нивaта на метицилинова резистентност сред изолатите CoNS достига 90% и прави гликопептидните антибиотици vancomycin и teicoplanin
препарати на избор за лечение. Високи нива на метицилинова резистентност сред CoNS (82.2%) се съобщава и от автори от Турция в подобно на нашето
проучване (8).
Ентерококите са коменсали в гастроинтестиналния тракт, като най-честите причинители на инфекции на кръвта са Enterococcus faecalis, следван от
Еnterococcus faecium, който в някои центрове заема
първо място. И за двата вида има данни за висока резистентност към vancomycin, което се асоциира с по-високи нива на смъртност от инфекции на
кръвта при пациенти с ОХЗ (3). Европейската мрежа
за надзор на микробната резистентност в инвазивни изолати (от кръв и ликвор), съобщава за непрекъснато повишаващи се нива на резистентност към
vancomycin в Enterococcus faecium, като средно за
Европа те са 10.5% през 2015г. до 18.3% през 2019г.
(14). Подобно на предходното наше проучване, и в
настоящото не  се  идентифицираха изолати ентероБРОЙ 1-2

коки и стафилококи, резистентни на гликопептидните антибиотици (vancomycin, teicoplanin) и linezolid.
Честата употреба на vancomycin като емпирична
терапия при пациентите с ОХЗ, особено и в контекста на COVID-19, води до силен селективен натиск
върху ентерококите, като част от нормалната микробна флора на чревния тракт и до сериозен риск
от поява на резистентни изолати в тази анатомична
област, тенденция, която установяваме в последните години (непубликувани данни). Колонизацията на
чревния тракт с vancomycin-резистентни ентерококи
при тези пациенти е важен потенциален източник
за инфекции на кръвта. Неблагоприятната тенденция от предходното ни проучване за множествена
резистентност при изолатите Enterococcus faecium,
се запазва и в настоящото: резистентността към
ampicillin, хинолони (ciprofloxacin) и аминогликозиди
(gentamicin) е съответно 92.3%, 100% и 92.3%. Високо ниво на хинолонова резистентност се доказва и
при Enterococcus  faecalis (88%).  Изразената MDR,
особено в изолатите Enterococcus faecium, прави
vancomycin и teicoplanin препарати на избор за лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Най-добрият подход за лечение на инфекциите на
кръвта при пациенти с онкохематологични заболявания, особено в ерата на антибиотична резистентност,
е мултидисциплинарният подход. Мониторингът и
познаването на локалната антибиотична резистентност е критичен аспект на болничната антибиотична
политика и дава адекватна насока за стартиране на
емпирично лечение, насочено спрямо най-честите
патогени. Поведението в хода на тази терапия, когато се базира на резултатите от микробиологичното изследване и ранната клинична оценка на 48-72
час (ескалация/деескалация на антимикробната терапия) има като резултат намалена експозиция на
широкоспектърни антибиотици и предотвратяване
възникването на антибиотична резистентност в тази
критична група пациенти.
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ЛЕКОВЕРИЖНА ( AL) СЪРДЕЧНА АМИЛОИДОЗА –
ОТ РАЗГАДАНАТА ПАТОГЕНЕЗА ДО СЪВРЕМЕННАТА ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ ЧАСТ І
Г. Горанов1, В. Горанова –Маринова2
1 – Клиника по инвазивна кардиология,
2 – Клиника по клинична хематология;
МУ и УМБАЛ „Св Георги“ -Пловдив

CARDIAC LIGHT CHAIN (AL) AMYLOIDOSIS – FROM THE UNRAVELLED
PATHOGENESIS TO MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT PART I
G. Goranov1, V. Goranova - Marinova2
1 – Department of Invasive Cardiology,
2 – Clinic of Clinical Hematology;
UMBAL „St. George“ and Medical University - Plovdiv

Резюме. Лековерижната амилоидоза (AL) е резултат от пролиферация на малък, индолентен малигнен клон
плазматични клетки, секретиращи моноклонални леки вериги, предимно λ тип, с повишена склонност за специфични фибрилерни, Конго-рот позитивни тъканни отложения.
В част І се разглеждат съвременната патогенеза на лековерижвната амилоидоза, както и специфичните
механизми на сърдечното ангажиране и увреда. За мутационният статус е характерен е хиперплоиден кариотип, като най-честите аномалии са t (11; 14) в 40% до 60%, амплификация 1q21 и del 13q14 в около 25%. Генът LV1-44 се среща най-често при сърдечната AL-амилоидоза, генът LV6-57- при бъбречната, а KV1-33 – при
чернодробната локализация. Съвременният атомистичен патогенетичен модел установява някои родово-специфични пептидни последователности и общите енергийни принципи за прехода от мономерен протеин към подредени фибрилни агрегати, т.е. доказва се известно „еднотипно“ поведение в термодинамичен
и кинетичен аспект на протеинните сегменти при лековерижната амилоидоза. Сърдечната AL-амилоидоза е
токсично инфилтративна кардиомиопатия по диастолен тип, предизвикана от оксидативен стрес с тежки
нарушения в интрацелуларния метаболизъм, с клетъчна дисфункция, хипоконтрактилитет, релаксацията
на кардиомиоцита и преждевременна апоптоза.
В част ІІ се представени съвременните диагностични възможности, риск-стратификацията на пациентите
и терапевтичните методи при сърдечната AL – амилоидоза. NT-proBNP, сърдечният тропонин Т и разликата
между стойностите на включената и неангажирана лека верига (FLC-diff) оформят четири прогностични групи. Разгледани са канвенционалните и някои диференциращи кардиологични методи с характерните находки
за рестриктивната амиолидната кардиопатия. Биопсичните методи, мас-спректрометрията, както и богатия набор имунохистохимични, флоуцитометрични, имунофиксационни и молекулярно-генетични методи
са златния стандарт за безалтернативната диагноза. Съвременното лечение, базирано на „антимиеломни“
схеми с алкилиращи агенти, протеозомни инхибитори, имуномодулатори, МКА и АСКТ, дава значимо по-добри
резултати от конвенционалното, и превръща сърдечната AL-амилоидоза в хронично контролируемо заболяване.
Ключови думи: лековерижна амилоидоза, AL-сърдечна амилоидоза.
Abstract. Light chain amyloidosis (AL) results from the proliferation of a small, indolent malignant clone of plasma cells
secreting monoclonal light chains, predominantly of the λ type, with an increased propensity for specific fibrillar, Congo-rot
positive tissue deposits.
Part I reviews the modern pathogenesis of light - chain amyloidosis and the specific mechanisms of cardiac damage. The
mutational status is characterized by a hyperploid karyotype, some of the most common abnormalities are t(11;14) in 40%
to 60%, amplification 1q21 and del 13q14 in about 25%. The LV1-44 gene occurs most often in cardiac AL-amyloidosis,
the LV6-57 gene in renal, and KV1-33 in hepatic localization. The modern atomistic pathogenetic model establishes some
gene-specific peptide sequences and the general energetic principles for the transition from monomeric protein to fibrillar
aggregates, i.e. a certain “uniform” behavior in thermodynamic and kinetic aspects of the protein segments in light chain
amyloidosis is demonstrated. Cardiac AL-amyloidosis is induced by oxidative stress with severe disturbances in intracellular
metabolism, with cellular dysfunction, hypocontractility, cardiomyocyte relaxation and premature apoptosis.
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БРОЙ 1-2

In part II the modern diagnostic methods, risk stratification and therapeutic options in AL - amyloidosis are presented. NTpro BNP, cardiac troponin T and the difference between engaged and disengaged light chain (FLC-diff) values form four
prognostic groups. The conventional diagnostic methosd as well as some specific for restrictive amyloid cardiomyiopathy
modalities are discussed. Tissue biopsy, mass - spectrometry and the full range of immunohistochemical, flow cytometric,
immunofixation and molecular genetic methods are the golden standard for precise diagnosis. Modern treatment, based on
“anti-myeloma” regimens with anti-CD38 monoclonal antibodies, proteosome inhibitors, alkylators, immunomodulators
and ASCT, gives significantly better results than conventional therapies, and has turned cardiac AL-amyloidosis into a chronic, controllable disease.
Key words: light chain amyloidosis, cardiac AL- amyloidosis.

ВЪВЕДЕНИЕ
Терминът „амилоидоза“ е сборно понятие за хетерогенна група забoлявания,  известни  в съвремието
като  „болести на неправилно нагънатите протеини“.
Към настоящия момент са идентифицирани 37 амилодогенни прекурсори, включени в “Номеклатура на
амилoидните протеини”от 2016г1. Най-честата форма - лековерижната AL-амилоидоза е хематологично заболяване, резултат от пролиферация на малък
малигнен клон плазматични клетки, секретиращи
структурно хомогенни, моноклонални леки вериги
с повишена склонност за специфични фибрилерни,
Конго-рот позитивни отложения в различни тъкани и
органи. Сърдечна AL-амилоидоза се дефинира като
заболяване на миокарда с екстрацелуларни  амилоидни отложения с последващи структурни  и  функционални нарушения до степен на бързо прогресираща рестриктивна кардиомиопатия. През 2004г се
приемат   и   утвърждават консенсусни критерии за
дефиниране на сърдечното ангажиране от системна
AL –амилоидоза:   ехокардиографско задебеляване
на   стената на лявата камера (ЛК) в края на диастолата ≥ 12 mm, при  липса на други  причини, в съчетание с  повишени  нива на  N-терминалния прохормон  на В-натриуретичния пептид  (NT-proBNP)  >
332 ng/L  при  запазена бъбречна функция.2,3

70% от  случаите на амилоидоза в Западна Европа  
и до  93% в Китай7. В  Далечния изток засягането  на
мъжкия пол е още по-манифестно. Среща се  сред
всички   раси   и   етнически   групи без етнографска
предиспозиция , като честотата й нараства с напредване на възрастта.  При около 10-20% AL-aмилоидозата е асоциирана с мултиплен миелом. Доскоро
медиана на преживяемост (MS) бе отчайващо ниска
- около 8 мес (6-36 мес), като 5 г обща преживяемост
(OS) достигат  едва <  10% от болните. В последните
години се регистрира значително по-висока преживяемост.7-11
ПАТОГЕНЕЗА НА ЛЕКОВЕРИЖНАТА
АМИЛОИДОЗА

AL-амилоидозата се причинява от малка, но „опасна“ клонална полулация от плазматични клетки, произвеждаща неправилно структурирани ЛВ, по-често
λ - до 80%, с изключителен тропизъм към тъканни
отложения. Амилоидогенният клон е малък и „мързелив“, индолентен, с ниска пролиферативна активност и мутационен статус, който е междинен спрямо
генетичния профил на MGUS и ММ. 12,13. Установени
са множество бройни и рекурентни аномалии при
>10% от пациентите. Съвременен анализ от 2018г.
върху амилоидогенния клон установява 1491 мутантни гени, като 236 от тях са мутирали повече от
веднъж. От мутантните гени 101 се оказват общи за
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
ММ, MGUS и AL-амилоидоза14,15,16. Характерен е хиAL- амилоидозата   е рядко заболяване, при кое- перплоиден кариотип, като най-честата   аномалия
то все още липсват   данни   за реалната честота и   t (11; 14) се среща в 40% до 60% от случаите и е
разпространение. Според  изследователи  от  САЩ предиктивен фактор за по-лош терапевтичен отгоAL-  амилоидозата  е с честота 3-5/1 000 000/ годи- вор към Bortezomib и имуномодулатори. Амплифина  за периода 1905-1989 г   и  9.7 -14.0/ 1 000 000 кация 1q21 и del 13q14се установяват в около 25%
пациенто/години за периода 2007 -  2015г.4,5 Отчита и се свързва с лош отговор към алкилиращи агенти.
се нарастване на болестността според гoлямо  епи- Нито една от мутациите няма патогномонична стойдемиологично   проучване в САЩ -   понастоящем ност. Съществуват предположения, че органният
има 12 000 пациенти   с AL-амилоидоза. Британски тропизъм при AL-амилоидоза e функция на генната
автори  съобщават  честота  1/100 0004. Френският фамилия на VL на ЛВ. Установено е, че генът LV6референтен център  за AL-aмилоидоза докладва за- 57, се среща по-често при AL-амилоидоза с бъбречболеваемост 12.5/1 000 000/г и  болестност  58/1 000 но засягане, генът LV1-44 се свързва със сърдечна
0006.Средната възраст   е 63г, като   само 1.3%   от   AL-амилоидоза, а KV1-33 - с чернодробната локапациентите са под 34г. Преобладава мъжкият   пол лизация. Тези данни предполагат, че пациентите с
55-70%4,5 . AL- амилоидозата е  най-честата форма MGUS, които носят LV6-57 ген, следва внимателно
на системна амилоидоза - доказва се в около 65- да бъдат наблюдавани за изява на AL-амилоидоза
ХЕМАТОЛОГИЯ 2022
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чрез сърдечни и бъбречни биомаркери14.
Чрез електронна микроскопия са установени няколко типа лековерижни отложения: фибрилерни  AL-амилоидоза, грануларни - Light chain deposition
disease (LCDD ) и кристалоидни - Crystalline light
chain deposition disease (СLCD).  И до ден днешен не
са известни строго обусловени структурни пептидни
последователности, които да предопределят типа
на отложенията. Нещо повече сред аминокиселинните последователности при AL-амилоидозата съществува уникално разнообразие, което на практика
означава, че всеки пациент има своя индивидуална
фибрилерна амилоидна структура.   В опит за разпознаване на амилоидогенната първична последователност през 2009 г. в Катедрата по патология на
Университета Christian-Albrecht в Кил е създадена
база данни от над 6700 линии с предварително хистологично верифицирани лековерижни (амилоидни)
отложения.17 В центъра по амилоидоза в Бостонския медицински университет в т.нар. AL-Base съдържа 4364 анонимни ЛВ-аминопептиди с доказана
склонност за фибриларни депозити, над 248 неамилоидогенни и 295 контролни ЛВ последователности
от здрави индивиди. Чрез математични модели на
различни структурни конформации и биохимични
свойства на ЛВ са създадени няколко уеб-базирани компютърни модели (Zipper база данни, програмата Rosseta) – за изчисляване на вероятностите
за агрегация или фибрилогенеза на различни полипептидни секвенции от натурални (пациентски),
синтетични рекомбинатни (ad-hoc библиотека) или
мутантни ЛВ.18,19 Чрез подобни проучвания се търси
еднотипно  поведение в термодинамичен и кинетичен аспект на структурно хетерогенните протеинни
сегменти на лековерижните депозити. Налага се
новото направление и новият атомистичен теоретичен етап – „еднотипното поведение“. В базата данни
Zipper, уникалната структурна информация от над
20 000 предполагаеми лековерижни последователности с висока склонност към фибрилни формации
в 3D профил, е съчетана с изчисления за енергийната стабилност при разгъване на аминокиселинните
последователности ( фиг 1).

Фиг.1. Аминокиселинна последователност и енергийна
стабилност (Zipper DB). Оранжево-червени сегменти с
енергиен праг от -23 kcal / mol (сива линия) са с голяма
вероятност фибрилогенни.
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Така чрез тези „атомистични“ математични модели
на базата на предварително доказани структурни
промени в ЛВ и реализирани в лековерижна патология, се установяват непрекъснато родови и някои нови относително специфични аминокиселинни
секвенции с патогенетично значение в ранните етапи
в олигомерната фибрилогенеза.20 Смята се, че стартът на AL - амилоидозата на молекулярно генетично
ниво не е свързан само с единични наследствени
мутации, а с мутагенен набор с уникална хипервариабилност при всеки пациент. Многобройните мутации предимно в променливия регион предизвикват
аминокиселинни пренареждания, които превръщат
критични зони в термодинамично нестабилни.21,22,23
Според Brumshtein B и кол. пептидите частично или
напълно се разгъват и излагат сегменти, способни
да подреждат в β-листа, които се сдвояват и образуват перфектна архитектурна и високо организирана
структура от стегнати, хидрофобни вътрешни зони,
наречени „стерични ципове“ – самодопълващи се
β-листа и гръбначния стълб на амилоидната фибрила (фиг.2)20

Фиг. 2 Амилоидни фибрили. Електронен микроскоп атлас данни (JBC 2006;281)

Впечатляващи са мащабните разработки на Morgan
GJ и кол (2016)24,25. Чрез структурно базиран алгоритъм (Thompson et al.)26, използващ кристалната решетка на фибрил-образуващи пептиди и програмата
Rosetta Design (Kuhlman et al., )27, те изследват над 20
000 предполагаеми протеинни последователности с
висок фибрилерен потенциал и вероятно образуващи началния „стеричен цип“. Огромното пептидно
разнообразие предоставя структурна информация,
която съпоставена с енергийния праг от 23 kcal/mol
предсказва важното значение на подпрагови сегменти с висока склонност към неправилно разгъване и
податливост на ендопротеолиза (фиг. 1).
БРОЙ 1-2

Експерименталните модели представят фибрилогенезата като автокаталитичен процес от типа
„нуклеация-полимеризация“ в абнормна енергийна обстановка, при който променения интерфейс с
неправилно разгънати фибрили катализират образуването на нови, изчерпвайки серумните лековерижни сегменти (фиг.3). Подобна термодинамична и
кинетична нестабилност на конформационно променените ЛВ осигурява прехода от мономерен протеин към високо организирани фибриларни агрегати.
(Blancas-Mejía LM, Straub JE)28,29,30.

Фиг. 3. Нуклеация – полимеризация на лековерижната
фибрилогенеза (интернет, свободен достъп по Luis M.
Blancas-Mejía & Marina Ramirez-Alvarado)

Обобщените данни от продължителните проучвания на Blancas-Mejía LM (2017, 2018) доказват, че от
една страна образуването на фибрилерни структури е зависимо от конформацията и концентрацията на фибрилогенния прекурсор и модулирано чрез
диференциалната способност на всеки протеин да
зароди или удължи фибрилите. От друга страна способността на пептидните сегменти за фибрилообразуване е свързана с кинетичните и термодинамични параметри на протеинната агрегация.31,32,33

СМЕСЕНИ ЛЕКО- И ТЕЖКОВЕРИЖНИ
ОТЛОЖЕНИЯ.
При смесените леко/тежковерижните отложения
плазматичните клетки експресират, както патогенна ТВ, така и един тип ЛВ (двойна експресия). Винаги се установява супресия на изотиповете на ЛВ
или промененото съотношение κ : λ в серума, което
представя плазматичната популация  като малигнен
клон.
ТВ и ЛВ фрагменти са установени и в депозити от
високоорганизирани амилоидни структури, което ги
обособява в: АL-, AL & H- и AH-амилоидоза34-38 Все
още не са установени характерни конформационни
промени със специфични аминокиселнни пренареждания, отговорни за термодинамична и кинетична
нестабилност с последващо неправилно разгъване/
сгъване. Данните от малкото на брой проучвания
доказват циркулиращи интактни IgG или фрагменХЕМАТОЛОГИЯ 2022

тирани ТВ. Молекулярни изследвания при AL & H- и
AH-амилоидозата доказват характерно „вътрешно
изтриване“ СН1 домена, което сближава VH домейн до CH3 домена - поразителна прилика със
структурата на ЛВ. Предполага се, че ТВ в LHС- и
HC-амилоидозата са резултат от посттранслационна протеолиза, отколкото от биклонална гамопатия
със секреция на структурно променени тежковерижни фрагменти от единия клон. Според Miyazaki
D установените структурни промени от фрагментирани ТВ ангажират най-често VН1 на ТВ (както при
AL-амилоидозата)38. Подобни са данните и на Gono
T и кол,които установяват частично „изтриване“ на
аминокиселинни последователности от D сегмента
на VН на ТВ35. Очакват се новите данни за патогенетичните механизми на AL & H и AH-амилоидозата
да бъдат уточнени в проучвания, използващи възможностите на мас-спектрометрията.

ПАТОГЕНЕЗА НА СЪРДЕЧНАТА
AL-АМИЛОИДОЗА ИЛИ КАК СЕ УВРЕЖДА
СЪРЦЕТО?
Най-честата клинична изява на сърдечната AL-амилоидоза е сърдечна недостатъчност (СН) с първоначално запазена помпена функция и рестриктивна
диастолна кардиомиопатия с повишено съпротивление при пълнене.39 Инфилтративният процес предизвиква бивентрикуларно задебеляване на стената
на ЛК посредством концентрично камерно ремоделиране при нисък помпен обем. Последващото
повишение на налягането в предсърдията води до
тяхното дилатиране, нарушения на електрическата
проводимост от периваскуларна инфилтрация на
проводната система, ритъмно-проводни нарушения,
повишен тромбоемболичен риск, а с напредване на
процеса и нарушена контрактилна функция. На клетъчно ниво настъпва увреждане на интрацелуларния метаболизъм, Са-транспорт и рецепторната регулация. Адренергичната стимулация е нарушена, а
неврохуморалната мрежа – променена40,41. Амилоидните депозити предизвикват оксидативен стрес,
увреждат структурата на интерстициалния матрикс
и като променят тъканното ремоделиране допълнително потискат миокардния контрактилитет.42,43 Съществуват доказателства за директна токсична увреда на сърдечната мускулатура от моноклонални
ЛВ. В миши модели инфузията на моноклонална ЛВ
от пациенти с AL-амилоидоза води до значително
повишение в теледиастолното налягане на лявата
камера42. Въвличането на малките кръвоносни съдове в патологичния процес нарушава коронарната циркулация при 90% от пациентите с AL-амилоидоза, предизвиква дифузни исхемични промени и
микроинфаркти, които допълнително влошават контрактилна функция43,44.
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НАРУШЕНИЯ НА КЛЕТЪЧНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ45,46.
Дори физиологични нива на амилоидогенни ЛВ повишават вътреклетъчния оксидативен стрес, експресията на хемоксигеназата с последващ хипоконтрактилитет и релаксацията на кардиомиоцита47. Установена е лизозомна дисфункция с нарушена автофагия, повишени свободни кислородни радикали,  нарушена
Са-хомеостаза, променена реактивност с нарушена функция на коронарните съдове, клетъчна дисфункция
и преждевременна апоптоза.48 Тези   данни за комбинирана токсична и инфилтративна кардиомиопатия
отличават AL-амилоидозата от останалите сърдечни амилоидози, при които се наблюдава предимно инфилтративната компонента. (Фиг.4,5).

Фиг. 4. Патогенетчини механизми, водещи до прогресивна СН при AL-амилоидоза.

Солидни доказателства за индукция на оксидативен стрес и токсична увреда, независимо от фибрилерната
амилоидна инфилтрация дава проучването на Shi J et al. Авторите посочват, че дори не самите амилоидни
фибрили, а и техните прекурсори са в основата на токсичната увреда47 .Сред множеството медиатори на
редокс-потенциалите, основно значение за сърдечното увеждане имат стрес-зависимите р38 митоген активирани протеин кинази (MAPK)48,49,50. Активацията на MAPK се осъществява посредством наскоро изолиран
p38α-автофосфорилиращ независим механизъм51,52.
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Фиг. 5. Сърдечната AL-амилоидоза - „Мотор без гориво“ (интернет, свободен достъп)

Авто-фосфорилирането на p38α е медиирано от
свързващата протеин киназа – 1 (TAB-1), която на
свой ред се активира от траснформиращия растежен фактор – β (TGF-β). Селективни инхибитори
на този процес са SB203580 и свръхекспресията
на доминантна негативна p38α. В екпериментални
модели е установено, че приложение на SB203580
върху клетъчни култури от кардиомицити от пациенти с AL-амилоидоза, значително понижава нивата на
индуцирания от ЛВ оксидативен стрес, степента на
клетъчна дисфункция и апоптоза.
КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ
Системната AL-амилоидоза засяга много органи и
системи с разнообразни клинични изяви, които в
ранните стадии са неспецифични и силно вариабилни. Симптомите във връзка със сърцето не са
изолирани, а представляват част от известната полиорганна манифестация на болестта: слабост, лесна уморяемост, периферни отоци, загуба на тегло,
хепатомегалия. Сърдечните нарушенията са по диастолен тип със запазена първоначално фракция на
ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

изтласкване.53,54,55 Дебютен симптом е задухът при
усилие, последван от задълбочаваща се сърдечна
недостатъчност, белодробна конгестия, плеврални изливи, отоци, асцит, набъбване на югуларните
вени55. Установяват се клапна недостатъчност или
стеноза поради ендокардна увреда53, Чести са предсърдното мъждене, както и целият спектър на ритъмно–проводни нарушения вкл. внезапна сърдечна
смърт.56,57 Нарушения в коронария кръвоток поради
микроваскуларна увреда се изявяват с исхемична
ангинозна болка и по-рядко  с миокарден инфаркт58.
Ортостатичната хипотония е много характерна, наред със синкопи и главозамайване при изправяне.
Тя е резултат от дисфункция на вегетативната нервна система в съчетание с различни аритмии и влошаващ се сърдечен функционален резерв58,59.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Данните от направения обзор в специализираната
литература  представят в момента доказателства за
еднотипното поведение на разнообразието от конформационно променени лековерижни сегменти,
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които притежават общи термокинетични   и енергийни принципи при прехода от мономерен протеин
към фибрилните амилоидни агрегати. Тези научни
открития се приемат като най-значителния теоретичен напредък на съвремието в познанията за патогенезата на AL –амилоидозата. На тази база лековерижната сърдечна амилоидоза в патогенетичен
аспект се представя като токсично инфилтративна
кардиомиопатия с тежка нарушения на вътреклетъчния метаболизъм, миоцитна дисфункция и преждевременна апоптоза.

gene usage in systemic and localized immunoglobulin light-chain amyloidosis by
mass spectrometry. Blood. 2017 Jan 19;129(3):299-306
15.

Ping Zhou, Adin Kugelmass, Denis Toskic, et al Seeking AL Amyloidosis Very Early: The
SAVE Trial - Identifying Clonal Lambda Light Chain Genes in Patients with MGUS or
Smoldering Multiple myeloma ASH 2018 p1903

16.

E. Boyle, C. Ashby, Ch. Wardell, D. Rowczenio, et al The genomic landscape of plasma
cells in systemic light chain amyloidosis. Blood 2018 132:2775-2777

17.

Röcken C. Amyloid Registry Kiel : An interim balance. Pathologe. 2018 Dec;39 (Suppl
2):301-305.

18.

Michael J. Thompson, Stuart A. Sievers, John Karanicolas, Magdalena I. Ivanova, David Baker, and David Eisenberg The 3D profile method for identifying fibril-forming
segments of proteins PNAS March 14, 2006 103 (11) 4074-4078

19.

Brian Kuhlman and David Baker Native protein sequences are close to optimal for
their structures PNAS September 12, 2000 97 (19) 10383-10388

20.

Brumshtein B, Esswein SR, Sawaya MR, Rosenberg G, Ly AT, Landau M, Eisenberg DS
Identification of two principal amyloid-driving segments in variable domains of Ig
light chains in systemic light-chain amyloidosis. J Biol Chem. 2018 , 293 (51).

21.

Stevens, P. W., Raffen, R., Hanson, D. K., Deng, Y. L., Berrios-Hammond, M., Westholm,
F. A., Murphy, C., Eulitz, M., Wetzel, R., Solomon, A., Schiffer, M., and Stevens, F. J. (1995)
Recombinant immunoglobulin variable domains generated from synthetic genes
provide a system for in vitro characterization of light-chain amyloid proteins.Protein
Sci. 4 421-432

22.

Wall, J., Schell, M., Murphy, C., Hrncic, R., Stevens, F. J., and Solomon, A. (1999) Thermodynamic instability of human lambda 6 light chains: correlation with fibrillogenicity. Biochemistry 38 14101-14108

23.

Kim, Y., Wall, J. S., Meyer, J., Murphy, C., Randolph, T. W., Manning, M. C., Solomon, A.,
and Carpenter, J. F. (2000) Thermodynamic Modulation of Light Chain Amyloid Fibril
Formation J. Biol. Chem. 275 1570-1574

24.

Morgan GJ, Kelly JW. The kinetic stability of a full-length antibody light chain dimer
determines whether endoproteolysis can release amyloidogenic variable domains. J
Mol Biol. 2016;428(21): 4280-4297.

25.

Morgan GJ, Usher GA, Kelly JW Incomplete Refolding of Antibody Light Chains to
Non-Native, Protease-Sensitive Conformations Leads to Aggregation: A Mechanism
of Amyloidogenesis in Patients? Biochemistry. 2017 Dec 19; 56(50):6597-6614

26.

Michael J. Thompson, Stuart A. Sievers, John Karanicolas, Magdalena I. Ivanova, David Baker, and David Eisenberg The 3D profile method for identifying fibril-forming
segments of proteins PNAS March 14, 2006 103 (11) 4074-4078;

27.

Brian Kuhlman and David Baker Native protein sequences are close to optimal for
their structures PNAS September 12, 2000 97 (19) 10383-10388;

28.

Luis M. Blancas-Mejía and Marina Ramirez-Alvarado Recruitment of Light Chains by
Homologous and Heterologous Fibrils Shows Distinctive Kinetic and Conformational
Specificity Biochemistry, 2016, 55 (21), pp 2967–2978

29.

Luis M. Blancas-Mejia, Pinaki Misra, Christopher J. Dick, Shawna A. Cooper, Keely
R. Redhage, Michael R. Bergman, Torri L. Jordan, Khansaa Maar and Marina
Ramirez-Alvarado Immunoglobulin light chain amyloid aggregation Chemical
Communications 2018;(76):10664-10674

30.

Straub JE, Thirumalai D Toward a molecular theory of early and late events in monomer to amyloid fibril formation. Annu Rev Phys Chem. 2011;62:437-63.

31.

Blancas-Mejía LM, Martin EB, Williams A, Wall JS, Ramirez-Alvarado M.Kinetic stability and sequence/structure studies of urine-derived Bence-Jones proteins from multiple myeloma and light chain amyloidosis patients. Biophys Chem. 2017 Nov;230:8998.

Адрес за кореспонденция:
Д-р Георги Горанов
Клиника по инвазивна кардиология
УМБАЛ „Св Георги“- ЕАД, МУ - Пловдив
Е- mail: georgigoranov@yahoo.com
Address for correspondence:
Dr Georgi Goranov
Department of Invasive Cardiology
UMBAL „St. George“ and Medical University - Plovdiv
Е- mail: georgigoranov@yahoo.com

БИБЛИОГРАФИЯ
1.

Sipe J, Benson M, Buxbaum J et al Amiloid fibri proteins and amyloidosis: chemical
identification and clinical classification . International Society of amyloidosis 2016
Nomenclature Guidelines Amyloid 2016;23(4): 209-13

2.

Gertz MA, Comenzo R, Falk RH et al. Definition of organ involvement and treatment
response in immunoglobulin light chain amyloidosis (AL): a consensus opinion from
the 10th International Symposium on Amyloid and Amyloidosis, Tours, France, 18-22
April 2004 . Am J Hematol 2005 ; 79 : 319 – 28 .

3.

Gertz MA, Merlini G. Definition of organ involvement and response to treatment in AL
amyloidosis: An updated consensus opinion. Amyloid 2010; 17:48-49

4.

Falk RH . Diagnosis and management of the cardiac amyloidoses .Circulation
2005;112 : 2047 – 60

32.

5.

Gertz MA , Comenzo R , Falk RH et al . Definition of organ involvement and treatment
response in immunoglobulin light chain amyloidosis (AL): a consensus opinion from
the 10th International Symposium on Amyloid and Amyloidosis, Tours, France, 18-22
April 2004 . Am J Hematol 2005 ; 79 : 319 – 28 .

Blancas-Mejía LM1, Misra P, Ramirez-Alvarado M.Differences in Protein Concentration Dependence for Nucleation and Elongation in Light Chain Amyloid Formation.
Biochemistry. 2017 Feb 7;56(5):757-766.

33.

Gertz MA Immunoglobulin light chain amyloidosis: 2020 update on diagnosis, prognosis, and treatment Am J Hematol. 2020 Jul;95(7):848-860.doi: 10.1002/ajh.25819.
Epub 2020 Apr 28.

Luis M. Blancas-Mejia, Pinaki Misra, Christopher J. Dick, Shawna A. Cooper, Keely
R. Redhage, Michael R. Bergman, Torri L. Jordan, Khansaa Maar and Marina
Ramirez-Alvarado Immunoglobulin light chain amyloid aggregation Chemical
Communications 2018;(76):10664-10674

34.

Kaplan, B., Martin, B.M., Boykov, O. et al. Co-deposition of amyloidogenic immunoglobulin light and heavy chains in localized pulmonary amyloidosis. Virchows Arch.
2005; 447: 756–761

35.

Gono, T., Yazaki, M., Fushimi, T. et al. AH amyloidosis associated with lymphoplasmacytic lymphoma secreting a monoclonal gamma heavy chain carrying an unusual
truncated D segment. Am J Kidney Dis. 2006; 47: 908–914

6.

7.

Paladini G, Merlini G. What is new in diagnosis and management of light chain amyloidosis? Blood 2016;128(2):159-168

8.

Kyle, R. A. et al. Incidence and natural history of primary systemic amyloidosis. In Olmsted County, Minnesota, 1950 through 1989. Blood 79, 1817–1822 (1992).

9.

Quock, T. P, Yan, J. T, Chang, E, Guthrie, S. D, & Broder, M. S. Epidemiology of AL amyloidosis in a US commercially insured population. Blood 130(Suppl1), 5335 (2017).

36.

Enqvist, S., Sletten, K., and Westermark, P. Fibril protein fragmentation pattern in systemic AL-amyloidosis. J Pathol. 2009; 219: 473–480

10.

Pinney, J. H. et al. Systemic amyloidosis in England: an epidemiological study. Br. J.
Haematol. 161, 525–532 (2013).

37.

Buxbaum, J.N. Abnormal immunoglobulin synthesis in monoclonal immunoglobulin light chain and light and heavy chain deposition disease. Amyloid. 2001; 8: 84–93

11.

S. Duhamel, D. Mohty, J. Magne, D. Lavergne, D. Bordessoule, V. Aboyans . Jaccard.
Incidence and Prevalence of Light Chain Amyloidosis: A Population-Based Study
Blood 2017 130:5577

38.

Miyazaki D, Yazaki M, Gono T, Kametani F, Tsuchiya A, Matsuda M, Takenaka Y, Hosh
Y 2nd, Ikeda S. AH amyloidosis associated with an immunoglobulin heavy chain variable region (VH1) fragment: a case report. Amyloid. 2008 Jun;15(2):125-8

12.

V. Hucthagowder, J. Shaik, M. Fiala, et al. Genomic Landscape of Immunoglobulin
Light Chain (AL) Amyloidosis and Comparative Analyses with Related Malignant
Plasma Cell Disorder - Multiple Myeloma. Blood 2011 118:809

39.

Garcia-Pavia P, Tome-Esteban MT, Rapezzi C. Amyloidosis. Also a heart disease. Rev
Esp Cardiol 2011;64:797—808.

40.

13.

Merlini G, Bellotti V. Molecular mechanisms of amyloidosis. N Engl J Med.
2003;349(6):583-596.

D.A. Brenner, M. Jain, D.R. Pimentel, et al. Human amyloidogenic light chains directly
impair cardiomyocyte function through an increase in cellular oxidant stress. Circ Res
2004; 94:1008-1010

14.

Kourelis TV, Dasari S, Theis JD, Ramirez-Alvarado M , et al Clarifying immunoglobulin

41.

S. Mishra, J. Guan, E. Plovie, et al. Human amyloidogenic light chain proteins result

16

БРОЙ 1-2

in cardiac dysfunction, cell death, and early mortality in zebrafish Am J Physiol Heart
Circ Physiol 2013; 305 (2013):H95-H103
42.

R.Q. Migrino, S. Truran, D.D. Gutterman, et al. Human microvascular dysfunction and
apoptotic injury induced by AL amyloidosis light chain proteins Am J Physiol Heart
Circ Physiol 2011; 301 : H2305-H2312

43.

S. Dorbala, D. Vangala, J. Bruyere Jr., et al. Coronary microvascular dysfunction is related to abnormalities in myocardial structure and function in cardiac amyloidosis. J
Am Coll Cardiol HF 2014; 2 : 358-367

44.

H.P. McWilliams-Koeppen, J.S. Foster, N. Hackenbrack, et al. Light chain amyloid fibrils
cause metabolic dysfunction in human cardiomyocytes PLoS One 2015; 10 :e01377

45.

Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Monika Zaborek-Łyczba, Jakub Łyczba , et al Physiology, Diagnosis and Treatment of Cardiac Light Chain Amyloidosis J Clin Med. 2022
Feb; 11(4): 911. doi: 10.3390/jcm11040911

46.

Jan M Griffin , Hannah Rosenblum , Mathew S Maurer. Pathophysiology and Therapeutic Approaches to Cardiac Amyloidosis. Circ Res. 2021.May14;128(10):1554-1575.
doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318187. Epub 2021 May 13.

47.

Shi J, Guan J, Brenner D et al. Amyloidogenic light chains induce cardiomyocyte contractile dysfunction and apoptosis via a noncanonical p38α MAPK pathway. PNAS
2010;107(9):4188-4193

48.

Schubert D, et al. Amyloid peptides are toxic via a common oxidative mechanism.
Proc Natl Acad Sci USA 1995; 92:1989–1993.

49.

Walsh DM, et al. Naturally secreted oligomers of amyloid beta protein potently inhibit
hippocampal long-term potentiation in vivo. Nature 2002; 416:535–539.

50.

Hensley K, et al. p38 kinase is activated in the Alzheimer’s disease brain. J Neurochem
1999; 72:2053–2058.

51.

Ge B, et al. MAPKK-independent activation of p38alpha mediated by TAB1- dependent autophosphorylation of p38alpha. Science 2002; 295:1291–1294.

52.

Tanno M, et al. Diverse mechanisms of myocardial p38 mitogen-activated protein
kinase activation: Evidence for MKK-independent activation by a TAB1- associated mechanism contributing to injury during myocardial ischemia. Circ Res2003;
93:254–261.

53.

Shah KB, Inoue Y, Mehra MR. Amyloidosis and the heart: a comprehensive review.
Arch Intern Med. Sep 25 2006;166(17):1805-1813

54.

Hassan W, Al-Sergani H, Mourad W, Tabbaa R. Amyloid heart disease. New frontiers
and insights in pathophysiology, diagnosis, and management. Tex Heart Inst J.
2005;32(2):178-184

55.

Dubrey SW, Cha K, Anderson J, et al. The clinical features of immunoglobulin
lightchain (AL) amyloidosis with heart involvement. QJM. Feb 1998;91(2):141-157.

56.

Selvanayagam JB, Hawkins PN, Paul B, Myerson SG, Neubauer S. Evaluation and
management of the cardiac amyloidosis. J Am Coll Cardiol. Nov 27 2007;50(22):
2101-2110.

57.

McCarthy RE, 3rd, Kasper EK. A review of the amyloidoses that infiltrate the heart. Clin
Cardiol. Aug 1998;21(8):547-552

58.

Murtagh B, Hammill SC, Gertz MA, Kyle RA, Tajik AJ, Grogan M. Electrocardiographic
findings in primary systemic amyloidosis and biopsy-proven cardiac involvement.
Am J Cardiol. Feb 15 2005;95(4):535-537.

59.

Mueller PS, Edwards WD, Gertz MA. Symptomatic ischemic heart disease resulting
from obstructive intramural coronary amyloidosis. Am J Med. Aug 15 2000;109(3):
181-188

ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

17

IMPETUS-ВИЗУАЛНА СКАЛА ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА 18F-FDG PET/CT ПРИ
ПАЦИЕНТИ С МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ
Т. Стоева, Ж. Данчева, М. Дянкова, С. Чаушева , Ц. Йордавнова, Б. Чаушев, А. Клисарова
УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД- гр. Варна, Клиника по Нуклеарна медицина
Медицински Университет- Варна

IMPETUS- NEW VISUAL SCORE FOR INTERPRETATION OF 18F-FDG PET/CT IN
PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA
T. Stoeva, Zh. Dancheva, M. Dyankova, S. Chausheva, Ts. Yordavnova, B. Chaushev, A. Klisarova
UMHAT „St. Marina“ EAD - Varna, Clinic of Nuclear Medicine
Medical University Varna

Резюме. Множественият миелом (ММ) е злокачествено заболяване на плазматичните клетки,
водещо до неконтролируемата им пролиферация в костния мозък, производство на прекомерно
количество моноклонален парапротеин, разрушаване на костната цялост и изместване на другите
хематопоетични клетъчни линии. Към момента PET/CT се изследва при пациенти с мултиплен
миелом и може да открие ранно засягане на костния мозък, да оценява степента на активност
на заболяването, да открива екстрамедуларно ангажиране или при оценка на отговора от
проведеното лечение. Наскоро група италиански експерти дефинират нови визуални дескриптивни
критерии (Italian myeloma criteria for PET use или IMPeTUs) за стандартизиране на 18F-FDG-PET/CT
оценка при MM пациенти. Те включват визуална интерпретация на образите за количествено
определяне на фиксацията на FDG, използвайки пет степенната скала на Deauville (DS), предложена
за междинна и окончателна оценка на FDG-PET при лимфом, заедно с морфологичен и анатомичен
аспект на разпределението на FDG в костта- дифузно поглъщане на костния мозък, фокални костни
лезии (място, брой и фиксация), парамедуларни или екстрамедуларни лезии. Освен че, са лесно
възпроизводими, IMPeTus критериите също са използвани за определяне на позитивните граници
(positive cut-offs) и следователно за идентифициране на пациенти с активно заболяване, особено
след терапия. Критериите на IMPeTUs биват предложени за опростяване и стандартизиране
при интерперетиране на 18F- FDG PET/CT скенирания при множествения миелом. Те са базирани
на скалата на Deauville и е установено, че осигуряват значителен прогностичен индекс, когато
утилизацията на радиомаркера остава висока в костния мозък и/или фокални хиперметаболитни
лезии, особено след терапия.
Ключови думи: мултиплен миелом, PET/CT, IMPeTUs, Deauville критерии
Abstract. Multiple myeloma (MM) is a malignant disease of plasma cells, leading to their uncontrolled proliferation in the bone marrow, production of excessive amounts of monoclonal paraprotein, destruction of bone integrity and displacement of other hematopoietic cell lines. PET/CT is currently being tested in patients with multiple myeloma and may detect early bone marrow involvement, assess disease activity, detects extramedullary
involvement, or assess response to treatment. Recently, a group of Italian experts defined new visual descriptive
criteria (Italian myeloma criteria for PET use or IMPeTUs) to standardize 18F-FDG-PET/CT assessment in MM patients. These include visual interpretation of images to quantify FDG fixation using the five-point Deauville (DS)
scale proposed for the intermediate and final assessment of FDG-PET in lymphoma, together with morphological and anatomical aspects of FDG distribution in bone, diffuse bone marrow uptake, focal bone lesions (location, number and fixation), paramedullary or extramedullary lesions. In addition to being easily reproducible,
IMPeTus criteria have also been used to determine positive cut-offs and therefore to identify patients with active
disease, especially after therapy. IMPeTUs criteria have been proposed for simplification and standardization
in the interpretation of 18F-FDG PET/CT scans in multiple myeloma. They are based on the Deauville scale and
have been found to provide a significant prognostic index when radiolabel utilization remains high in bone
marrow and/or focal hypermetabolic lesions, especially after therapy.
Key words: Multiple myeloma, PET/CT, IMPeTUs, Deauville criteria
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УВОД
Множественият миелом (ММ) е злокачествено заболяване на плазматичните клетки, водещо до неконтролируемата им пролиферация в костния мозък, производство на прекомерно количество моноклонален парапротеин, разрушаване на костната цялост и изместване на другите хематопоетични клетъчни линии. За
първи път описан през 1848 г., ММ е част от спектъра от заболявания, вариращи от моноклонална гамапатия с неизвестно значение (MGUS) до плазменоклетъчна левкемия. Международната агенция за изследване на карциномите (IARC) изчислява, че заболеваемостта от мултиплен миелом в световен мащаб възлиза
на 160 000 случая годишно, а глобалната смъртност - на 106 000 пациенти за 2018 г. (1) Във фиг. 1 и фиг. 2
са представени новооткритите случаи и смъртността от мултиплен миелом за 2020г. (2):
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ММ се среща рядко сред индивиди под 40 години,
но заболеваемостта нараства през последните десетилетия и показва лекo превалиране на мъжки
пол. Най-често срещаните първоначални симптоми
са астеноадинамия и болка пo костите. При приблизително 75% от пациентите се открива анемия, която допринася за чувството на умора. Остеолитични
костни лезии могат да бъдат открити при приблизително 80% от пациентите при презентация на заболяването. Други често срещани находки при диагностицирането включват хиперкалциемия- при 15% и
повишен серумен креатинин- при 20% (3). При диагностициране на заболяването, патологични фрактури се срещат в 30% от случаите.
Приблизително 1% до 2% от пациентите с ММ имат
екстрамедуларна болест (ЕМД) по време на първоначалната диагноза и 8% имат развиват такава
по-късно през заболяването (4). ЕМ може да засегне всяка област. Проучвания показват, че плеврата,
лимфните възли, меките тъкани, черния дроб, кожата, белите дробове, централната нервна система
(ЦНС), пикочно-половата система, гърдите и панкреаса са често ангажирани (5). В допълнение, засягането на ЦНС е възможно и се среща само при около 1% от пациентите (6). Тези пациенти обикновено
имат фокални неврологични дефицити, променен
психически статус или когнитивно увреждане. ЦНС
ММ може да се прояви с единични или множествени интрапаренхимни лезии и/или лептоменингеално
ангажиране с наличие на моноклонален ПК в цереброспиналната течност. Описано е, че ММ на ЦНС е
свързан със вторична плазмоклетъчна левкемия и
плазмоцитоми на черепа, прилежащи на твърда мозъчна обвивка (7). Varettoni et al. (2010г) (5) докладват за наличие на ЕМД в лимфни възли, черен дроб,
бъбреци, дихателни пътища, кожа и гърди. Usmani
et al. (2012г) (8) съобщават, че най-честите места на
първичната ЕМД са гръдната стена, черният дроб,
лимфните възли, кожата / меките тъкани и параспиналната област, докато вторичната ЕМД е най-често
открито в черния дроб. В проучване на Sevcikova et
al (2019г) (9) най-често срещаното място на ЕМ е кожата и подкожната тъкан и екстрамедуларни маси, с
експанзивен растеж от прешлените. Въпреки че, се
придържат към по-строгата дефиниция на EM, Deng
et al. (2015) (10) съобщават за наличие на случаи с
вторично ангажиране на меки тъкани, плевра, черен
дроб и далак. Short et al (2011) (4) откриват туморите
в меките тъкани на темпоралната област, мускулите,
гръдната стена, корема, бъбреците. Рангачев и Терзиев (2011г) (11) докладват за 13 случая на екстрамедуларни плазмоцитоми, като един от тях е рядък
случай с ангажиране на епиглотиса и дясна ариепиглотична гънка.
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ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И СТАДИРАНЕ
НА МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ.
Моноклоналният парапротеин (М) в серума или
урината е основна характеристика на ММ, но се
установява в само 82% от пациентите на серумна
електрофореза (12). Чувствителността се увеличава
до 93% когато се извърши серумна имунофиксация
и към 97% с извършване на анализ на лека верига
(FLC). По този начин, ако се подозира ММ, препоръчителната скринингова стратегия е електрофореза на серумен протеин, серумна имунофиксация и
серумен FLC анализ или 24-часова електрофореза на протеини в урината с имунофиксация (13). М
протеинът тип IgG се открива в приблизително 50%
от случаите, IgA в 20%, имуноглобулин лека верига
само в 20%, IgD в 2% и IgM в 0,5% (3). Около 2% до
3% от ММ няма откриваем М протеин и се означава като несекретиращ MM (14). Според International
Myeloma Working Group (IMWG), следните диагностични изследвания трябва да бъдат извършени за
потвърждаване на диагнозата: изследване на моноклонален парапротеин в урина/серум (имунофиксация за потвърждаване), леки вериги в серум
(FLC)- при всички новодиагностицирани пациент
с плазмоклетъчни дискразии, аспирация на костен
мозък/ трепанобиопсия, измерване на серумен бета2-микроглобулин, албумин, серумни имуноглобулини и лактат дехидрогеназа (LDH), флуоресцентна
in situ хибридизация (FISH), образно изследване на
кости: магнитно-резонансна томография (МРТ), позитронно-емисионна томография с флуродезоксиглюкоза (FDG-PET) или нискодозов КТ на цялото
тяло, за по-добро откриване на костно и екстрамедуларно ангажиране. Още National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) препоръчва при пациент,
чието образно изследване на костите е негативно,
да бъде оценено за костното ангажиране чрез МРТ
на цяло тяло, 18F-FDG PET/CT или нискодозовa КТ,
за да се разграничи активен от тлеещ ММ. Настоящите диагностични критерии за симптоматичен мултиплен миелом са както следва: плазматични клетки
в КМ  ≥10% или костни или екстрамедуларни плазмоцитоми (потвърдени от биопсия), едно или повече
определящи миелома събития, които включват:
•

Хиперкалциемия: серумно ниво на калций> 1 mg /
dL (> 0,25 mmol / L) по-високо от горната граница
на нормата или > 2,75 mmol / L (> 11 mg / dL)

•

Абнормна бъбречна функция: серумен креатинин> 2 mg / dL (> 177 μmol / L) или креатининов
клирънс < 40 ml / min

•

Анемия: хемоглобин < 10 g / dL или > 2 g / dL под
долната граница на нормата

•

Костни лезии: една или повече остеолитични
лезии на рентгенография, КТ или 18F-FDG- PET/
CT.
БРОЙ 1-2

Съществуват различни класификации за стадиране
на мултиплен миелом. През 1975г., Durie и Salmon
(DSS), публикуват своя труд, който се превръща в
една от най-разпространените и използвани класификации при ММ. Тя показва връзката между туморния обем (T/m2), прогнозата и усложенията при заболяването (15). През 2005г. Международна система
за стадиране (International staging system; ISS) бива
въведена. Тя представлява алгоритъм за стратификация, базиран на два параметъра-серумен β2-микроглобулин (Sβ2-M) и серумен албумин. Високото
ниво на Sβ2-M отразява висока туморна маса и намалена бъбречна функция, а ниският серумен албумин  в ММ се причинява главно от възпалителни
цитокини като IL-6, секретиран от микросредата на
KM (16).
Средна
преживяемост
(месеци)

Стадий

Критерии

I стадий

Sβ2-M- 3.5 mg/L и
серумен албумин- 35
g/L

62

II стадий

Съществуват две
категории:
Sβ2-M<3.5m/L и
серумен албумин <35g/l
Sβ2-M 3.5-5.5 g/L,
независимо от нивата
на серумен албумин

44

Sβ2-M над 5.5 g/L

29

III стадий

С навлизането на нови образни методи- МРТ и PET/
CT, през 2006г. бива представена Durie-Salmon PLUS
(DSP) система. Разделя пациентите с ММ в три групи (всяка от които има две подгрупи) въз основа на
броя на фокалните лезии или тежестта на дифузната костна инфилтрация (17).
Durie-Salmon
PLUS стадий

Находка от МРТ/ 18F-FDG
PET/CT или и двете

MGUS

Негативен образ

IA (тлеещ или
индолентен)

Може да има плазмацитом
и/или ограничено заболяване от oбразните изследвания

IB

<5 фокални лезии, леко
дифузно заболяване

IIA/ IIB

5–20 фокални лезии, умерено дифузно заболяване

> 20 фокални лезии, тежко
дифузно заболяване
Критериите за класификация на подгрупа А са серуIIIA/ IIIB
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мни нива на креатинин <2,0 mg / dL и липса на екстрамедуларно заболяване, докато критериите за
подгрупа В са били серумно ниво на креатинин> 2,0
mg / dL или наличие на екстрамедуларно заболяване. През Август 2015г. е публикувана Ревизирана
Международна система за стадиране (R-ISS).
Стадий

Критерии

I стадий

ISS I стадий и хромозомни
аномалии със стандартен
риск, оценени чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) (т.е. без висок
риск) и ниво на серумна
лактат дехидрогеназа (LDH)
на или под горната граница
на нормата

II стадий

Критериите не могат да бъдат отнесени нито към I стадий, нито към III стадий.

III стадий

ISS стадий III и високорискови
хромозомни аномалии от
FISH (т.е. наличие на del
(17p) и / или транслокация t
(4; 14) и / или транслокация
t (14; 16)) или серумно ниво
на LDH над горната граница
на нормата.

Тя инкорпорира още два допълнителни прогностични фактора: генетичен риск, оценен чрез флуоресцентна in-situ хибридизация (FISH) и ниво на
лактат дехидрогеназа (LDH) (18). Според типа на
произведения белтък, ММ се разделят на (19): с производство на IgG (55%), на IgA (25%), на IgD (1%),
на предимно леки вериги- 20% и несекретиращи миеломи.
18F-FDG PET/CT И IMPETUS
Образните изследвания играят важна роля в стадирането, мониторинга на отговора от проведено
лечение, откриването на рецидив и оценката на усложненията при ММ (20). Позитронно-емисионната
томография с компютърна томография (PET/CT) е
нуклеарномедицински похват, използващ маркирани
радиофармацевтици. Те биват инжектирани на пациентите с последващо сканиране приблизително
45-65 минути по-късно. Към момента PET/CT се изследва при пациенти с мултиплен миелом и може да
открие ранно засягане на костния мозък, да оценява
степента на активност на заболяването, да открива екстрамедуларно ангажиране или при оценка на
отговора от проведеното лечение (21). ММ може да
се изобрази с променлива метаболитна активност,
варираща от ниска до изключително висока, което
прави интерпретацията по-предизвикателна, особе-
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но при първоначална диагноза (22). Има множество
елементи, които могат да допринесат за погрешно
тълкуване:
•

•

•

•

поради съпътстващата анемия, фиксацията
на 18F-FDG в костния мозък може да бъде повишена, най-вече в гръбначния стълб, водеща
до пренебрегване на малките литични лезии.
Освен това лесно може да се сбърка с хиперметаболитна дифузна инфилтрация на костния
мозък.

I. Глюкозният метаболизъм в костния мозък
(BM):

на второ място, 18F-FDG PET позитивните лезиите, които кореспондират с морфологично нормална кост на КТ могат да бъдат класифицирани като двусмислени констатации (особено ако
са малки), поради намалената увереност/опит в
интерпретацията на лекаря (23).

1 – Без повишен глюкозен метаболизъм

трето, литичните миеломни лезии често причиняват фрактури- последващия репаративен процес може да даде фалшиво позитивни резултати и да се сбърка с активна ММ лезия.

5 –  >> активност на черния дроб (два пъти)

и накрая, метални импланти, използвани за поддържане на гръбначния стълб и намаляващи риска от фрактури и компресия на гръбначния мозък и/или за лечение на патологични фрактури
могат да причинят значителни артефакти върху
КТ и PET образите и в случай на последваща
инфекция с получената неспецифична 18F-FDG
фиксация да дадат погрешни резултати (24).

II Фокални костни лезии (F):

Всички тези предизвикателни аспекти и „подводни
камъни“ правят тълкуването предизвикателно и изискващо богат опит и познания за специфичните аспекти на ММ.
Наскоро група италиански експерти дефинират нови
визуални дескриптивни критерии (Italian myeloma
criteria for PET use или IMPeTUs) за стандартизиране на 18F-FDG-PET/CT оценка при MM пациенти
(25). Те включват визуална интерпретация на образите за количествено определяне на фиксацията на
FDG, използвайки пет степенната скала на Deauville
(DS), предложена за междинна и окончателна оценка на FDG-PET при лимфом (24), заедно с морфологичен и анатомичен аспект на разпределението на
FDG в костта- дифузно поглъщане на костния мозък,
фокални костни лезии (място, брой и фиксация),
парамедуларни или екстрамедуларни лезии. Това
предварително проучване предлага нови, лесно
приложими критерии за 18F-FDG PET/CT при ММ,
които могат да се превърнат в рутинна практика при
интерпретация на образите. Критериите IMPeTUs
са чисто визуални, за да се сведе до минимум въздействието на различните технологии върху интер-
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претация на резултатите. Използва се пет-степенна
класификация подобна на Deauville за оценка на
метаболитната активност на костния мозък, брой и
място на фокалните PET позитивни лезии с или без
остеолитични характеристики, наличие и място на
екстрамедуларно заболяване, наличие на параосално заболяване и наличие на патологични фрактури
(27). По-подробно, трябва да се докладват следните
характеристики:

2 – ≤ активност от медиастиналния кръвен басейн
3 – > активност от медиастинален кръвен басейн, но
≤ поглъщане от черния дроб
4 – > активност на черния дроб +10%
•

A^ се добавя, ако има повишен глюкозен метаболизъм в КМ в крайниците и ребрата

*Брой на лезиите (x):
x = 1: няма лезии
x = 2: 1 до 3 лезии
x = 3: 4 до 10 лезии
x = 4: >10 лезии
*S: череп, Sp: гръбначен стълб, Extra Sp: всичко останало
III. Фокалната костна лезия с най-висок глюкозен метаболизъм (таргетната лезия):
1 – активност глюкозен метаболизъм
2 – ≤ активност от медиастиналния кръвен басейн
3 – > активност на медиастинален кръвен басейн, ≤
поемане от черния дроб
4 – > активност на черния дроб +10%
5 – >> активност на черния дроб (два пъти или повече)
IV. Литични лезии (L) при КT, асоциирани с PET:
* Брой лезии (x):
x = 1: няма лезии
x = 2: 1 до 3 лезии
x = 3: 4 до 10 лезии
x = 4: >10 лезии
БРОЙ 1-2

V. Наличие на поне една фрактура на КT образите (Fr)
VI. Наличие на параосално заболяване (PM)
VII. Екстрамедуларно заболяване (ЕМ):
– Лимфни възли (N):

–  Екстранодална болест (EN) плюс място:
•

Li: черен дроб

•

Mus: мускул

•

Spl: слезка

•

Sk: кожа

•

Оth: друго

•

•

LC: латероцервикални

•

SC: супраклавикуларни

VIII. EM лезия с най-висок глюкозен метаболизъм (таргетната лезия):

•

М: медиастинални

1 – Без повишен глюкозен метаболизъм

•

Ax: аксиларни

2 – ≤ активност на медиастинален кръвен басейн

•

Rp: ретроперитонеални

•

Mes: мезентериални

3 – > активност на медиастинален кръвен басейн, ≤
поемане от черния дроб

•

В: ингвинални

4 – > активност на черния дроб + 10%
5 – >> активност на черния дроб (два пъти или повече).

Фиг.3 а, б, в е представен пациент с множество остеолитични фокални лезии, параосално и екстрамедуларно
ангажиране на кожа, мускули и панкреас. Оценка на пациент по скала на IMPeTus: BM2 (костен мозък с DS2), F4 (над
10 фокални лезии) с DS5Sp ExSp, L4 (над 10 литични лезии), PM (параосално ангажиране), ЕМ ЕN Sk, Oth DS5 (екстрамедуларно екстранодално ангажиране) DS5.
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Фиг. 4 а, б е представен пациент с по-малко от 10 литични лезии и параосално ангажиране. Оценка на пациент по скала IMPeTus: BM2 (костен мозък с DS2), F3 (4 до
10 лезии) с DS4 ExSp, L3 (4 до 10 литични лезии), PM.

центрово, фаза III EMN (European Myeloma Network)
02 проучване и сканирани с 18F- FDG. Проспективно
биват включени стадиращи PET/CT, след индукционна терапия и в края на лечението. PET изображенията биват a posteriori реинтерпретирани от петима
експертни лекари чрез т.нар. заслепен независим
централизиран преглед (blinded independent central
review). Процентното споразумение бива по-високо
от 75% по всички критерии, достигайки 100% съгласие при оценка на остеолитични лезии на черепа
след терапия. Освен че са лесно възпроизводими,
IMPeTus критериите също са използвани за определяне на позитивните граници (positive cut-offs) и
следователно за идентифициране на пациенти с
активно заболяване, особено след терапия. Тези
гранични стойности на позитивност са изчислени a
posteriori в голяма и хомогенна популация пациенти,
оценени с 18F-FDG PET/CT преди и след терапия
чрез проследяване на пациентите. Това проучване
заключва, че пациенти, които поддържат DS≥4 поне
в една фокална лезия или DS≥4 в костния мозък,
имат значително по-кратка преживяемост без прогресия и значително по-кратка обща преживяемост
(26). В допълнение към описаните по-горе гранични
стойности на положителност, прогностичната роля
на тези критерии е допълнително изследвана в някои проучвания. Например, извършено е сравнение
между прогностичните роли на различни класификации за стадиране на ММ при 59 пациенти- DurieSalmon система (DSS), ревизираната международна система за стадиране (RISS) и Durie-Salmon plus
(DS Plus) базирани на IMPeTUs. Последната от тези
класификации демонстрира значително по-висока
точност при стратифициране на пациентите при диагностициране. Авторите съобщават, че при мултивариабилен анализ DS Plus III стадий (HR (коефициент на опасност): 11,539, p = 0,021) и оценката по
Deauvillae за костен мозък ≥4 (HR: 3,487, p = 0,031)
са независими прогностични фактори, свързани с
общо преживяване (overall survival). И двата- DS Plus
и RISS, базирани на IMPeTUs притежават по-добър
потенциал при характеризиране и стратифициране
на пациенти с ММ в сравнение с DSS. Освен това, III
стадий по DS Plus и оценката по Deauvillae за костен
мозък ≥4 се оказват надеждни прогностични фактори при новодиагностицирани пациенти с ММ (27).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Тези критерии биват доказани като приложими в
клиничната практика. Въпреки че, ММ е сложно
заболяване, представящо се с много различни находки, IMPeTUs се отличава като достатъчно лесен
начин те да бъдат отчетени. В проучването на C.
Nanni (23) общо 86 пациента (211 18F-FDG PET/CT
сканирания), засегнати от ММ, са включени в много-
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Критериите на IMPeTUs биват предложени за опростяване и стандартизиране при интерперетиране
на 18F- FDG PET/CT скенирания при множествения
миелом. Те са базирани на скалата на Deauville и е
установено, че осигуряват значителен прогностичен
индекс, когато утилизацията на радиомаркера остава висока в костния мозък и/или фокални хиперметаболитни лезии, особено след терапия.

БРОЙ 1-2

Адрес за кореспонденция:

Chawla, S. S., Kumar, S. K., Dispenzieri, A., Greenberg, A. J., Larson, D. R., Kyle, R. A.,
Lacy, M. Q., Gertz, M. A., & Rajkumar, S. V. (2015). Clinical course and prognosis of
non-secretory multiple myeloma. European Journal of Haematology, 95(1), 57–64.
https://doi.org/10.1111/ejh.12478

15.

Durie, B. G. M., & Salmon, S. E. (1975). A clinical staging system for multiple myeloma correlation of measured myeloma cell mass with presenting clinical features, response to treatment, and survival. Cancer, 36(3), 842–854. https://doi.
org/10.1002/1097-0142(197509)36:3<842::aid-cncr2820360303>3.0.co;2-u

16.

Greipp, P. R., Miguel, J. S., Durie, B. G. M., Crowley, J. J., Barlogie, B., Bladé, J., Boccadoro,
M., Child, J. A., Avet-Loiseau, H., Kyle, R. A., Lahuerta, J. J., Ludwig, H., Morgan, G., Powles, R., Shimizu, K., Shustik, C., Sonneveld, P., Tosi, P., Turesson, I., & Westin, J. (2005).
International Staging System for Multiple Myeloma. Journal of Clinical Oncology,
23(15), 3412–3420. https://doi.org/10.1200/jco.2005.04.242

17.

Filonzi, G., Mancuso, K., Zamagni, E., Nanni, C., Spinnato, P., Cavo, M., Fanti, S., Salizzoni, E., & Bazzocchi, A. (2017). A Comparison of Different Staging Systems for
Multiple Myeloma: Can the MRI Pattern Play a Prognostic Role? American Journal of
Roentgenology, 209(1), 152–158. https://doi.org/10.2214/ajr.16.17219

18.

Palumbo, A., Avet-Loiseau, H., Oliva, S., Lokhorst, H. M., Goldschmidt, H., Rosinol, L.,
Richardson, P., Caltagirone, S., Lahuerta, J. J., Facon, T., Bringhen, S., Gay, F., Attal,
M., Passera, R., Spencer, A., Offidani, M., Kumar, S., Musto, P., Lonial, S., … Moreau, P.
(2015). Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From
International Myeloma Working Group. Journal of Clinical Oncology, 33(26), 2863–
2869. https://doi.org/10.1200/jco.2015.61.2267

19.

Кръстев З., Вътрешна медицина, София 2004г, Мултиплен миелом, с.421

20.

Ferlay J, Colombet M, Soerjomataram I et al. Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. Int J Cancer
2019;144:1941–1953. [PubMed] [Google Scholar]

Hanrahan, C. J., Christensen, C. R., & Crim, J. R. (2010). Current Concepts in the Evaluation of Multiple Myeloma with MR Imaging and FDG PET/CT. RadioGraphics, 30(1),
127–142. https://doi.org/10.1148/rg.301095066

21.

Cancer Today. Global Cancer Observatory. (n.d.). Retrieved May 10, 2022, from
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/35-Multiple-myeloma-fact-sheet.
pdf.

Healy, C. F., Murray, J. G., Eustace, S. J., Madewell, J., O’Gorman, P. J., & O’Sullivan, P.
(2011). Multiple Myeloma: A Review of Imaging Features and Radiological Techniques. Bone Marrow Research, 2011, 1–9. https://doi.org/10.1155/2011/583439

22.

Abe, Y., Ikeda, S., Kitadate, A., Narita, K., Kobayashi, H., Miura, D., Takeuchi, M., O’uchi,
E., O’uchi, T., & Matsue, K. (2019). Low hexokinase-2 expression-associated false-negative 18F-FDG PET/CT as a potential prognostic predictor in patients with multiple
myeloma. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 46(6),
1345–1350. https://doi.org/10.1007/s00259-019-04312-9

23.

Nanni, C. (2020). PET-FDG: Impetus. Cancers, 12(4), 1030. https://doi.org/10.3390/
cancers12041030

24.

Barrington, S. F., & Mikhaeel, N. G. (2013). When should FDG-PET be used in the modern management of lymphoma? British Journal of Haematology, 164(3), 315–328.
https://doi.org/10.1111/bjh.12601

25.

Nanni, C., Versari, A., Chauvie, S., Bertone, E., Bianchi, A., Rensi, M., Bellò, M., Gallamini, A., Patriarca, F., Gay, F., Gamberi, B., Ghedini, P., Cavo, M., Fanti, S., & Zamagni,
E. (2017). Interpretation criteria for FDG PET/CT in multiple myeloma (IMPeTUs): final
results. IMPeTUs (Italian myeloma criteria for PET USe). European Journal of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging, 45(5), 712–719. https://doi.org/10.1007/s00259017-3909-8

26.

Zamagni, E.; Nanni, C.; Dozza, L.; Carlier, T.; Bailly, C.; Tacchetti, P.; Versari, A.; Chauvie,
S.; Gallamini, A.; Attal, M. Standardization of 18F-FDG PET/CT according to Deauville criteria for metabolic complete response definition in newly diagnosed transplant eligible multiple myeloma (mm) patients: Joint analysis of two prospective
randomized phase III trials, In Press.

27.

Shengming, D.; Bin, Z.; Zhou, Y.; Xu, X.; Li, J.; Sang, S.; Zhang, W. The Role of 18F-FDG
PET/CT in Multiple Myeloma Staging according to IMPeTUs: Comparison of the
Durie–Salmon Plus and Other Staging Systems. Contrast Media Mol. Imaging 2018,
2018, 4198673.

Таня Живкова Стоева
Гр. Варна, бул. Христо Смирненски 1,
Клиника по Нуклеарна медицина
Tanya.Stoeva@mail.mu-varna.bg
0896887660
Address for correspondence:
Tanya Zhivkova Stoeva,
UMHAT Sv. Marina, EAD, Varna
Department of Nuclear medicine
bul. Hristo Smirnenski 1,
Tanya.Stoeva@mail.mu-varna.bg
0896887660

БИБЛИОГРАФИЯ
1.

2.

3.

Lynch, H. T., Sanger, W. G., Pirruccello, S., Quinn-Laquer, B., & Weisenburger, D. D.
(2001). Familial Multiple Myeloma: a Family Study and Review of the Literature. JNCI
Journal of the National Cancer Institute, 93(19), 1479–1483. https://doi.org/10.1093/
jnci/93.19.1479

4.

Short, K. D., Rajkumar, S. V., Larson, D., Buadi, F., Hayman, S., Dispenzieri, A., Gertz, M.,
Kumar, S., Mikhael, J., Roy, V., Kyle, R. A., & Lacy, M. Q. (2011). Incidence of extramedullary disease in patients with multiple myeloma in the era of novel therapy, and the
activity of pomalidomide on extramedullary myeloma. Leukemia, 25(6), 906–908.
https://doi.org/10.1038/leu.2011.29

5.

Varettoni, M., Corso, A., Pica, G., Mangiacavalli, S., Pascutto, C., & Lazzarino, M. (2010).
Incidence, presenting features and outcome of extramedullary disease in multiple
myeloma: a longitudinal study on 1003 consecutive patients. Annals of Oncology,
21(2), 325–330. https://doi.org/10.1093/annonc/mdp329

6.

FASSAS, A. B.-T., WARD, S., MUWALLA, F., VAN HEMERT, R., SCHLUTERMAN, K., HARIK,
S., & TRICOT, G. (2004). Myeloma of the Central Nervous System: Strong Association
with Unfavorable Chromosomal Abnormalities and Other High-risk Disease Features. Leukemia & Lymphoma, 45(2), 291–300. https://doi.org/10.1080/104281903
10001597964

7.

81(12), 1575–1578. https://doi.org/10.4065/81.12.1575
14.

Chen, C. I., Masih-Khan, E., Jiang, H., Rabea, A., Cserti-Gazdewich, C., Jimenez-Zepeda, V. H., Chu, C.-M., Kukreti, V., Trudel, S., Tiedemann, R., Tsang, R., & Reece, D. E.
(2013). Central nervous system involvement with multiple myeloma: long term
survival can be achieved with radiation, intrathecal chemotherapy, and immunomodulatory agents. British Journal of Haematology, 162(4), 483–488. https://doi.
org/10.1111/bjh.12414

8.

Usmani, S. Z., Heuck, C., Mitchell, A., Szymonifka, J., Nair, B., Hoering, A., Alsayed, Y.,
Waheed, S., Haider, S., Restrepo, A., Van Rhee, F., Crowley, J., & Barlogie, B. (2012). Extramedullary disease portends poor prognosis in multiple myeloma and is over-represented in high-risk disease even in the era of novel agents. Haematologica, 97(11),
1761–1767. https://doi.org/10.3324/haematol.2012.065698

9.

Sevcikova, S., Minarik, J., Stork, M., Jelinek, T., Pour, L., & Hajek, R. (2019). Extramedullary disease in multiple myeloma – controversies and future directions. Blood Reviews, 36, 32–39. https://doi.org/10.1016/j.blre.2019.04.002

10.

Deng, S., Xu, Y., An, G., Sui, W., Zou, D., Zhao, Y., Qi, J., Li, F., Hao, M., & Qiu, L. (2015).
Features of Extramedullary Disease of Multiple Myeloma: High Frequency of P53
Deletion and Poor Survival: A Retrospective Single-Center Study of 834 Cases. Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia, 15(5), 286–291. https://doi.org/10.1016/j.
clml.2014.12.013

11.

Rangachev, Ju., & Terziev, I. (2011). Extramedullary (Solitary) Plasmocytomas in
Otorhinolaryngology. Presentation of Тwo Clinical Cases. International Bulletin of
Otorhinolaryngology, 7(2), 5. https://doi.org/10.14748/orl.v7i2.7004

12.

Kyle, R. A., Gertz, M. A., Witzig, T. E., Lust, J. A., Lacy, M. Q., Dispenzieri, A., Fonseca, R.,
Rajkumar, S. V., Offord, J. R., Larson, D. R., Plevak, M. E., Therneau, T. M., & Greipp, P.
R. (2003). Review of 1027 Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma. Mayo
Clinic Proceedings, 78(1), 21–33. https://doi.org/10.4065/78.1.21

13.

Katzmann, J. A., Dispenzieri, A., Kyle, R. A., Snyder, M. R., Plevak, M. F., Larson, D. R.,
Abraham, R. S., Lust, J. A., Melton, L. J., III, & Rajkumar, S. V. (2006). Elimination of the
Need for Urine Studies in the Screening Algorithm for Monoclonal Gammopathies by
Using Serum Immunofixation and Free Light Chain Assays. Mayo Clinic Proceedings,

ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

25

ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ В
УСЛОВИЯТА НА COVID-19
В. Славчева
Клиника по хематология- УМБАЛ, Плевен

TREATMENT OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA DURING COVID-19
V. Slavcheva
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Резюме. През последните години пандемията от COVID-19 се превърна в глобален проблем,
надхвърляйки брой на регистрираните смъртни случаи в световен мащаб над 6 млн към юни 2022г.
Въпреки подобрените организационни мерки, целящи превенция и ограничаване разпространението
на инфекцията, мащабните ваксинационни програми и актуализираните протоколи за лечение на
COVID-19, нивата на смъртност остават тревожно високи. Риска от развитието на инфекция при
пациентите с онкохематологични заболявания, както и избора на специфична терапия е истинско
предизвикателство в условията на повишена заболяваемост от COVID-19. Към настоящият момент
липсват утвърдени правила за лечение на пациентите с хронична лимфоцитна левкемия, което е
повод да се направи преглед на резултатите от анализа на приключили клинични проучвания за
периода от началото на пандемията до юни 2021г.
Ключови думи: хронична лимфоцитна левкемия, COVID-19, антилевкемична терапия
Abstract. In recent years, the COVID-19 pandemic has become a global problem, surpassing the number of registered deaths worldwide over 6 million up to of June 2022. Despite improved organizational measures aimed
at preventing and limiting the spread of infection, large-scale vaccination programs, and updated treatment
protocols for COVID-19, mortality rates remain alarmingly high. The risk of developing an infection in patients
with oncohematological diseases, as well as the choice of a specific therapy, is a real challenge in the conditions
of increased morbidity from COVID-19. At the moment, there are no established rules for the treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia, which served as an occasion to review the results of the analysis of
completed clinical trials for the period from the beginning of the pandemic to June 2021.
Key words: chronic lymphocytic leukemia, COVID-19, antileukemic therapy

ВЪВЕДЕНИЕ
Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) е лимфопролиферативно заболяване, характеризиращо
се с акумулиране на моноклонални В- лимфоцити
в периферна кръв, костен мозък, слезка и лимфни
възли [1]. Заболяването обединява голяма част от
рисковите фактори свързани с развитието на тежък
COVID-19 [2], засяга лица на възраст над 65 години
[3], по- голяма част от пациентите имат две и повече съпътстващи заболявания, асоциира се с имунен
дефицит. Общата честота на едновременно протичане на ХЛЛ и COVID-19 към днешни дни е 0,6% [4]
а докладваната смъртност за пациентите с тежък
COVID-19 и ХЛЛ варира от 33% до 38,4% [5,6].
Патогенетичният механизъм на инфекцията не е
достатъчно ясен, допуска се, че вируса на SARSCoV-2 се свързва с рецептора за ангиотензин кон-
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вертиращия ензим-2, с последващо активиране на
макрофаги, неутрофили, Т-reg, супресия на CD4,
CD8 T- клетъчни субпопулации. В случаите на неконтролирана свръхпродукция на проинфламаторни стимули (IL-1, IL-6, IL- 8,IL-10, TNF-α, INF-γ, GMCSF) от клетките на имунната система, може да се
стигне до клетъчна и тъканна увреда (фиг. №1) [7].
Понастоящем COVID-19 се приема за мултисистемно инфекциозно заболяване [8].
ХЛЛ е класически пример за злокачествено кръвно
заболяване, свързано с нарушен имунен отговор
към патогени, в контекста на дълбока имунна дисрегулация, включаваща хипогамаглобулинемия,
качествени и количествени В- и Т-клетъчни дефекти
[9]. Подобни промени в имунният отговор могат да
се асоциират с удължена вирусна фаза, съпроводена с отделяне на вирусни частици в продължение на
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месеци и отсъстваща или дисфункционална възпалителна фаза [10].
Двете заболявания имат изключително разнообразно клинично протичане, вариращо от асимптоматични форми, до тежък остър респираторен дистрес
синдром при COVID-19 или неконтролирана ХЛЛ.
В зависимост от тежеста на протичане на инфекцията, са дефинирани пет основни форми на COVID-19
както следва: асимптоматична- позитивен PCR
тест, липса на симптоми, лека форма- изявяваща
се с общо неразположение, втрисане, главоболие,
гадене, повръщане, загуба на вкус и мирис, без задух, диспнея и липса на белодробни изменения от
образната диагностика, умерено тежка форма- клинични и рентгенологични данни за ангажиране на
долни дихателни пътища със сатурация на кислорода ≥ 94%, тежка форма- дихателна честота над
30/мин., SaO2<94%, белодробно засягане > 50%,
критична форма – дихателна недостатъчност, септичен шок или полиорганна недостатъчност [11].
Основният проблем при едновременното протичане на COVID-19 и ХЛЛ е припокриване на клинични и биологични прояви на двете заболявания [4].
Симптоми като втрисане, фебрилитет над 380С,
астеноадинамия, ограничен физическия капацитет,
нощни изпотявания, са част от т.нар В- симптоматика, но последните присъстват и при пациентите
с COVID-19. Лабораторната диагностика се основава на специфични за всяко едно от заболяванията
методи, каквито са флоуцитометричният анализ и
PCR-тест за верифициране на диагнозите В- ХЛЛ,
съответно COVID-19.
Лечението на ХЛЛ (текуща или избор на начална терапия), в условията на COVID-19 е истинско
предизвикателство, от една страна поради факта,
че в основата на заболяването стои имунен дефицит, обуславящ риска от развитие на тежка инфекция, имуносупресивния ефект на антилевкемичната терапия, както и незадоволителния отговор към
ваксини. На практика в условията на пандемия се
спазват някои общи принципи включващи: щателна анамнеза, преглед и PCR – тест с цел изключване на инфикция, а при избора на терапевтичен
режим с приоритет са медикаментите с по- ограничен имуносупресивен ефект и такива, които не изискват продължителен болничен престой и чести
проследяващи визити [12]. Към настоящият момент
разполагаме с високо ефективна таргетна терапия
за лечение на В- ХЛЛ (анти-CD20 антитела, Bruton
тирозин киназни инхибитори, BCL-2 инхибитори),
която коренно промени лечебната стратегия, като
изравни шансовете на високорисковите с останалите пациенти с благоприятен рисков профил [13].
В условията на ниска честота на COVID-19 в обществото се спазват общоприетите правила за лечение
на пациентите с В-ХЛЛ, като изборът на терапия е
съобразен с молекулярно- генетичения профил на
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пациента, съпътстващите заболявания и терапия,
креатининов клирънс и не на последно място предпочитанието на пациента (табл. №1)[ 14].
Поради липса на утвърдени правила за лечение
на ХЛЛ в условията на COVID-19, беше направен
преглед на публикувани пълнотекстови доклади от
приключили клинични проучвания към юни 2021г.,
с ясно формулирани цели, обхващащи кохорта над
100 пациента, използвайки ключовите думи „хронична лимфоцитна левкемия, лечение, COVID-19”.
Един от ранните   доклади,   публикуван в “Blood”
през септември 2020г.,  с основен акцент върху преживяемостта на пациентите с ХЛЛ и симптоматичен
COVID-19, е проучването на Mato и кол. В клиничното изпитване са участвали 43 медицински центъра, анализирани са данните на 198 пациента с
потвърдени диагнози, за периода февруари- април
2020г. От общо 198 пациента, които са отговаряли
на включващите критерии, 178 са хоспитализирани,
от които 96% са били с документирана пневмония,
38% са настанени в интензивни отделения, 92% са
имали нужда от допълнителен кислород, а 30% от
хоспитализираните са били на механична вентилация [5]. Тежестта на  COVID-19 е определена на
база на необходимостта от провеждане на кислородотерапия и/или настаняване в интензивно отделение [15]. Основните характеристики на пациентите
са представени на табл. № 2. От общо 90 пациента,
които са провеждали лечение за В- ХЛЛ по време
на COVID-19, най- голям е броя на пациентите на
терапия с Bruton тирозин киназни инхибитори (монотерапия при 54 пациента, в комбинация с антиCD20 моноклонално антитяло-7). При медиана на
проследяване 16 дни, докладваната смъртност е
33%, като не е установена разлика в преживяемостта на пациентите които не са провеждали лечение
за В- ХЛЛ спрямо тези, които са получавали антилевкемична терапия [5]. Резултатите от проучването
не са потвърдили предполагаем протективен ефект
на Bruton тирозин киназните инхибитори по отношение протичането на COVID-19 (фиг № 2). В клиничното проучване на Mato и кол, напредналата възраст
и съпътстващите заболявания, са фактори които се
асоциират с неблагоприятен изход на заболяването[5].
През юли 2020г. Lydia Scarfo и кол. публикуват доклад
с резултати от анализа на приключило съвместно
проучване на Европейската изследователска група
за ХЛЛ ( ERIC) и CLL Campus. Основните цели на
проучването са: определяне на рисковите фактори
свързани с повишена смъртност при пациентите с
тежък COVID-19 и ХЛЛ, влияние на антилевкемичната терапия върху протичането на инфекцията.  Ранната кохорта включва 190 пациента с COVID-19, за
периода март- май 2020г. Основните клинико- биологични характеристики са представени на табл.№3 и
4. Като потенциални рискови фактори са анализира-

27

ни: възрастта, съпътстващите заболявания, тежестта на COVID-19, вида на антилевкемична терапия
(текуща или приключила през последните 12 месеца, предвиждайки имуносупресивният ефект на химиотерапията, който може да персистира в рамките
на година след прекратяването й)[5]. Определената
средна възраст на пациентите по време на инфекцията в представените две проучвания е сходна (7072 години). В проучването на Scarfo и кол. възрастта
≥ 65г. се асоциира с тежка форма на COVID 19. От
съпътстващите ХЛЛ заболявания, най- чести са артериалната хипертония, захарния диабет и сърдечната недостатъчност. Резултатите от анализа на пациентите от ранната кохорта в проучването на ERIC/
CLL Campus не потвърждават връзката между възрастта, съпътстващите заболявания и смъртността
[16]. По- нисък процент на хоспитализации по повод
на тежък COVID-19 е докладван при пациентите,
които са провеждали лечение с ибрутиниб (OR 0,44
[95% Cl 0,20-0,96] p<0,05) [7]. Към март 2021г. следва
разширяване на кохортата, до общ брой 941 пациента, които са отговаряли на критериите за В- ХЛЛ
(94.3%), дребноклетъчен лимфоцитен лимфом (4%),
моноклонална В- клетъчна лимфоцитоза (1,7%) и
позитивен PCR – тест за COVID 19. Характеристиката на пациентите е представена на табл. №5 и фиг.
№3. По време на ифекцията с COVID-19 620 (66%)
от пациентите не са провеждали терапия за ХЛЛ,
съответно 320 (34%) са били на лечение, от които
при 212 (66.7%) терапията е била преустановена,
при 2 (0.6%) променена, а при 104 (32.7%) лечението не е коригирано. По- голяма част от пациентите
(56.3%) са лекувани с Bruton тирозин киназен инхибитор. Извършен е подгрупов анализ на пациентите
с тежък COVID-19 с цел по-прецизно идентифициране на рисковите фактори. Актуализираните данни
от  проучването на ERIC/CLL Campus към 2021г. са
показали по- нисък риск от смърт при нелекуваните

пациентите с ХЛЛ (HR=0,54, 95%Cl:0,41-0,72) а възрастта, сърдечната недостатъчност и антилевкемичната терапия са значими рискови фактори влияещи
върху преживяемостта [6]. Не е установена значителна разлика в общата преживяемост в зависимост
от вида на лечението (фиг.№4) [6]. Интересното е, че
хипогамаглобулинемията, която се счита за маркер
на имунен дефицит съпътстващ ХЛЛ, не е повлияла
изхода на заболяването [17].
В представените проучвания  оценката на  рисковите фактори свързани с изхода на инфекцията е на
база пациенти със симптоматичен COVID-19, като
броят на асимптоматичните и леките форми е значително по- малък. Също така в по- голяма част от
случаите антилевкемичната терапия е преустановена по време на инфекцията, което до известна степен компрометира формулирането на окончателни
изводи, касаещи влиянието на специфичната терапия върху изхода на COVID -19.
Въпросът за протективният ефект и способността на
Bruton тирозин киназните инхибитори да подтиснат
белодробните възпалителни цитокини и по този начин да предотвратят остро белодробно увреждане
[18] остава дискутабилен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При спазване на превантивни мерки в условията на
COVID-19, терапевтичното поведение при пациентите с В- ХЛЛ изисква адекватна оценка на епидемичната  обстановка, преценка на ползата и риска при
избора на терапевтичен режим или прекратяване на
започната такава. При данни за активно заболяване,
лечението не бива да бъде отлагано, а избора на терапия трябва да бъде строго индивидуален.

ФИГУРИ

Фиг.№1. COVID-19 – имунен отговор ( адаптирана по Morgulchik N et al.)
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Табл. №1. Терапевтичен алгоритъм за лечение на ХЛЛ ( адаптирана по Walewska R et al.)

Табл.№2. Характеристика на пациентите по възраст, коморбидитет и лечение за ХЛЛ. (адаптирана по Mato et al.)

Фиг. №2. Обща преживяемост в зависимост от провежданата терапия с Bruton тирозин киназен инхибитор
(адаптирана по Mato et al.)
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Табл. № 3,4. Ранна кохорта от проучването ERIC/Campus CLL- клинико- биологични характеристики
(адаптирана по Lydia Scarfo et al.)

Табл. №5 и фиг.№3. Характеристика на пациентите по демографски фактори и тежест на
COVID-19 (адаптирана по Chatzikonstantinou, T et al.)
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Фиг. №4. Обща преживяемост при пациентите с ХЛЛ и COVID-19, в зависимост от вида на провежданата антилевкемична терапия ( адаптирана поChatzikonstantinou, T et al.)
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ФАРМАКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА АЛОГЕННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ - ХАПЛОИДЕНТИЧЕН ИЛИ
НЕРОДСТВЕН ДАРИТЕЛ?
Й. Лазарова
Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - СБАЛХЗ, София

PHARMACOECONOMIC ANALYSIS IN ALLOGENEIC HEMATOPOETIC STEM
CELL TRANSPLANTATION – HAPLOIDENTICAL OR UNRELATED DONOR?
Y. Lazarova
Specialized Hospital for Active Treatment of Hematology Diseases - SHATHD, Sofia

Резюме. Фармако-икономическият анализ е оценка на разходи, ефективност и полза при сравняване на различни алтернативи за лечение на едно и също заболяване. Настоящият обзор представя
кои са методите за пълна икономическа оценка ,обобщава наличните в литературата данни по
отношение на финансови ресурси и съответни резултати при алогенни стволовоклетъчни трансплантации от неродствен и хаплоидентичен донор. Основните въпроси са: ограничаващ фактор
ли е възрастта за хаплоидентична стволовоклетъчна трансплантация, какви са нейните предимства като метод за лечение при хематологични заболявания и бариерите за избор на хаплоидентичен донор.
Ключови думи: Фармако-икономически анализ, алогенни трансплантации на хемопоетични стволови клетки(ТХСК), хаплоидентични транслантации на ХСК
Abstract. Pharmacoeconomic analysis is an assessment on the cost, effectiveness, and benefit through comparison of different alternatives for therapy of the same disease. This review presents the methods for full economic
analysis, summarizes available data in the literature about financial resources and relevant results in allogeneic
hematopoetic stem cell transplantation from unrelated and haploidentical donors. The main topics are: is age a
restrictive factor for haploidentical stem cell transplantation, what are its advantages as a method of treatment
in hematological diseases and the barriers in choosing a haploidentical donor.
Key words: Pharmacoeconomic analysis, allogeneic hematopoetic stem cell transplantation(HSCT), haploidentical HSCT.
ВЪВЕДЕНИЕ
Фармако-икономическият анализ се фокусира върху
разходи и ползи от вида терапия, като определя, измерва, остойностява и сравнява разходи и резултати от даден вид терапия с друга алтернатива. Икономическата оценка в здравеопазването е необходима
поради:  дефицит на ресурси, търсене на максимална полза от дадена здравна програма, сравняване
на разходи и ефективност, което обуславя критерии
за избор на дадена алтернатива от гледна точка на
получените резултати и вложените за тях ресурси.    
Анализът дава и насока за вземането на решения на
базата на доказателства. Основните фактори, които
определят необходимостта от икономически анализ
в здравеопазването са: демографските промени, нарастващите здравни потребности и въвеждането на
нови, все по-скъпо струващи методи за лечение.
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Медицинската ефективност в икономиката се измерва като съотношение от постигнатия резултат към
максимално възможния такъв, изразен в проценти.
Основните методи за фармако-икономически анализ/пълна икономическа оценка/ са:
•

Анализ разход – резултат ( ефективност): Costeffectiveness analysis(CEA) - оценява медицинската ефективност: сравнява  здравни програми
с една и съща цел,   но при различни разходи,
показва какъв е разхода за единица постигнат
ефект.

•

Анализ разход-полза: Cost-benefit analysis (СBA)
– отразява консумирания ресурс и здравния
резултат. Той е форма на пълна икономическа
оценка, като установява каква е ползата от вложения финансов ресурс.
БРОЙ 1-2

•

Анализ разход - минимум ( анализ минимизация
на  разхода): Cost-minimization analysis (CMA) –
анализ на вложени разходи при еквивалентни
резултати. Изследваме разходите при различните лечения, като ефектът, който целим, се постига и от двата вида лечение, но на различна цена.

•

Анализ разход-полезност: Cost-utility analysis
(СUA), който се измерва в спечелени години живот   (QALY- quality adjusted life year) –
оценява качеството на здравния резултат от
проведеното лечение.

РОЛЯ НА ФАРМАКО-ИКОНОМИЧЕСКИЯТ
АНАЛИЗ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА
ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ (ТХСК)

Икономическата оценка изисква анализът на разходите да включва: идентификация, ефективност,
полезност, съотношение на разликата в разходите  
спрямо разликата в ефективността.
АЛОГЕННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА
ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ (АЛО
ТХСК) ОТ ХАПЛОИДЕНТИЧЕН И
НЕРОДСТВЕН ДОНОР - ЗАЩО Е
НЕОБХОДИМ ФАРМАКО-ИКОНОМИЧЕСКИ
АНАЛИЗ?
Алогенната ТХСК е високотехнологична процедура,  
терапевтичен метод с потенциал за излекуване на
малигнени и немалигнени хематологични заболявания: остра миелоидна левкемия (ОМЛ), остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ), миелодиспластичен
синдром (МДС), апластична анемия (АА), Ходжкинов и Неходжкинов лимфом, хронична миелоидна и
лимфоидна левкемия и имунодефицитни синдроми.
Основните проблеми при АлоСКТ са[5,12,14,21]: избор на  донор, стратегии за предотвратяване на усложнения, хематологично заболяване с  висок риск,
при което липсва напълно съвместим родствен или
неродствен донор, клиничното състояние на пациента, което обуславя спешността от извършване на
СКТ и от там  избор на неродствен донор - съвместим или частично несъвместим. В световен мащаб
броят на алогенните ТХСК се увеличава с всяка година, особено  при възрастни с ОМЛ и МДС. Според
международната статистиката [1] ( National Marrow
Donor Program – NMDP) за 2015 г. 40% от алогенните ТХСК при ОМЛ са извършени при пациенти на
възраст над 60 г.

За необходимостта от пълен   фармако-икономически анализ  на ТХСК се говори още  през 2012 г.
[12] от Американската асоциация за СКТ (American
Society for Blood and Marrow Transplantation, Health
Services Research Program, National Marrow Donor
Program, Center for International Blood and Marrow
Transplant Research, Minneapolis, Minnesota). Публикуван е икономически анализ на СКТ, при който
се установява нарастване на разходите от 694 млн
$ на 1,3 милиарда $ между 2004 г. и 2007 г. Авторите подчертават необходимостта от тези анализи
особено в страни с ограничени финансови ресурси,
където е важно да са ясни разходите и ползите от
дадена медицинска интервенция. Тези анализи не
се извършват  често   в медицината поради предизвикателството за монетарен израз на здравето. Авторите представят едноцентрови проучвания за периода  2010-2011 г., а разходите включват  пациенти
от различни възрастови групи. От 205 резюмета,   •
само 30 статии предоставят информация за разходите и тяхната ефективност, като разходът зависи
основно от източника на ХСК, кондициониращите
режими, болничния престой. Проучването включва
анализи от Швеция, Франция, Тайланд, Холандия,
като икономическата оценка между изброените различни страни е трудна поради различни системи на •
здравеопазване, различна възраст на пациентите и
политика на финансиране. Разходът е формиран  на
база: болничен престой, цена на трансфузионната
терапия, пост-трансплантационни усложнения (за 1
усложнение разходът нараства с 20 288 $). Още през
периода 2010-2014 г.  в Белгия  цената за алогенна
СКТ е 133,965 €,   Франция – 118,672 € , а в Германия средния разход е 246, 266 €. Авторите наблягат
на необходимостта   от многоцентрови проучвания, •
които ще подпомогнат решаването на конкретни въпроси , свързани с разходите за ТХСК като метод
на лечение. Проследяването на оцелелите ще даде
възможност за яснота на разходи за оцеляване, като
например по-висок разход в аванс, но по-ниски разходи в дългосрочен  план.
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Една от ползите на хаплоидентичните ТХСК (N.
Bejanyan) [1] е относително нисък риск от свързана с лечението смъртност – treatment-related
mortality(TRM). При липса на потенциално съвместим донор (родствен или неродствен)   алтернатива за тези пациенти е хаплоидентичен
фамилен донор.
Освен това, като се има в предвид световният
спад в нивото на раждаемост, вероятността за
HLA съвместим „сиблинг“ (родствен донор)  при
сегашните млади възрастни от 18 до 44 години
ще бъде с 1,5 пъти по-малка по време на пиковата нужда (на възраст около 61 години) от СКТ.
Това налага търсене и използване на алтернативни донори на хемопоетични стволови клетки.
Сравнителният икономически анализ между
алогенни ТХСК от   неродствен и хаплоидентичен донор  ще ни покаже каква е икономическата
и медицинска ефективност при хаплоидентични
ТХСК, които са вариант на избор за лечение ,
особено при малигнени високорискови хематологични заболявания.
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•

•

Окончателното решение за избор на донор при
ТХСК е на лекуващия екип и се базира на препоръчителни индикации и на   индивидуални
фактори от страна, както на пациента – характеристика на заболяването, ход, рискови фактори,
така и  на донора - пол, възраст.
Фармако-икономическата оценка дава възможност за анализ на:   медицинска ефективност,
консумиран ресурс, здравен резултат, избор на
подход за лечение.
ХАПЛОИДЕНТЧНИЯ ДОНОР –
АЛТЕРНАТИВА ПРИ ЛИПСА НА HLA
СЪВМЕСТИМ РОДСТВЕН ИЛИ
НЕРОДСТВЕН ДОНОР

Според  проф. Leo Luznik [6] (Department of Oncology,
Jon Hopkins University, School of Medicine, Baltimore,
MD) причините за избор на хаплоидентични донори
са: трудно намиране на HLA съвместим 10/10 неродствен донор при някои етнически групи и спешност
на състоянието при високорискова ОЛ. Според
ретроспективно проучване и собствени резултати на
университета основните предимства на хаплоидентичната СКТ са:
•

бързина и универсалност за идентификация на
донора,

•

неговата наличност за последващо даряване на
ХСК или лимфоцити при рецидив,

•

по-нисък риск от процедурата при пациенти над
75 г., при които се използват кондициониращи
режими с редуциран интензитет,

•

намаляване на рутинното търсене на съвместим неродствен донор,

•

еквивалентни резултати след алогенна СКТ от
неродствен донор по отношение на 3 годишна
обща преживяемост, при пациенти в пълна ремисия.

Освен това за периода 2006 -2011 г. 96,6% от реципиентите са имали средно по 2 налични хаплоидентични донора. Като източник на ХСК са използвани
стволови клетки от костен мозък или периферна
кръв.
Бариерата   за   избор на хаплоидентична трансплантация   е наличието на донор специфични антитела(DSA) [20] ,   вирусни инфекциозни усложнения(CMV, EBV), при които рисковите фактори се
асоциират   с режима на кондициониране, продължителна имуносупресивна терапия, забавено възстановяване на имунната система и NK клетъчната
реактивност. Предимството е, че при рецидив на
заболяването в част от случаите   е наличен втори
хаплоидентичен донор, който не съвпада  с първия
фамилен донор.
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ВЪЗРАСТ И ХАПЛОИДЕНТИЧНА ТХСК
Като се има предвид прогнозираното увеличаване
на застаряващото население, през следващите десетилетия броят на кандидатите за алогенни TХСК с
ОМЛ и МДС се очаква да се увеличи, а хаплоидентичен  донор е наличен при > 95% от пациентите;
През 2015 г.  John Hopkins University (Kasamon) [1,2]
публикува ретроспективен анализ на 271 пациенти
с хаплоидентична ТХСК, режим на кондициониране с редуциран интензитет при възрастни от 50 до
75 г., като разделя пациентите на 3 групи:   50-59г.
(115), 60-69 г. (129), 70-75 г. (27), но не открива съществена разлика в тяхната обща преживяемост
(overall survival, OS) за 3 години: OS - 44%, 45%,48%
и в преживяемост без болест (disease free survival,
DFS) - 34%-39%.
Факторите, които оказват  влияние върху резултата
от хаплоидентичната  ТХСК са : съпътстващо заболяване, кондициониращ режим, източник на стволови клетки – периферна кръв, костен мозък (PBSC,
BM). Броят на алогенните трансплантации на стволови клетки от хаплоидентични (> 2 HLA mismatch)
донори  в Европа от  2005 до 2015 г.  се е увеличил
с близо 300% ( Arnon Nagler) [19], като не се откриват статистически значими разлики в резултатите от
хаплоидентична и алогенна ТХСК (от неродствен и
родствен донор).
От   анализи на работната група по остри левкемии(ALWP-EBMT) [3,8,17], Франция[18]  и САЩ [5]
при пациенти над 55 -60 г. не е установена значителна  разлика между хаплоидентична и алогенна СКТ
от неродствен донор в OS, преживяемост без левкемия (leukemia-free survival, LFS), остра форма на
реакция на присадката (acute (a) GVHD, graft-versushost disease) II-IV степен, както и при хроничната
форма на  GVHD.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хаплоидентичната ТХСК е вариант на избор (особено при ОМЛ с висок риск), включително и при
възраст над 60 години, където забавянето на трансплантацията поради време за намиране на съвместим неродствен донор от регистрите води до неблагоприятен изход за болния. Фармако-икономически
анализ е необходим с цел актуализация и оптимизация   на финансовия ресурс, който е от значение
за постигането на максимални резултати, като обща
преживяемост и осигуряване на живот с подобрено
качество, зависещи от профилактика и лечение на
посттрансплантационните усложнения. Математическо   моделиране на интегриран персонализиран
подход с анализ на икономическа и медицинска
ефективност, който е в корелация с клиничното състояние и променливи характеристики  при пациентите, ще ни даде възможност за предварителна оценка на разход-полза.  
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Използването на ясна програма за всеки аспект при
алогенна СКТ относно: избор на донор, тип кондициониращ режим, източник на стволови клетки, профилактика на GVHD,  трансфузионна програма с цел
превенция на трансфузионната алоимунизация е от
значение  и за икономическата ефективност на СКТ
като високотехнологична процедура . Фармако-икономическият анализ е фокус за промяна в здравната
политика  при алогенни ТХСК и превръщането им в
част от държавните приоритети в здравеопазването.    
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ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МДС - ИНТЕРМЕДИЕРЕН-2
И ВИСОК РИСК – ДАННИ ОТ РЕАЛНАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА НА ЕДИН
ЦЕНТЪР
Е. Алексов, И. Тонев, М. Ягуриноски, К. Венков, Й. Лазарова, М. Генова, Г. Балаценко, Г. Арнаудов,
Б. Спасов
Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София

ТHERAPEUTIC APPROACH IN PATIENTS WITH INTERMEDIATE – 2
AND HIGH RISK MDS – REAL WORLD DATA FROM THE CLINICAL EXPERIENCE
OF SINGLE INSTITUTION
E. Aleksov, I. Tonev, M. Jagurinoski, K. Venkov, Y. Lazarova, M. Guenova, G. Arnaudov, G. Balatzenko,
B. Spassov
National Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases - Sofia

Резюме. Хетерогенността на миелодиспластичните синдроми е един от ключовите фактори,
затрудняващи както изработването на ясни терапевтични алгоритми, така и избора на терапия
в условията на реалната клинична практика, като това е особено валидно за високорисковите по
отношение на прогресията на заболяването групи. В това проучване, основната ни цел, бе да бъде
направена оценка на предимствата на различните терапевтичните стратегии при тези пациенти,
категоризирани така след стратификация съгласно IPSS в групите междинен-2 и висок риск. Общо 58
пациенти със средната възраст 63,5 год. и съотношение мъже:жени – 67.2:32.8 %, бяха подложени на
анализ. От тях конвенционална химиотерапия е приложена при 8 (13.7 %), лечение с хипометилиращ
агент - при 38 (65.5 %), при 11 (19 %) е проведена алогенна трансплантация на хемопоетични стволови
клетки, а при 13 (22.4%) е приложена поддържаща терапия. Анализът на общата преживяемост в
зависимост от вида на терапията, даде следните резултати: 1 пациент на терапия Аза+ХТ+АСКТ е
жив; 7 (70%) от пациентите на терапия Аза+АСКТ са живи; 13 (48.1%) от пациентите на терапия Аза са
живи; 5 (38.5%) от пациентите на поддържаща терапия са живи и 1 (14.3%) от пациентите на ХТ са живи
(р=0.007). Видът на терапията при пациенти над 65 годишна възраст, не се различава сигнификантно
(p>0.05) по отношение на общата преживяемост, докато при групата на пациентите под 65 години,
видът на терапията дава статистически значима разлика (р=0.013) . Нашите изводи са, че АСКТ и
лечението с хипометилиращи агенти притежават потенциал за промяна в хода на заболяването,
по-дълга преживяемост до трансформация в ОМЛ, както и значимо по-дълга обща преживяемост.
Необходими са бъдещи проучвания, които да установят терапевтичния алгоритъм при тези пациенти.
Ключови думи: МДС, трансформация в ОМЛ, АСКТ, IPSS, риск, терапия
Abstract. The heterogeneity of myelodysplastic syndromes is one of the key factors making difficult development
of clear therapeutic algorithms and the choice of therapy in real clinical practice, and this is especially challenging
for high-risk groups MDS, in terms of disease progression. In this study, our main goal was to evaluate the
benefits of different treatment strategies in these patients, categorized according to IPSS in the intermediate-2
and high risk groups. A total of 58 patients with a mean age of 63.5 years and a male to female ratio of 67.2:
32.8% were analyzed. Conventional chemotherapy was administered in 8 (13.7%) patients, treatment with
hypomethylating agent - in 38 (65.5%), in 11 (19%) allogeneic hematopoietic stem cell transplantation was
performed, and 13 (22.4%) were on maintenance therapy only. The analysis of the overall survival, depending
on the type of therapy, showed the following results: 1 (100%) patient on therapy Aza + HT + ASCT is alive; 7
(70%) of Aza + ASCT patients were alive; 13 (48.1%) of Aza therapy patients are alive; 5 (38.5%) of the patients on
maintenance therapy were alive and 1 (14.3%) of the patients on HT were alive (p = 0.007). The type of therapy in
patients over 65 years of age, did not differ significantly (p> 0.05) in terms of overall survival, while in the group
of patients under 65 years of age, the type of therapy reported a statistically significant difference (p = 0.013).
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Our findings are that ASCT and treatment with hypomethylating agents have the potential to change the course
of the disease, provide longer period to AML transformation , ensure significantly longer overall survival. Future
studies are needed to establish the therapeutic algorithm in these patients.
Key words: MDS, AML transformation, HSCT, IPSS; Risk; Therapy
ВЪВЕДЕНИЕ
Миелодиспластичните синдроми (МДС) представляват нарушения на хемопоезата, характеризиращи се
с абнормна морфология на костномозъчните клетки,
периферни цитопении и повишен риск от трансформация към остра миелоидна левкемия (ОМЛ) [1].
Това е хетерогенна група малигнени заболявания
със значителна тежест на заболяването и висока
смъртност [2]. Ходът на заболяването, честотата на
прогресията към ОМЛ,  както и преживяемостта се
различават значително въз основа на стратификацията на риска (базирана на процента бластни клетки
в костния мозък, броя цитопении, цитогенетичните
нарушения и трансфузионната зависимост)[1,3,4],
възрастта, както и на наличието на съпътстващи
заболявания[5]. Въпреки, че през последните 25 години са създадени няколко прецизни, прогностични
системи, базирани на доказателства, все още нито
една от тях не инкорпорира възможността да се
предскаже отговорът към различните терапевтични
модели, използвани в настоящата клинична практика[6]. Независимо от това, гореспоменатите разлики
в тежестта на заболяването определят важността
от стратифицирането на риска още при диагнозата
с оглед най-добрата оптимизация интензитета на
терапията, като от клинична гледна точка най-често
пациентите се разделят в две категории – „ниско рискова“(благоприятен риск) и „високорискова“(неблагоприятен риск)[3].
Основната ни цел, при това проучване, бе да бъдат
оценени предимствата на терапевтичните стратегии при пациентите с МДС с високорисков профил,
категоризирани така след стратификация съгласно
International Prognostic Score System (IPSS) в групите с междинен-2 и висок риск, преминали за период
от три години през Клиниката по хематология на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания-София, като
оценката е направена по отношение на основните
клинични характеристики, както и изхода от проведеното лечение.
ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
Представените обобщени данни от проведеното
ретроспективно проучване са на пациенти със следните включващи критерии:
•
•
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възраст над 18 години
диагностицирани с МДС съгласно критериите на
СЗО

•

преминали за тригодишен период от май 2016 –
до май 2019г
• стратифицирани по IPSS като междинен-2 или
висок риск
• с проведен поне един курс на терапия
Изборът на лечение, е включвал следните варианти:
конвенционална химиотерапия, хипометилиращ агент (ХМА) - Азацитидин,  алогенна трансплантация
и/или симптоматично лечение.
За този период през лечебното заведение са преминали 229 души с цитопении, от които 129 са с
потвърдена диагноза МДС, а 58 отговарят на така
зададените включващи критерии. Средната възраст
на анализираната популация е 63,5 год. (от 27 до
84 г.), а съотношението мъже: жени – 67.2:32.8 %
(39:19). При 22 от пациентите е установен   неблагоприятен кариотип. Рисковият профил, определен
с дефинираният от IWG IPSS score, е следният – с
междинен 2 риск са 30 пациента (57%), а с висок
риск- 28 (43%). Сравнението на двете групи, по основни демографски  и клинични показатели може да
се проследи в Таблица 1. Анализът показва анемия
и левкоцитен брой на долна референтна граница и
при двете групи пациенти към момента на диагнозата, но без наличие на статистическа значимост
между двете групи. Единственият показател със значима разлика са по-високи стойности на тромбоцитния брой в групата с интермедиерен 2 риск  (средно
154.9 Х 109/l) спрямо групата с висок риск (средно
75.3  Х 109/l).

Таблица 1: Сравнение на двете рискови групи по основни демографски и клинични покозатели; NS – несигнификантна разлика

Конвенционална химиотерапия е приложена при 8
(13.7 %) пациенти, а лечение с хипометилиращ агент - при 38 (65.5 %)  от всички пациенти със средно
5.5 курса (от 1 до 27). При 11 (19 %) от пациентите
е проведена алогенна трансплантация на хемопоБРОЙ 1-2

етични стволови клетки след предходна химиотерапия или приложение на ХМА, като при медианата на
проследяването от 36 месеца е регистриран летален изход при двама от  тях. Останалите 13 (22.4%) от болните са преценени като неподходящи за активно лечение и при тях е приложена само симптоматична и заместителна терапия. Съотношението на приложените терапии при двете групи е представено на Фигура 1:

Фигура 1. Съотношение на приложените терапии: А – висок риск; В – междинен 2 риск

Пропорционалното разпределение на болните по групи на терапия,  както и липсата на значима разлика в
основните демографски и клинични показатели, ни  позволи да разгледаме двете рискови групи като една
достатъчно голяма репрезентативна извадка – високорискови пациенти с МДС, върху която да се приложат
методите на статистическите изчисления и да се направят основните изводи.
Данните бяха обработени със статистически софтуер SPSSv22, като за отделните цели бяха използвани
методите: описателен анализ; крос табулации; сравняване на средни величини и оценка на обща преживяемост по метода на Kaplan-Meier. Отчетени разлики при р<0.05, бяха приети като статистически значими.
РЕЗУЛТАТИ
Основните клинико-лабораторни показатели: хемоглобин, брой тромбоцити и брой неутрофили при групите, лекувани с хипометилиращ агент и конвенционална химиотерапия, бяха оценени съответно към дата на
поставяне на диагнозата и на шести месец от терапията (Таблица 2).

Таблица 2. Сравнение стойностите на основните клинико-лабораторни показатели в началото и към 6-ти месец
от проучването.

При сравнение на нарастването на показателите между групите никъде не беше отчетена сигнификантна
разлика (р>0.05).
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Резултатите по отношение трансформацията на
заболяването в ОМЛ бяха следните: 25 (43.1 %) от
проследените болни, разпределени в двете рискови
категории прогресират до ОМЛ. Разгледани по терапевтични групи, прогресия се наблюдава съответно
при 12 от 38 (31.6%) пациенти от групата лекувана с
Azacitidine, 4 от 8 (50.0%) от групата лекувана с конвенционална химиотерапия, 9 от 13 (69.2%) от тези
на поддържаща терапия и само 1 от 11 (9%) трансплантирани. Установена беше и статистически значима разлика по отношение на времето до прогресия
(Progression Free Survival – PFS) (Фигура 2) в полза
на пациентите, лекувани с Azacitidine, при които медианата на PFS не беше достигната,  в групата лекувана с конвенционална химиотерапия беше 8.9 месеца, а в групата на поддържаща терапия - 2.0 месеца
(р=0.001).

Отчетена бе висока статистическа зависимост на общата преживяемост от  трансформацията (Фигура 3).
За проследявания период 15  (60 %) от пациентите
без трансформация на заболяването са живи, спрямо само 10 (40 %) от трансформиралите, като медианата на преживяемост при левкемична прогресия
е 9.4 месеца, сравнено с 30.9 месеца без прогресия
(р=0.002).
Данните от анализа показаха също значимата роля
на фактора възраст  по отношение на общата преживяемост: 17 (59 %) от пациентите на възраст под 65
години са живи, с медиана на преживяемост 30.9 месеца, спрямо 10 (35 %) от пациентите над 65 години с
медиана 10.8 месеца (р=0.034).

Фигура 2. Време до прогресия (PFS) за различните групи
терапии.

При болните, които са претърпели трансформация
на заболяването в ОМЛ, изследвахме значимостта и
ролята за левкемичната трансформация на определени рискови фактори –  пол, възраст, ECOG статус,
нива на хемоглобина, брой на тромбоцитите, брой на
неутрофилите. Не установихме статистическа значимост по отношение на времето до трансформация на
който и да е от изброените фактори с изключение на
ECOG статус 0 спрямо ECOG 1,2,3 (р=0.05).
Оценено бе и влиянието на някои основни показатели върху общата преживяемост на проследената
популация: възраст, процент бласти в костния мозък,
стойности на хемоглобина, брой неутрофили, брой
тромбоцити и наличието на трансформация към
ОМЛ (Таблица 3).

Таблица 3. Медиана на преживяемост в месеца на 3-та
година в зависимост от определени фактори.
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Фигура 3. Влияние на трансформацията върху общата
преживяемост.

Анализирайки зависимостта на общата преживяемост от вида на терапията, бяха получени следните резултати (Фиг. 4): 1 (100%) пациент на терапия
Аза+ХТ+АСКТ е жив; 7 (70%) от пациентите на терапия Аза+АСКТ са живи; 13 (48.1%) от пациентите
на терапия Аза са живи; 5 (38.5%) от пациентите на
поддържаща терапия са живи и 1 (14.3%) от пациентите на ХТ са живи, като разликата е сигнификантна
(р=0.007).

Фигура 4. Медиана на преживяемост в зависимост от
терапевтичния режим (Аза – Азацитидин; ХТ – конвенционална химиотерапия; АСКТ – алогенна стволово клетъчна
трансплантация).

БРОЙ 1-2

Допълнителният анализ за ролята на терапевтичните режими показа ясни различия в основните възрастови групи. Видът на терапията при пациенти
над 65 годишна възраст (Фиг.5 а),

спрямо групата на конвенционална химиотерапия –
0 от 4 (0%) . Съответно медианата на преживяемост
е 9.4 месеца за групата само на химиотерапия, 11.9
месеца за групата на хипометилиращ агент и не е
достигната за групата с АСКТ.
ДИСКУСИЯ
В това първо за нашият център проучване, ние си
поставихме за цел да анализираме терапевтичните
подходи при пациенти с високорискови форми на
МДС и да оценим техните предимства, както и зависимостта на преживяемостта на тези пациенти от
различни демографски и клинични фактори. Получените от нас резултати, убедително потвърдиха, че
са налице категорични различия по отношение на
избраните терапевтични стратегии, както и по отношение на някои от разглежданите фактори. Разбира
се това проучване има и своите ограничения, част
от които са ретроспективния дизайн, малкият брой
включени пациенти, както и ниският брой болни в
сравнените отделни категории.
Дефинирайки групата „високо рискови“ пациенти,
включваща оценените по IPSS като междинен-2
и висок риск болни и сравнявайки ги по основните
демографски и клинични критерии (пол, възраст,
ECOG статус, нива на хемоглобина, брой тромбоцити и неутрофили, процент бласти, наличие и време
на трансформация до ОМЛ, обща преживяемост),
ние потвърдихме заключението на други автори
(3,7,8), че от клинична гледна точка това обединение
е релевантно.

Фигура 5. Обща преживяемост в зависимост от терапията. а)при пациенти на възраст над 65 години; б) при
пациенти на възраст под 65 години.

не доведе до сигнификантни различия (p>0.05) по
отношение на общата преживяемост – 6 (40%) от
пациентите на монотерапия Азацитидин и 4 (36%)
от пациентите на поддържаща терапия са живи и
нито един (0%) от тримата пациенти на ХТ не е жив.
Медианата на преживяемост при всички остана под
пет месеца.
В групата на пациентите под 65 години, видът на
терапията даде статистически значима разлика
(р=0.013) по отношение на преживяемостта (Фиг.5
б). В групата при която е провеждана АСКТ 8 от 10
(80%) са живи спрямо групата, лекувана с хипометилиращ агент като монотерапия – 7 от 13 (54 %) и
ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

Оценката на динамиката на основните клинико-лабораторни показатели към шести месец от терапията: хемоглобин, брой тромбоцити и брой неутрофили при групите, лекувани с хипометилиращ агент и
конвенционална химиотерапия, очерта тенденция
за клинично подобрение, но без статистическа значимост. Тези данни са сходни с данните на Itzykson
et al. (2011), според които при лечение с азацитидин,
средно 6 курса на терапия, при 282 високорискови
пациенти с МДС е отчетен Overall Response Rate
(CR + PR + mCR + SD with HI)  при 43% от болните, без да се достигне статистическа значимост (8).
При   сравнение на азацитидин с конвенционални
режими в условията на клинично проучване, Fenaux
et al. (2009) съобщават за резултати, които отчитат,
че пропорцията на пациенти с еритроидно и тромбоцитно хематологично подобрение е по-висока и статистически значима в рамото с азацитидин, но без
наличие на статистическа значимост по отношение
на броя неутрофили (9). Наблюдаваната тенденция
към хематологично подобрение в нашите резултати, но без достигане на сигнификантна стойност, за
разлика от постигнатата статистическа значимост
в условията на проучването, може да бъде отдадена на по-стриктния подбор на болните, включени в

41

проучването. При проучване в условията на реална
клинична практика Helbig et al (10) отчитат хематологично подобрение при 27 % от пациентите с МДС.
При сходно проучване Beguin et al (11) съобщават
постигане на 43.8 % трансфузионна независимост
при пациенти с МДС на терапия с азацитидин,   а
Van der Helm et al при група от 90 пациенти с МДС,
докладват хематологично подобрение при 25 % от
високорисковите (N=40), но и при трите проучвания,
за разлика от нашите данни, е отчетен отговорът
единствено при болни, лекувани с азацитидин, без
да се прави сравнение с други терапии.

поддържаща терапия (р<0.001) (13). Сравнително
по-високите проценти на прогресия към ОМЛ, получени при нашето изследване (прогресия се наблюдава съответно при   12 от 38 (31.6%) пациенти от
групата с Azacitidine, 4 от 8 (50.0%) от групата с конвенционална химиотерапия, 9 от 13 (69.2%) от тези
на поддържаща терапия), могат да бъдат отдадени
на факта, че в рутинната клинична практика на лекарите обикновено се налага да работят с пациенти
с повече и по-тежки придружаващи заболявания и с
по-лош ECOG статус, които нормално не подлежат
на скрининг и рандомизация в клинични проучвания.

Потвърждение на нашите резултати, по отношение
трансформацията на заболяването в ОМЛ, намираме в проучването на Fenaux et al. (2009), които
отчитат сигнификантно по-дълго средно време до
прогресия към ОМЛ, при пациенти на терапия с азацитидин, отколкото при тези на конвенционална терапия - 17.8 спрямо 11.5 месеца [HR 0.50; 95% CI
0.35, 0.70; p<0.0001], като анализът по субгрупи дава
следните резултати: сигнификантно удължено време до прогресия при азацитидин спрямо най-добра
поддържаща терапия 15.0 към 10.1 месеца [HR 0.41;
95% CI 0.27, 0.63; p < 0.0001]; и без значима разлика
при пациенти, лекувани с азацитидин и ниски дози
цитарабин [15.0 към 14.5 месеца; HR 0.55; 95% CI
0.28, 1.11] или азацитидин и интензивна химиотерапия [23].1 към 10.7 месеца; HR 0.48; 95% CI 0.16,
1.45](9). Евентуално обяснение на различията с получените данни при нашето изследване, в по-дългото време за прогресия до ОМЛ в групата на азацитидин, може да бъде дадено с факта, че в клиничното
проучване на Fenaux et al. са били включени високорискови болни с МДС, но дефинирани по FAB класификацията, като допълнително изискване е било да
имат минимум 10 % бласти в костния мозък(9). Това
допълнително селектира една по-неблагоприятна
патология, докато в нашето проучване не е имало
ограничение по отношение на отделните субтипове
МДС, броя на бластите, а пациентите с миеломоноцитна левкемия не са включени в анализа. Допълнителен фактор, допринасящ за разликата с нашите
резултати е вероятно небалансирания брой на болни на конвенционална химиотерапия спрямо тези
на азацитидин и останали на такава терапия.

Сходни с нашите данни касаещи зависимостта на
общата преживяемост от вида на терапията докладват Clavio et al (2021) (14). Те анализират резултатите от лечението на 402 пациенти включени в италианския МДС регистър, в зависимост от използваните
последователно линии на терапия. Анализирайки
изхода от лечението в зависимост от различната
последователност на терапиите, авторите достигат
до извода, че терапията с азацитидин и последваща АСКТ е асоциирана със сигнификантно предимство по отношение на общата преживяемост и при
пациенти, които са спрели терапията с азацитидин
поради загуба/недостатъчен отговор. (средна OS, 19
месеца за АСКТ спрямо 6 месеца за интензивна химиотерапия, 7 месеца за ниски дози цитозар и 4 месеца за най-добра поддържаща терапия; р<0.001), и
при пациенти, с отговор на лечението с азацитидин,
но прекъснато поради планирана АСКТ (медианата
на преживяемост при АСКТ не е достигната, спрямо 3 месеца при поддържаща терапия) (р=0.01).
Отчетеният резултат е сходен с получените от нас
данни за преживяемостта (1 пациент на терапия
Аза+ХТ+АСКТ е жив; 7 (70%) от пациентите на терапия Аза+АСКТ са живи; 13 (48.1%) от пациентите
на терапия Аза са живи; 5 (38.5%) от пациентите на
поддържаща терапия са живи и 1 (14.3%) от пациентите на ХТ са живи, като разликата е силно сигнификантна (р=0.007)).

Подобни резултати в полза на терапията с азацитидин, съобщават и Silverman et al (2002), които сравняват преживяемостта свободна от събития (EFS)
– прогресия или смърт, при болни, рандомизирани
на азацитидин и поддържаща терапия съответно.
В групата на високо рисковите болни, разпределени на поддържаща терапия EFS е средно 8 месеца (95% CI, 4 to 13 месеца), докато при болните на
азацитидин е средно 19 месеца (95% CI, 13 to 21
месеца) (р<0.004). Трансформацията към ОМЛ е
регистрирана като първо събитие при 15% от пациентите на азацитидин и 38 % от пациентите на
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В потвърждение на нашите резултати са също данните на Lee et al (2015), които проследяват 149 пациенти с МДС, лекувани с ХМА и липса/загуба на отговор към лечението, от които 54 получават различни
видове лечение, а при 23 от тях е проведена АСКТ,
като 46.2 % от пациентите са диагностицирани във
високорисковите групи според IPSS. Медианата на
преживяемост при пациентите с АСКТ след ХМА е
36.0 месеца, сравнена с 13.1 месеца при тези получили само поддържаща терапия, 13.1 месеца за пациентите провели химиотерапия с нисък интензитет
и 4.0 месеца за получилите химиотерапия с висок
интензитет (р<0.001) (15). Лимитиращите фактори
при сравнение с нашите резултати са включването
на болни с ХММЛ и липсата на данни по отношение
на OS само в групите с висок риск.
Различни са резултатите, докладвани от Qin et al
БРОЙ 1-2

(2019), получени при метаанализ на 6 кохорти проучвания при болни с МДС (16). Авторите докладват
резултати при пациенти лекувани с хипометилиращ
агент и последваща АСКТ, които са сходни при сравнение с резултатите на пациенти, при които не е
използван хипометилиращ агент преди АСКТ с  OS
(HR = 0.81, 95% CI 0.63-1.04, p = 0.104) и  RFS (преживяемост свободна от релапс) (HR = 0.96, 95% CI
0.72-1.26, p = 0.749). Заключението е, че не се откриват доказателства за предимство при използването
на хипометилиращ агент преди АСКТ по отношение
на OS и RFS, в сравнение с химиотерапия или поддържаща терапия. Различията в тези резултати от
получените от нас и други автори, могат да бъдат отдадени на следните факти, при метаанализа се обобщават данни от различни и нееднородни кохорти
болни („методологична хетерогенност“) малкия брой
болни включени в отделните проучвания; включените болни не са единствено в групата на високо рисковите; азацитидин не е единственият хипометилиращ агент в проучванията.
Различни от нашите резултати за приложението на
азацитидин преди АСКТ докладват също  Field et al
(2009). Те анализират изхода от трансплантация при
54 болни с МДС и ХММЛ в зависимост от приложението на азацитидин като “bridging-therapy” преди
трансплантацията. Оценката на едногодишната OS,
RFS и кумулативната честота на релапси е била 47,
41 и 20 %, за пациентите на предходна терапия с
азацитидин и съответно 60, 51, 32 % за тези, които
не са получавали азацитидин. Заключенията на авторите са, че резултатите са сходни в двете групи и
от приложението на азацитидин може да има полза
само по отношение на стабилизиране на заболяването и осигуряване на допълнително време за пациентите за достигане до АСКТ(17). Ограничаващи при
сравнението на тези резултати с нашите са фактите,
че са включени пациенти с ХММЛ, част от пациентите са били вече трансформирали към ОМЛ, както и
фактът, че преди АСКТ е провеждана индукционна
химиотерапия.
Разглеждайки получените резултати по отношение
на предимствата на проведената терапия в зависимост от възрастта на пациентите, намираме потвърждение при Qin et al (2019), които установяват,
че при групата пациенти по-възрастни от 60 години,
приложението на ХМА като “bridging-therapy”, предшестващо АСКТ може да удължи OS (HR 0.75; 95%
CI, 0.57–0.98, P = 0.035), вземайки отново предвид
лимита на сравнение, споменат по-горе в текста(16).
Обсъждайки нашите данни в контекста на приложението на азацитидин и АСКТ при различните възрастови групи, можем да се опрем на резултатите,
получени от Platzbecker et al (2012)  в ретроспективен анализ при високо-рискови МДС болни, между
60 и 70 години, върху 103 подлежащи на АСКТ и 75
болни, на терапия единствено с азацитидин. АвтоХЕМАТОЛОГИЯ 2022

рите съобщават OS за групата на АСКТ 39% (95%
CI, 30%-50%) спрямо 23% (95% CI, 14%-40%) за групата на азацитидин (p=0.007). Отново като лимитиращ фактор за сравнение се явяват малките кохорти
болни при нашите данни и липсата по-детайлно проучване върху предшестващата терапия в проучването на Platzbecker et al. [19]
Различни от нашите резултати съобщават Atallah et
al (2019) (18), при проучване върху кохорти от пациенти с МДС, при които е проведена АСКТ. Те сравняват преживяемостта на 688 пациенти над 65 години
и 592 пациенти на възраст между 55 и 64 години. С
изключение на възрастта, няма съществени разлики в характеристиките на заболяването между двете групи. Три-годишната преживяемост е била 37 %
срещу 42 % за групата над 65 години спрямо групата 55-64 години. При извършения анализ, групите в
зависимост от възрастта, нямат сигнификантна разлика по отношение на OS (HR, 1.09; 95 % CI, 0.941.27; P =0.23), като заключението на авторите е, че
възрастните пациенти над 65 години, подлежащи на
АСКТ имат сходна OS, сравнена с по-младите (5564 години). Тълкувайки различията между нашите
и получените от Atallah et al резултати, разбира се
трябва да се обърне внимание на факта, че и това
проучване е ретроспективно, както и на факта, че
тук не е отчетено приложението на азацитидин при
болните, за разлика от нашите данни. Съществен е
фактът, че отчетената разлика е при всички рискови
групи, докато ако се разгледа субгруповият анализ,
ясно се очертава тенденция значимостта да нараства със нарастването на рисковата група и достигане на сигнификантен резултат в групата с R- very
high риск по IPSS (р=0.004).
Разглеждайки обсъдените проучвания, ясно се очертава една група на болни диагностицирани с висок
риск МДС, на възраст 65-70 години, при които терапевтичният алгоритъм не е достатъчно ясен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение може да се каже, че алогенната стволовоклетъчна трансплантация и лечението с хипометилиращи агенти притежават потенциал за промяна в хода на заболяването, по-дълга преживяемост
до трансформация в ОМЛ, както и значимо по-дълга
обща преживяемост. Терапията следва да се стартира възможно най-бързо поради сериозен риск от
трансформация и допълнително влошена прогноза.
Високо-рисковите “fit” пациенти <65-годишна възраст са подходящи за АСКТ (± ХМА като мост към
трансплантация). Възрастните и увредените пациенти са подходящи за лечение с ХМА (до прогресия
или загуба на толеранс). Необходими са бъдещи,
проспективни, рандомизирани, проучвания, които
да установят правилния подход при тези пациенти.
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AGE AS A PROGNOSTIC FACTOR IN NAIVE B- CHRONIC LYMPHOCYTIC
LEUKEMIA PATIENTS
V. Slavcheva1, E. Naseva2, L. Gercheva3
1 – Hematology clinic –UMHAT, Pleven
2 – Faculty of Public Health, “ Prof. Tzekomir Vodenitcharov ”, Medical University, Sofia
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Резюме. Хроничната лимфоцитна левкемия (CLL) е една от най-честите левкемии при възрастни,
характеризираща се с променлив клиничен ход и нарастваща честота с напредване на възрастта.
През последните години бяха предложени различни модели за стратификация на риска и
дефиниране на прогнозата за новодиагностицираните пациенти. Възрастта на пациента е
един от факторите, включен в прогностичните модели. Целта на нашето изследване беше да се
проучи значението на демографския фактор възраст и влиянието му върху времето до започване
на първото лечение (TTFT) при нелекувани пациенти с B-CLL. В проучването бяха включени 97
нелекувани пациенти с B-CLL проследени за тригодишен период. Използвани бяха документален
метод, флоуцитометричен анализ на периферната кръв и стадиращи процедури. За сравняване на
TTFТ в различните възрастови групи беше използван Logrank тест (Kaplan-Meier). Определената от
нас средната възраст на новодиагностицираните пациенти с B-CLL беше 67 години. В зависимост
от възрастта пациентите бяха разделени на четири възрастови групи, както следва: 57-67 години,
68-78 години, под 57 години и над 78 години. Не беше установено статистически значима разлика във
времето до първо лечение в различни възрастови групи (p = 0, 915).
Ключови думи: възраст, хронична лимфоцитна левкемия, прогноза
Abstract. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is one of the most common leukemias in adults, characterized by
a variable clinical course and an increasing incidence with age. In recent years, various models for risk stratification and definition of prognosis have been proposed for newly diagnosed patients. The patient’s age is one of the
factors included in most prognostic models. The objective of the our study was to investigate the demographic
index age and its importance as a factor related to the time to initiation of first treatment (TTFT) in treatment
naïve B -CLL patients. 97 untreated B-CLL patients were included for a three – year period. Documentary method,
flow cytometric analysis of the peripheral blood and staging imaging procedures were used. The Logrank test
(Kaplan- Meier) was used to compare TTFT in different age groups. The mean age of newly diagnosed patients
with B-CLL determined by us was 67 years. Depending on the age, patients were divided into four age groups
as follows: 57-67 years, 68-78 years, under 57 years and over 78 years. No statistically significant difference was
found in the time to initial treatment in different age groups (p = 0, 915).
Key words: age, chronic lymphocytic leukemia, prognosis
ВЪВЕДЕНИЕ
ХЛЛ е едно от най- динамично проучваните заболявания през последните две десетилетия [1].Заболяването принадлежи към групата на индолентните
лимфоми, характеризиращи се с бавен туморен
растеж и променливо клинично протичане. Около
70- 85% от пациентите към диагнозата са на възраст
ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

над 65 години [2,3,4] и по- голяма част от тях имат
повече от две съпътстващи заболявания. Понастоящем флоуцитометричният анализ на периферни
мононуклеарни клетки  има ключова роля при диагностициране на заболяването [5] .Наличието в периферната кръв  на ≥5 g/l моноклонални В-лимфоцити, експресиращи В-клетъчните антигенни маркери
CD19, CD23, ниски нива на sIgM и ко-експресия на
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Т-клетъчен антиген маркер CD5 [6], в продължение  
на  3 месеца, подкрепя диагнозата B-CLL [7]. Много
често повод за диагностициране на заболяването са
случайно установена при рутинен преглед лимфоцитоза и/или асимптоматична лимфаденомегалия.
Около 1/3 от пациентите имат дълга преживяемост
и загиват от причини несвързани с болестта; при
други началната индолентна форма е последвана
от прогресия на заболяването; останалата трета от
пациентите имат агресивно начало и изискват ранно
лечение [8]. Поради разликите в клиничното протичане на заболяването, още от 70- те години на миналия век, се търсят измерими показатели, които  да
са надеждни, стабилни и същевременно свързани
със сложните и не добре познати патогенетични процеси, протичащи в неопластичните клетки.  Прогностичните фактори са променлива величина,  оценявана преди започване на лечението и въз основа на
тях може да се очаква добър или незадоволителен
клиничен резултат, независимо от избора на терапия
[9]. За разлика от диагностичните критерии за CLL,
които не са се променили драматично с времето,
през последните години нараства броят на идентифицираните нови прогностични биологични и гене-

тични биомаркери [10].  Възрастта на пациента като
прогностичен фактор е включена в  повечето  прогностични модели за стратификация на риска и избор
на подходяща терапия при пациентите с лимфопролиферативни заболявания. През 2016 г. беше предложен   международният прогностичен индекс CLLIPI, който е формулиран на базата на пет основни
паказателя както следва: възраст, клиничен стадий,
del (17p) и / или TP53, серумен β-2 микроглобулин,  и
мутационен статус на гените кодиращи синтезата на
вариабилния регион на тежките имуноглобулинови
вериги (IGHV). Възрастта над 65 години е посочена
като неблагоприятен прогностичен фактор. Въпреки
че този индекс е разработен основно за прогнозиране на общата преживяемост, клинични проучвания потвърждават неговата прогностична стойност,
свързана с времето до начално лечение (TTFT) при
пациенти в ранен стадий [11] и нелекувани болни с
CLL[12] . Последният фактор е важен за клиничната практика, тъй като косвено отразява агресивния
характер на заболяването. На табл. №1са представени прогностични модели асоциирани с   времето
до начално лечение, предложени за периода след
2011г. [13]

Табл. №1. Прогностични модели за TTFT при пациенти с B- CLL ( адаптирана по González-Gascón-Y-Marín I et al [13])

Прогностичен
модел

Стадии на
заболяването

Биомаркер

Валидиран

всеки

IGHV мутационен статус
Диаметър на най- голям ЛВ
FISH (11q/17p)
Брой засегнати лимфни области
LDH
IGHV- LDH

1 външен
център

Binet A

IGHV статус
Rai -стадии
ALC
β2 микроглобулин

3 външни

CLL- IPI 2016г.
[23]

всеки

IGHV мутационен статус
TP53 мутационен статус
β2 микроглобулин
Клиничен стадии
Възраст

9 външни

Barcelona-Brno
2017г. [24]

всеки
(83% Binet A)

IGHV мутационен статус
del(17p)/del(11q)

7 външни

Tailored approach
2019г. [25]

Binet A

M-CLL;TP53;+12;subset#2
U-CLL;TP53;del(11q)
пол

2 външни

IPS-E 2020г.
[26]

Binet A

IGHV мутационен статус
ALC>15G/l
Палпиращи се лимфни възли

9 външни

Binet A

IGHV мутационен статус
del(11q)
del(17p)
β2 микроглобулин
LDT<12мес.
Възраст

не

MDAC 2011г.
[21]

O- CLL1 2016г.
[22]

CLL-1PM 2020г.
[27]

Легенда: ЛВ- лимфни възли, LDH – лактат дехидрогеназа, ALC- абсолютен лимфоцитен брой, LDT – време на удвояване на лимфоцитите.
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ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Да се изследва демографският показател възраст и
значението му като фактор, свързан с TTFT при пациенти с нелекувана B-CLL.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В проучването бяха включени 97 пациента, на възраст над 18г., проследени към специализираните
звена – Хематологична клиника и хематологичен
кабинет на УМБАЛ –„д-р Георги Странски”, Плевен
за тригодишен период (2016- 2019г.). Скринингът на
пациентите се основава на резулата от проведения
към диагнозата флоуцитометричен анализ на периферна кръв. Използван беше  флоуцитометър FACS
Calibur (Becton Dickinson, Heidelberg, Германия) и
софтуер Cell Quest Pro (Becton Dickinson). Лимфоцитите бяха разделени чрез CD 45 / SSC стробиране. Използваният панел от моноклонални антитела
(Immunize, Саламанка, Испания) включваше: CD45,
CD5, CD19, CD20, CD22, CD23, CD38, CD11a, CD
49d, CD 29. Стадирането на пациентите бе изградено въз основа на данните от физикалният статус и
образна диагностика. Използвана беше Европейската стадираща система – Binet. Времето до първото
лечение (TTFT) беше дефинирано като интервала
от диагнозата до започване на първа терапия, или
датата на последното проследяване, или смърт
(цензурирана). Показанията за лечение следваха
препоръките на Международната работна група по
CLL –2018 [1].

По демографският показател пол, макар и незначително преобладаваше мъжкият пол ( 55- мъже,
42- жени). Тъй като данните за фактора TTFT не са
параметрични, ние определихме средното време до
лечение, което беше 48 месеца. За да изследваме
връзката между TTFT и фактора възраст, ние трансформирахме възрастта от интервална в номинална
променлива. Тъй като средната възраст на пациентите бе 67 години, пациентите първоначално бяха
разделени на четири групи, както следва: 1- възрастова група 57-67 години, 2-възрастова група 68-78
години, 3-възрастова група под 57 години, 4- възрастова група над 78 години. За да потърсим разлика
във времето до първо лечение в отделните групи
използвахме метода на   Kaplan-Meier. В така формираните 4 възрастови групи не беше установена
значима разлика във времето до първото лечение
(= 0.915) (фиг.2)

РЕЗУЛТАТИ
Разпределението на пациентите по възраст беше
параметрично и е представено като камбановидна
(Гаусова) крива. Определената от нас средната възраст в кохортата бе 67 ± 10 години, варираща от 38
до 89 години. Разпределението на пациентите по
възрастова структура и стадий на заболяването е
предствено на фиг. № 1.
Фиг.№1. Разпределение на пациентите в зависимост
от стадия на заболяването и възрастова структура.

Легенда: Брой пациенти на възраст над 65г.  A / Binet  n = 44, B /
Binet n = 5, C  n= 8. Брой на пациентите на възраст 56- 65г. A / Binet
n  = 20, B Binet n = 6, C  n= 5.   Брой на пациентите ≤  55г. A/ Binet  n
= 7, B /Binet n= 2,  C стадий n= 0
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Фиг. №2. Време до първо лечение при пациентите с
B-CLL, разпределени в четирите възрастови групи: 157- 67г.; 2- 68-78г.;3- под 57г; 4-над 78г.

Поради малкият брой пациенти в двете крайни групи
(3 и 4) , последните бяха изключени от анализа, след
което сравнихме TTFT в групите с най-голям брой
пациенти, съответно 1 и 2 (фиг. 3).

Фиг. № 3. TTFT сред пациентите на възраст 57-67г. и
68-78г. (p = 0,596).
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При почти балансирано разпределение на пациентите в така оформените групи (нелекувани и стартирали терапия), отново потърсихме разлика във времето до начално лечение. Не беше открита значима
разлика в TTFT между двете възрастови групи. Резултатите от изследването не потвърдиха влиянието
на възрастта като значим фактор за TTFT (Kaplan
- Meier, p = 0,596). Дори при присъединяването на
пациентите на възраст под 57г. (група 3) към първата
група и най-възрастните (група 4) към втората група
(фиг.4), възрастта се оказа незначителен фактор по
отношение на TTFT (Kaplan - Meier, p = 0,47) .

Фиг. № 4 . Зависимост между фактора възраст и TTFT в
групите (1 + 3) и (2 + 4) (p = 0.47).

ДИСКУСИЯ
Известно е, че честотата на злокачествените хематологични заболявания нараства с напредване на
възрастта [14]. При възрастните хора в резултат на
т.нар  „имунно стареене“ намалява имунния контрол
върху злокачествените клетки, намалява ефикасноста на ваксинациите, нараства честотата и тежеста на инфекциите [15]. При повече от 20% от лицата
на възраст над 70г. може да се установи моноклонална В- клетъчна лимфоцитоза (MBL) и много рядко същата сe открива при лица под 40г. [16].
В проучване на Davide Rossi et al., чиято цел е да
анализира клоналната еволюция на CLL, на базата
на комплексен подход, включващ флуоресцентна
инситу хибридизация и молекулярен анализ, е установена връзка между стареенето и нестабилността
на левкемичния клон. Авторите предполагат, че в
основата на тези процеси може да стои спад в механизмите за поддържане на генома при по-възрастни
пациенти или по-голяма склонност на пациентите
в напреднала възраст да селектират положително и разширяват клонинги, носещи високорискови
генетични нарушения [17]. И ако възрастта е един
от рисковите фактори за развитие на CLL, възниква
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въпросът е ли тя фактор свързан с времето до лечение? В клинично проучване на Parikh et al., включващо пациенти за периода от 1995 до 2012 г., време
през което диагнозата се е основавала главно на
критериите за CLL от 1996 г., авторите установяват,
че пациентите под 55-годишна възраст  по-често са
диагностицирани в I или II стадии /Rai  и времето до
лечение е значително по-кратко в сравнение с групата над 55 години [18]. В проведеното от нас изследване  средната възраст на пациентите беше 67 години и е близка до тази, цитирана в повечето научни
доклади.  През 2017 г. Paolo Strati et al., въз основа на
проспективно проучване, обхващащо впечатляваща
кохорта от 1143 пациенти, докладва средна възраст
за групата 63 години [19]. В проспективно клинично
изпитване на немската група по CLL, публикувано
през 2020г., идентифицираната от изследователите
рискова възраст е  ≥60г.  В проведеното от нас проучване 9 от общо 97 пациента бяха на възраст под
55 години, от които 7 в ранен А стадии по Binet.  През
2016 г. Stefano Molica et al., валидират прогностичната стойност на CLL – IPI за група от 337 нелекувани
пациенти с CLL. При средно време от диагнозата до
включването на пациентите в проучването 3 месеца,
авторите потвърждават възможността прогностичният индекс да се използва за определяне на TTFT
при пациенти в ранен стадий (Binet A, Rai ≥ I) [11] . В
нашето проучване пациентите в ранен стадий (Binet
A) бяха 73,2% (n = 71), и съответно 26,8% (n = 26)
в стадии B и C.  Лечение беше започнато при тези
пациенти, които отговаряха на поне един от критериите за активно заболяване, съгласно препоръките, приети от IWCLL през 2018 г. Разделяйки цялата
кохорта (стадий A, B, C/ Binet) на четири възрастови
категории, ние  не открихме връзка между възрастта
и времето за първоначално лечение.   На практика
определението за „възрастни лица“ е произволно и
подлежи на непрекъснато преразглеждане в резултат на нарастващата продължителност на живота на
цялото население [20]. Също така с оглед на настъпилите промени в терапевтичния алгоритъм, вероятно някои от прогностичните фактори ще загубят
своята стойност, особено ако имунохимиотерапията
изчезне от сценария за лечение [13].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
CLL е заболяване, което се среща по-често при пациенти над 65 години. В нашето проучване ние не
потвърдихме възрастта като фактор, свързан с времето за започване на първото лечение. Предполагаме, че за клиничната практика този показател ще
влезе в съображение за оценка на общата преживяемост на пациентите, а коморбидният индекс би
имал по-голяма тежест при избора на лечение, отколкото хронологичната възраст.
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IDENTIFICATION OF A NEW TUBB1 GENE VARIANT IN A COLOMBIAN
PATIENT WITH CONGENITAL MACROTHROMBOCYTOPENIA (CASE REPORT)
M. Vallejo1, L. Orozco2, M. Solano3, C. Casas3.
1 – Medical Genetic service Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José - Fundación Universitaria
de Ciencias de la Salud.
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Ciencias de la Salud.

Abstract. Woman of 21 years old who lives in rural zone of Colombia with history of easy bleeding, petechiae,
epistaxis, gingivorragia after dental brushed and adolescence hipermenorreas, She had a childhood diagnosis
of Bernard Soulier Syndrome with macroplatelets in the peripheral blood smear. Between the 3 to the 21 years
old she does not have clinical follow-up and bleeding manifestation remain mild.
At the age of 21, during pregnancy monitoring severe thrombocytopenia was detected (14000 to 22000 platelets without bleedings), high risk pregnancy was considered and patient was referred to our hospital previous
platelet transfusion. She had low platelet counts and macroplatelets in the peripheral blood realized. Strict clinical surveillance and management were performed with additional medical genetics support due to alterations
in the clinical examination and in platelet morphology. She was delivered vaginally with platelet unit concentrate transfusion due to bleeding risk after lumbar puncture for neuraxial anesthesia. No complications were
reported. After the genetic evaluation, genetic sequencing was considered for congenital thrombocytopenia
(TC), identifying new variants in the TUBB1 gene.
We presents the case of a female patient diagnosed with macrothrombocytopenia congenital with mutation in
TUBB1 gene, first known published case in the country. TC are rare diseases, therefore they are difficult to diagnose, which requires knowledge of them for adequate and timely treatment.
Key words: Thrombocytopenia, beta tubulin, macroplatelet, ruler
BACKGROUND AND METHODS
Hereditary macrothrombocytopenias (HM or MH) are
a heterogeneous group of rare diseases whose prevalence ranges from 1:500,000 to 1:2, 000,000 with evidence of higher frequencies in those populations with
higher rates of consanguineous unions (1).
HM are associated with germinal mutations in
many genes such as MYH9 (MIM155100), ACTN1
(MIM615193) GP1To (MIM606672), GP9 (MIM173515),
FL1 (MIM193067), FLNA (MIM3000017), ITG2To/
ITGB3 (MIM 607759/173470), CAT1 (MIM305371),
NBEAL2 (MIM614169), VWF (MIM613160) and
TUBB1 (MIM613112); the latter located in the locus
20q13.32 which codes for beta 1 tubulin (TUBB1) (1).  
This type of dysfunctions constitute  a real challenge
since they are confused  with other pathologies, usually of autoinmune type or related to infectious processes, they are not considered as alternative diagnoses
and exists a delay between the appearance of the
first clinical manifestations and the diagnosis, leading
to additional treatments often without indication due
to the genetic nature of the HM (2,3), whose mutations generate alteration in the megakariopoiesis and
platelet synthesis resulting in increased platelet size,
secondary thrombocytopenia and primary hemosta-
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sis disorders with low platelets counts from early age
(2). This paper presents the first Colombian case of a
patient with HM and presence of new variant for the
TUBB1 gene.
CLINICAL CASE
A 21-year-old female patient from the rural area of
Sogamoso Boyacá, resulting from consanguineous
union between second-degree cousins with clinical
signs that begins from her first year of life, manifested
by the appearance of limb and trunk petechiae, bruises, epistaxis and occasional bleeding gums triggered
by tooth brushing. During medical evaluations, she
was evaluated by a pediatric hematologist at 2 years
old, and due to macroplatelets in the peripheral blood
smear, a diagnosis of Bernard Soulier syndrome was
made. There was no regular follow-up and she presented menorrhagia in adolescence. The patient received transfusion therapy of red blood cells and platelets on several occasions. Menarche occurred at the
age of 11. She had two pregnancies: an abortion and a
living child (there are no data on the course of the first
pregnancy and the causes of abortion).
Within the family history, it should be noted that she

БРОЙ 1-2

comes from consanguineous parents since they are
second degree cousins, she also has a second-degree
cousin and a sister with thrombocytopenia (see Figure
1).

Hematological studies showed macroplatelets up to 6
microns, no granules alterations were found, no leukocyte alterations or anemia, with normal ferrokinetics,
she had negative autoimmunity studies, negative infectious serologies. Aggregometry was not performed
due to very low platelet count (<50000). Bone marrow
study showed normal cellularity and hypolobed megakaryocytes (figure 3).
Figure 3. Platelets size and myelogram.

Figure 1: Pedigree

She was referred to our institution due to high-risk pregnancy for specialized evaluation due to severe thrombocytopenia. On physical examination she weighed
60 kg, height 150 cm, had lateral incisors diastasis,
high arched palate, broad nasal bridge, inner eye canthus 3.5 cm, external eye canthus 10.5 cm, tendency
to brachydactyly with clinodactyly in the second and
fourth fingers of feet, hypoplastic nails (figure 2) and no
neurological deficit or dermatological lesions. Physical
examination showed no hemorrhagic manifestations.
Figure 2: Minor anomalies

Film: Platelets Size 4 -7 microns (up). Myelogram: Some hypolobed
megakaryocytes (down)

At this time and with the peripheral blood findings we
did not consider Bernard Soulier Syndrome as a possible diagnosis possibility (Bernard Soulier Syndrome
is characterized by giant platelets, platelet counts are
not so low and the mutations are in the glycoprotein Ib
not in the membrane with an autosomal recessive inheritance pattern) so the case was reoriented towards
a primary thrombopathy. Paraclinical results are described in Tables 1 and 2.

Hypoplastic nails (up). Braquidactyly, with second and fourth finger
clinodactyly of feet (down).
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Table 1. General laboratories of the patient.

Table 2. Next Generation Sequencing NGS Results

For NGS next-generation sequencing studies, 99
genes were evaluated using the Nextseq 550 platform (Illumina) and IDT capture probes (IDT’s xGen®
Exome Research Panel). Candidate variants were
classified according to the criteria suggested by the
American College of Medical Genetics and Genomics
(ACMG) and were assessed by integrating what was
described in the ClinVar, dbSNP v.150 and HGVS da-

52

tabases. DANN, Mutation taster, Mutation assessor,
FATHMM, Provean, M-CAP, CADD, SIFT, SVM, LRT,
GERP, MetaLR, PolyPhen-2 and UniProt algorithms
were used for in silico assessment of the functional
effect. It was found a mutation in TUBB1 gene (c.128
129delAGinsCC) classified as probably pathological with a score of 0.992 in PolyPhen-2 producing a
change at position 43 of the protein from a glutamine
БРОЙ 1-2

(Gln) to a proline (Pro) caused by deletion of two nucleotides (AG) and insertion of another two (CC) at positions 128 and 129 of the coding DNA (NM_030773.4).
This identified variant is not found in dbSNP, nor is it
registered in the databases of population frequencies
consulted or of pathogenic variants (HGMD and ClinVar) (see figure 4).
Figure 4. Results of in silico simulations for the TUBB1
protein.

was performed, the patient was delivered vaginally
after transfusion of platelet concentrate, without complications in peripartum and with a healthy newborn.
Surveillance was continued during the first week of the
puerperium with satisfactory evolution.
She had some minor anomalies with a major anomaly (macrothrombocytopenia), the case was oriented
towards a highly probable diagnosis of autosomal
dominant macrothrombocytopenia (ADM or MAD)
(MIM613112) and the genetic studies allow us to conclude that it is an autosomal dominant macrothrombocytopenia.
ADM are very rare conditions with less than 10 cases
reported (3) whose inheritance pattern is autosomal
dominant and has a purely hematological phenotype
very similar to the one presented by the patient, caused
mainly by pathological mutations in the TUBB1 gene
that result in structural damage of megakaryocytes and
platelets with their subsequent abnormal shape and
destruction, which leads to the severe thrombocytopenia presented in these patients (6).

A. Tubulin wild type, B. Image 3D mutant Tubulin with place of mutation in
red, C. Zoom of mutation change from Glutamine (blue) to Proline (red),
D. In silico prediction result of variant found in the patient.

DISCUSSION
Microtubules are one of the most important cellular
structures for cellular functioning, being involved in
several processes such as vesicular traffic, organelle
movement, intracellular transport, cell division and, together with microfilaments, the formation of the cytoskeleton, the latter responsible for providing mechanical support to the cell (4).
One of the main components of microtubules are tubulins, proteins that when assembled between subunits
are responsible for giving cell shape (4). TUBB1 is
the main beta tubulin expressed inside platelets and
megakaryocytes which is essential for their formation,
being responsible for platelet shaping (5).
We present the case of a young pregnant woman with
thrombocytopenia, with consanguineous parents and
an early childhood history of hematological disorder
due to easy bleeding in skin and mucous membranes
in whom it was striking that the few platelets present
were macroplatelets with spherical shape, with no other major abnormality on physical examination. In childhood she had been diagnosed with Bernard Soulier
syndrome but without confirmatory studies or clinical
follow-up.
Given that at the time of evaluation she was in advanced gestation with high risk of obstetric complications, initially the studies of secondary thrombocytopenia and peripheral blood analysis suggested primary
thrombopathy, for which genetic and NGS evaluation
ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

Although the patient had several mutations in other
genes related to other genetic conditions (see Table 2),
these phenotypes did not occur because the mutations
were mostly benign and did not generate a change
in the respective amino acid sequence (e.g., NFKB2,
KMT2, KMT1 and KMT2 genes). NFKB2, KMT2D and
PRKCG genes) and on the other hand, in the case of
GALC genes (related to Krabbe disease, MIM606890)
or CIITA (related to Bare lymphocytic syndrome type II
and susceptibility to rheumatoid arthritis MIM600005),
the zygosity was heterozygous for autosomal recessive conditions which confers only the carrier status to
the patient as in the case of CIITA it was evidenced that
they are VUS and benign for GALC.
There is also evidence of the presence of two mutations
in the TUBB1 gene, one synonymous with no change
of amino acid sequence in the protein (c.184C>A) and
the other, a completely new variant described for the
first time (c.128 128delAGinsCC) initially classified as
VUS that does change the amino acid sequence within
the protein replacing a Glutamine, a hydrophilic amino
acid (7) at position 43 by a Proline which is a hydrophobic amino acid (7), thus changing the wild type structural configuration of the beta 1 tubulin protein at one of
its ends with a new in silico analysis were is classified
as probably pathological (see figure 4).
We propose the following diagnostic approach algorithm for the diagnostic approach of these patients (see
Figure 5).   This case is the first Colombian ADM reported as well as the first Latin ancestry case reported
in the world (3) in where it confirms presence of ADM
caused by new variant probably pathological in TUBB1
gene.
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Figure 5. Proposed diagnostic algorithm for MH.

CONCLUSIONS
The HM are rare conditions of difficult diagnosis whose
approach should always be performed by a multidisciplinary team according to the patient’s condition, always starting from the physical examination and the
findings in the blood count, peripheral blood smear,
bone marrow study and other for initial approach. The
lack of access and orientation to other causes of thrombocytopenia offer difficulties in the clinical approach of
these patients where ADM diagnosis should be suspected. In this case, given the geographic difficulties
for the patient, lack of follow-up and the fact that the
patient is in an advanced stage pregnancy, the index of
clinical suspicion should be high so additional studies
should be oriented according to the clinical and physical examination findings with support of clinical geneticist to avoid overtreatment and often unnecessary
transfusions since, as can be seen in this case, there
are patients who do not have major bleeding episodes
in their baseline condition.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СМЯНАТА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА СЪХРАНЕНИЕ
МЕЖДУ -80 ºС И -196 ºС ВЪРХУ ЧОВЕШКИ ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ
КЛЕТКИ, ЗАМРАЗЕНИ С 5% ДИМЕТИЛСУЛФОКСИД
И.Тонев, М. Минчев
Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания EАД – София

INFLUENCE OF TEMPERATURE RECIRCULATION BETWEEN -80 ºС
AND -196 ºС ON HUMAN HEMATOPOIETIC STEM CELLS FROZEN WITH
5% DIMETHYLSULPHOXIDE
I. Tonev, M. Mincheff
Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases, Sofia, Bulgaria;

Резюме. Ние съхраняваме хемопоетичните стволови клетки на нашите пациенти с криопротективен разтвор с 5% диметилсулфоксид след непрограмирано замразяване при температура -80ºС.
За да проверим дали преходът на замразената по този начин суспензия през температура -135ºС
води до увреждане на клетките чрез процеси на рекристализация, ние изследвахме дали няколко цикъла на температурен преход от по-високи към по-ниски отрицателни температури и обратно
намаляват тяхната жизненост. След поставяне в течен азот и обратно във фризера, при един
или два цикъла на температурен преход, ние изследвахме тяхната виталност след размразяване
по метода с трипаново синьо. Установихме, че жизнеността на ХСК след подлагането им на този
термичен стрес намалява клетъчната жизненост с около 1% и тя остава по-висока от 90%. Тези
първоначални данни показват, че непрограмно замразени клетки, съхранявани при -80ºС с 5% ДМСО
могат да бъдат подложени на неколкократна промяна на температурния режим на съхранение без
това да влоши тяхната виталност.
Ключови думи: 5% ДМСО, екстрацелуларни криопротектори, -80 градуса, течен азот, хемопоетични
стволови клетки, ХСК
Abstract. We store the hematopoietic stem cells of our patients with cryoprotective solution with 5% dimethyl
sulfoxide after unprogammed freezing at -80ºС. In order to evaluate if the transition through -135ºС of such
frozen suspension leads to cell injury through recrystallization we tested if several recirculations from higher to
lower temperatures below zero and back decrease their viability. After putting the cells in liquid nitrogen and
back to the freezer with one or two cycles we tested their viability after thawing by trypan blue method. We
found that the viability of the cells after such thermal stress is decreased wit about 1% and remains above 90%.
These preliminary data show that unprogrammed frozen cells, stored at -80ºС with 5% DMSO can be subjected
to changes in the storage temperature without decreasing their viability.
Key words: 5% DMSO, extracellular cryoprotectors, -80 degrees, liquid nitrogen, hematopoietic stem cells, HSCs
ВЪВЕДЕНИЕ
Хемопоетичните стволови клетки (ХСК) са с интензивен метаболизъм, поради което срокът за съхранението им при хладилни условия е кратък [1-3].
Криоконсервирането позволява по-дълготрайното
им съхранение преди трансплантация при температури под нулата, при които ензимната и химична
активност с потенциално вредни ефекти е ефективно спряна [4]. То се извършва след програмирано
замразяване в течен азот или азотни пари, изисква
комплексна апаратура, консумира време   и сериозно оскъпява процеса. Първите успешни опити за
ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

замразяване на животински клетки в края на 30-те
години на 20 век, са били чрез витрификация (стъкловидно замръзване на водата, без образуване на
кристали) [5]. При замразяване на ХСК за критична
се счита температурата -135ºС, при която такава
настъпва и под която не се наблюдават процеси на
дехидратация и рекристализация.
Вътреклетъчното образуване на големи ледени
кристали е фатално за клетките в повечето случаи.
При програмирано замразяване след определена
дехидратация на клетките и температура под -135ºС  
настъпва витрификация. Ако в това състояние те се
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поставят в течен азот, виталността им след размразяване е отлична [6, 7]. Рекристализация в извънклетъчното пространство (нарастване на размера
на едни кристали за сметка на други) се наблюдава
при температури над -135°C, поради което се счита,
че при по-ниски  от тази температура съхранението
и транспортирането на пробите са безопасни [8]. Поради това за дълготрайното съхранение на стволови
клетки за подходяща температура е приета тази под
-135°C [9-13]. Тъй като температурата в съда с течен азот се различава в различните му части, жизнеността на клетките вероятно зависи и от позицията
им в самия контейнер [12]. Скоростта на размразяване е от значение, защото дори и кратко пребиваване на стайна температура (неконтролирано бавно
размразяване), може да доведе до вътреклетъчно
ледообразуване [12].
Основна догма, че вътреклетъчният лед има фатално влияние върху клетките при замразяване получава все повече опровержения. Така например
McGann   и сътрудници установяват, че наличието
на вътреклетъчен лед потиска клетъчната дехидратация при бавно замразяване [14]. Наблюдавано е,
че наличието на монослоеве от лед при минусови
температури подобрява преживяемостта на фибробласти и епителни клетки [13]. Изказани са хипотези, че умишленото предизвикване на вътреклетъчно
ледообразуване може да се превърне в стратегия за
криоконсервиране [15].
За да се запази обема на клетките чрез ограничаване на дехидратацията им, предпазвайки ги от загуба
на мембранни фрагменти и вътреклетъчна кристализация [16], в практиката навлизат вътреклетъчни
криопротектори. Такива са  глицеролът [17-19], уреята [16, 20] и диметилсулфоксидът (ДМСО) [21, 22].
Поради своето бързо и универсално проникване в
клетки [20, 23, 24] от няколко секунди при 37°C до
няколко минути при  22оС, ДМСО се утвърждава като
основен вътреклетъчен протектор при криоконсервирането на ХСК [25]. Освен вътреклетъчните криопротектори има и извънклетъчни, които обичайно
са макромолекули [16]. Те забавят дехидратацията
и извънклетъчното ледообразуване и улесняват настъпването на витрификация при бавно охлаждане
[16].
Преди трансплантация ние замразяваме хемопоетичните стволови клетки непрограмирано в механичен фризер при температура -80ºС с   криопротективен разтвор с крайна концентрация: 5%
диметилсулфоксид, 3% човешки албумин и 3,6%
хидроксиетил скорбяла. Нашите резултати показват,
че съхранението на ХСК при тези условия осигурява
виталност и хематологично възстановяване на пациентите след трансплантация, съпоставими с посочените в литературата.  
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Получена с цитафереза клетъчна суспензия с хемопоетични стволови клетки беше концентрирана
с отстраняване на богатата на тромбоцити плазма.
Смесихме при стайна температура една част клетки
с 4 части предварително приготвен криопротективен
разтвор. Получената за замразяване клетъчна суспензия беше с крайни концентрации 3,6 % на хидроксиетилскорбяла, 3% на човешкия серумен албумин
и   5% на ДМСО. Така разпределена в криосакове
и сателитни проби в криофиолки беше подложена
на непрограмирано замразяване  и съхранение във
фризер при -80°C. Съхранявани за минимум 112
месеца в сателитни проби ХСК  бяха прехвърлени в
течната фаза на азот при температура -196 °C за 1
денонощие. След това отново бяха прехвърлени на
-80 °C за едно денонощие. След това пробите отново бяха прехвърлени в течен азот при -196 °C за 24
часа и върнати във фризера -80oC за още 24 часа.
След размразяване във водна баня при 37°C виталността им беше отчетена по метода с трипаново синьо. Отчитането се извършваше преди поставянето
им в течен азот (22 проби), след първото рециклиране -80°C /-196°C (22 проби) и след второто рециклиране -80°C /-196°C (9 проби).
РЕЗУЛТАТИ
Виталността, измерена по метода с трипаново синьо
намалява с по-малко от един процент след подлагането на клетките на циклично прехвърляне между
течната фаза на азот и механичен фризер. Медианата на изследваната виталност при размразяване
само след престой във фризера е 96,5% (90-99%),
след един цикъл с поставяне в течен азот е 97% (9199%), а след 2 цикъла е 96% (93-98%) (фигура 1).   

Фигура 1 Виталност след размразяване на пробите
след съхранение при различни температури
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ОБСЪЖДАНЕ
Традиционно съхранението при ултраниски температури е извършвано чрез потапяне в течен азот, за
да се осигури възможно най-стабилна температура
под точката на витрификация (около −196°C) [10].  
Подготовката за това криоконсервиране се извършва чрез програмен замразител, което изисква допълнителни ресурси. Нашият метод за непрограмирано
замразяване на човешки хемопоетични стволови
клетки с 5% крайна концентрация на ДМСО и съхранение при −80°C в механичен фризер е технически
по-лесно изпълним и изисква по-малко разходи за
апаратура и персонал. При изследване на влиянието върху тези клетки на допълнително охлаждане с
течен азот има минимално (около1% ) намаляване
на виталността и тя остава над 90%. Така при възникване на авария хемопоетичните стволови клетки
могат да бъдат прехвърлени  и дори транспортирани
в течен азот и след това върнати обратно във фризер, без компрометиране на качествата на съхранявания продукт.
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Резюме.
Въведение: Aвтоложната стволово-клетъчна транспланстация (ASCT) e стандарт в лечението
на възрастни пациенти с новодиагностициран мултиплен миелом (MM).
Цел: Да се анализира ретроспективно отговорът, общата преживяемост (OS) и преживяемостта
без прогресия (PFS) при пациенти с ММ след проведена ASCT в отделението по трансплантация към
УМБАЛ “Света Марина“, Варна за период от 6 години.
Материали и пациенти: За посочения период ASCT е приложена при 48 пациента с ММ на средна
възраст 60.1±7.4 г. (27 мъже на възраст 59.0±7.7 г. и 21 жени на възраст 61.4±7.0 г.). Спрямо ISS в първи
клиничен стадий са 8 пациента, във втори – 18, а в трети – 22. Пред трнасплантационно 19 пациента са постигнали пълен отговор (CR), 6 - много добър парциален отговор (VGPR), 22 - парциален
отговор (PR), а един болен е с прогресирало заболяване (PD).
Резултати: Кондициониращият режим е Melphalan 200 mg/m2, като при при 16,7% от пациентите дозата е редуцирана на 140 mg/m2 поради бъбречна недостатъчност. Прелети са средно
3.21±1.19х106 периферни стволови клетки (CD34+)/kg. Средното време за неутрофилно и тромбоцитно възстановяване е 11±1 и 12±1.8 дни, съответно. След проведената ASCT при 62.5% от пациентите се установява постигнат CR +VGPR. Консолидираща терапия след АСКТ е прилагана при
18.8%, поддържаща терапия с Bortezomib при 43.8% и поддържаща терапия с Lenalidomide при 22.9%
от пациентите. При медианата на проследяване 25 месеца, медианата на OS и PFS е 68,2 и 38 месеца, съответно. Медианата на OS е значително удължена при пациенти в първи клиничен стадий в
сравнение с тези във втори и трети клиничнен стадий (p=0,04) и при пациенти, които постигат
CR+VGPR преди и след ASCT спрямо пациентите с PR (p=0,02). Медианата на PFS при пациенти, които
постигат CR и VGPR, е значително по-високa в сравнение с пациенти с PR (p=0,0009). Вероятността за постигане на 3,5-годишна преживяемост след ASCT за постигналите CR+VGPR е 79,4% спрямо
21,8% за пациентите с по-лош терапевтичен отговор (P=0.005).
Заключение: Резултатите от това ретроспективно проучване потвърждават ефикасността и
безопасността на ASCT при пациенти с ММ. Постигането на CR+VGPR преди ASCT е фактор за удължена OS и PFS.
Ключови думи: Автоложна стволово клетъчна трансплантация, мултиплен миелом, обща
преживяемост, свободна от прогресия преживяемост
Abstract.
Background: Autologous stem cell transplantation (ASCT) is standard of care for eligible adult patients with
newly diagnosed MM.
Aim: To retrospectively analyze for a period of 6 years the response, overall survival (OS) and progression-free

58

БРОЙ 1-2

survival (PFS) in patients with multiple myeloma (MM) after ASCT performed in the transplant unit at UMBAL
“Sveta Marina” Varna.
Materials and patients: ASCT was performed in 48 patients with MM at a mean age of 60.1±7.4 years (27 men
at the age of 59.0±7.7 years and 21 women at the age of 61.4±7.0 years). Аccording to ISS there were 8 patients
in first, 18 - in the second, and 22 in the third clinical stage. Before ASCT, 19 patients achieved complete response
(CR), 6 - very good partial response (VGPR), 22 - partial response (PR) and one was in progressive disease (PD).
Results: The conditioning regimen was Melphalan 200 mg/m2; in 16.7% of patients the dose was reduced to 140
mg/m2 due to renal failure. The average number of CD34+ peripheral stem cells trnansfused was 3.21±1.19x106/
kg. Mean time to neutrophil and platelet engraftment was 11±1 and 12±1.8 days, respectively. After ASCT,
CR+VGPR were found in 62.5% of patients. Post-ASCT consolidation therapy was administered in 18.8% of the
patients, maintenance therapy with Bortezomib in 43.8% and Lenalidomide in 22.9% of patients. At a median
follow-up of 25 months, median OS and PFS were 68.2 and 38 months, respectively. Median OS was significantly
prolonged in patients in I clinical stage compared to those in II and III stage (p=0.04) and in patients achieving
CR+VGPR before and after ASCT, compared to those with PR (p=0, 02). Median PFS in patients achieving CR and
VGPR was significantly higher compared to patients with PR (p=0.0009). The probability of achieving 3.5-year
survival after ASCT for those who achieved CR+VGPR was 79.4% versus 21.8% for patients with poorer response
(P<0.005).
Conclusion: The results of this retrospective study confirm the efficacy and safety of ASCT in patients with MM.
Achieving CR+VGPR is a prognostic factor for prolonged OS and PFS.
Key words: Autologous stem cell transplantation, multiple myeloma, overall survival, progression-free survival.

ВЪВЕДЕНИЕ
С въвеждането на новите терапевтични възможности, изходът на пациентите с мултиплен миелом (ММ)
е подобрен значително през последните години1.
Включването на медикаменти като имуномодулатори и протеазомни инхибитори в индукционната терапия значително увеличава скоростта и дълбочината
на постигнатите отговори и води до  удължаване на
ремисиите и общата преживяемост2-4. Това повдига
дебат относно ролята и значението на автоложната
трансплантация на стволови клетки (ASCT) в лечението на ММ.
Тридесет години след въвеждането ѝ, концепцията
за високодозова терапия, последвана от автоложна
трансплантация на стволови клетки, остава стандарт в лечението на подходящи възрастни пациенти
с новодиагностициран MM. ASCT все още е важен
компонент на съвременната терапия. Клиничните изпитвания потвърждават полезността на ASCT дори в
ерата на новите лекарства. Редица проучвания при
новодиагностицирани пациенти с ММ демонстрират
по-добър пълен отговор (CR), по-високи нива на негативна измерима резидуална болест (MRD) и подобрена преживяемост без прогресия (PFS) за пациентите, лекувани с ASCT и нови агенти, в сравнение с
комбинации от нови агенти самостоятелно5-9.
ASCT демонстрира редица предимствата – „нулиране“ на микросредата на костния мозък, краткотрайна
токсичност в сравнение с дългосрочната физическа
и финансова токсичност на продължителната хими-
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отерапия без ASCT, много ниска свързана с трансплантацията смъртност и продължителна свободна
от заболяване преживяемост, когато е последвана
от поддържаща терапия 10, 11.
В съответствие с подобрените резултати и напредъка в лечението, терапевтичните цели също се
променят с основен акцент върху задълбочаване
на отговора, удължаване на времето до рецидив и
постигане на дългосрочен контрол на заболяването.
За евентуално постигане на MRD негативитет при
още по-ниска граница, продължаващите в момента
проучвания, изследват включването на агенти като
Daratumumab преди и след ASCT12.
Целта на настоящото проучване е да се анализират
резултатите от изхода на пациенти с мултиплен миелом (ММ) след проведена ASCT в отделението по
трансплантация към УМБАЛ “Света Марина“ Варна
за период от 6 години, като се оцненят отговорът, OS
и PFS.
ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ
В проучването са включени 48 пациента с MM, получили ASCT в клиниката по хематология на УМБАЛ
“Света Марина“ – Варна за периода юни 2015-юни
2021 година. Данните относно състоянието на заболяването на пациентите, включително прогноза и
лечение, са извлечени ретроспективно от медицинските досиета и са представени в Таблица 1.
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Показател
Ср. възраст

CO Стойност
N=48 (%) L**
2.2
(n=1)

Мъже

0.0

Жени

0.0

Стадии по ISS:
I
II
II
Тип на ММ:

IgA
IgG
IgA, IgG+ FLC
FLC
Индукционно лечение:

VCD
VMP

Брой линии до ASCT:

1
>1

7 (14,5)

18 (37,5)
11(22,9)
12 (25)
47(98)
1(2)
33 (68,75)

15 (31,25)

Втора линия терапия:

VRD
KRD

13 (27)

2 (4,1)

Брой ХТ курсове до ASCT:

<4
>4

За анализа на данните са използвани дескриптивни
статистически методи, методът на Kaplan-Meier за
анализиране на OS и PFS, а за сравнение на кривите за преживяемост - Log-rank (Mantel-Cox) тест.
РЕЗУЛТАТИ
Мобилизация на периферни стволови клетки (ПСК)
е осъществена с G-CSF (Zarzio, Nivestim) 10µg/kg
s.c. или Endoxan 2-3 g/m2 iv + G-CSF 10µg/kg. Целта
е добивът на ПСК да бъде ≥2х106/kg. Всички пациенти са получили един и същ кондициониращ режим
– Melphalan 200 mg/m2, като при при 16,7% от пациентите дозата е редуцирана на 140 mg/m2 поради
бъбречна недостатъчност. Средният брой трансфузирани CD34+ ПСК е 3,21±1,19x10⁶/kg. Средното
време за неутрофилно и тромбоцитно възстановяване е 11±1 и 12±1.8 дни, съответно.
CR и VGPR е постигнат при 62,5% от пациентите
като 14,5% подобряват отговора след ASCT. Двама с
PR постигат CR, 3 с VGPR –CR, а 2 с PR-VGPR. При
двама пациента с PR е регистрирана прогресия на
заболяването (Фиг. 1). Консолидираща терапия след
АSКТ е прилагана при 18.8%, поддържаща терапия
с Bortezomib при 43.8% и поддържаща терапия с
Lenalidomide при 22.9% от пациентите.

14 (29,1)

34 (70,9)

Отговор преди ASCT:

CR
VGPR
PR
PD

8 (16,7)

18(37,5)
22(45,8)

циален отговор (PR) и един с прогресирало заболяване (PD).

19 (39,5)

6 (12,5)
22 (45,8)
1(2)

Таблица 1. Пациентски характеристики.

Средната възраст е 60.1±7.4 г., 27 са мъже на възраст 59.0±7.7 г. и 21- жени на възраст 61.4±7.0 г. Според ISS13 8 пациенти са в първи клиничен стадий,
18 - във втори клиничен стадий и 22 - в трети клиничен стадий. Преди ASCT 47 пациенти са получили
индукционен режим bortezomib/cyclophosphamide/
dexamethasone (VCD), а един bortezomib/melphalan/
prednisone (VMP). При 13 пациенти, поради незадоволителен отговор, е проведена  втора линия терапия bortezomib/lenalidomide/dexamethasone (VRD),
а при двама carfilzomib/lenalidomide/dexamethasone
(KRD). Медианата на броя индукционни курсове преди ASCT е  7 (2-15). Отговорът към лечение е оценен
съгласно препоръките на  EHA-ESMO от 202114. Преди трансплантация 19 пациента са с пълен отговор
(CR), 6 с много добър парциален (VGPR), 22 с пар-
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Фиг. 1. Динамика на отговора преди и след ASCT.

При медиана на проследяване от 25 месеца, OS и
PFS са съответно 68,2 и 38 месеца, съответно (Фиг.
2, Фиг. 3). Медианата на OS е значително удължена
при пациенти в първи клиничен стадий (не достигната (NR)) в сравнение с тези във втори (68,2 месеца) и трети стадий (49 месеца) (p=0,04) (Фиг. 2)
и при пациенти, които постигат CR+VGPR преди и
след ASCT спрямо пациентите с PR (61 и 42,3 месеца, съответно, p=0,02). Не се установява разлика
в OS според броя на предходните курсове терапия
(р=0,39), пола (р=0,43)  и при пациенти <65 години в
сравнение с тези >65 (р=0,06).

БРОЙ 1-2

Фиг. 2 Обща преживяемост след ASCT(a), обща преживяемост според ISS стадия (b), според броя линии терапия
преди ASCT (c), според пола (d).

Фиг. 3 Преживяемост, свободна от прогресия след ASCT (a), преживяемост, свободна от прогресия след ASCT
според отговора (b).

Медианата на PFS е значително удължена при пациенти в първи клиничен стадий (NR) в сравнение
с тези във втори (39,1 месеца) и трети стадий (16,4
месеца) (p=0,04). Медианата на PFS при пациенти,
които постигат CR и VGPR, е значително по-високa
в сравнение с пациенти с PR (45,5, 38 и 14,3 месеца,
съответно, p=0,0009) (Фиг. 3 ).

при всички пациенти, като при 82% мукозитът е степен 3-4. При един пациент (2%) е диагностицирана
пневмония, а при един настъпва летален изход с
картината на остър белодробен дистрес синдром.

Вероятността за постигане на 3,5-годишна преживяемост след ASCT в групата с CR+VGPR е 79,4%
в сравнение с 21,8% при пациенти с по-малко от
VGPR (p=0,005).

Въпреки непрекъснато увеличаващите се терапевтични възможности в ерата на новите медикаменти,
ASCT все още е стандарт в лечението на ММ. Въвеждането на високодозовата терапия за новодиагностициран ММ води до удължена преживяемост
при пациенти на възраст, както под 60 години7, така
и над 65 (65-75) години15. Средната възраст на нашата пациентска група е 60,1 години като най-възрастният ни пациент е на 69 години и не се установява

СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ
Фебрилна неутропения и мукозит са регистрирани
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разлика по отношение на OS за пациенти под и над
65 години.
Индукционната терапия преди трансплантация е
от основно значение за дългосрочния изход след
ASCT. Това се демонстрира и в нашето проучване,
където OS и PFS са значимо по-добри при пациенти,
постигнали CR+VGPR преди ASCT. Целта на индукционната терапия е да се задълбочи отговора преди
трансплантация при минимална токсичност върху
нормалните хематопоетични клетки. Според последните препоръки на EHA-ESMO14 VRD и daratumumab/
bortezomib/thalidomide/dexamethasone (DaraVTD) са
първа опция, а при невъзможност да бъдат приложени - bortezomib/thalidomide/dexamethasone (VTD)
и VCD. Тези препоръки са базирани на данните от
рандомизирани клинични проучвания. VRD води до
висок VGPR, CR и MRD негативитет, както и удължена PFS9,16 а VTD демострира по-добри нива на
отговор спрямо VCD, но за сметка на по-висок процент на периферна невропатия17. Добавянето на
daratumumab към VTD спрямо VTD в проучването III
фаза CASSIOPEIA демонстрира значимо превъзходство по отношение на PFS (93% vs 85%, P < 0.0001)
и постигнат MRD негативитет (64% спрямо 44%, 10-5
праг на чувствителност, оценен чрез мултипараметрична поточна цитометрия; p<0,0001)18, което прави DaraVTD режим на избор при новодиагностицирани пациенти с ММ, подходящи за трансплантация.
В нашата пациентска група всички пациенти без
един получават индукционна терапия по протокол
VCD, но  при 31,9% се налага приложение на втора
линия терапия преди трансплантация поради липса
на отговор. А резултатите ни показват, че индукционна терапия, осигуряваща висок процент CR+VGPR
и дори MRD негативитет, е предиктор за по-добър
изход след ASCT.

Поддържащата терапия с lenalidomide се понася
добре и драматично подобрява PFS и OS. Мета-анализ на три проучвания, CALGB, IFM и GIMEMA,
сравняващи поддържащата терапия с lenalidomide
с плацебо или наблюдение, демонстрира значимо
подобрение на PFS, OS и намаляване на риска от
смърт с 25%22. Бортезомиб също е тестван като поддръжаща терапия, самостоятелно или в комбинация
с имуномодулатори, демонстрирайки подобрена
PFS, особено при пациенти с делеция 17p13, но не
и подобрение спрямо OS23.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ASCT е безопасен и ефективен метод за лечение на
ММ с ниска краткосрочна токсичност и много ниска
смъртност. ASCT подобрява и консолидира терапевтичния отговор, постигнат с индукционната терапия.
Постигането на CR+VGPR преди ASCT е фактор за
удължена OS след трансплантация.
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От всички анализирани пациенти 85% получават
консолидираща и/или поддържаща терапия. Последните години се поставя въпросът за консолидиращата и поддържаща терапия след ASCT. Целта на
краткосрочната консолидираща терапия след ASCT
е да подобри отговора с ограничена токсичност, но
значението и след ASCT остава дискутабилно. Установено е, че включването на консолидираща терапия при пациенти с добър отговор след ASCT,
увеличава CR, молекулярната ремисия и PFS119.
Проучването EMN02/HO95 демонстрира значимо БИБЛИОГРАФИЯ
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
актуализация 2022 г.

Редакционната колегия на списание ХЕМАТОЛОГИЯ се обръща към всички, които биха предложили материали за публикуване в списанието на дружеството, да спазват следните изисквания:
1. Ръкописите се представят и изпращат в електронен формат, написани на стандартни машинoписни страници (около 30 реда, около 6066 знака на ред, Тimes New Roman)
2. Имената на авторите (разположени под заглавието) са в порядъка: фамилия (изцяло
изписана), собствено (съкратено с една буква
и точка) и следвани от местоработата, всичко
изписано на български и английски език.
3. Mатериалите не трябва да превишават следните размери:
•

За Оригинални статии, включително илюстрации и библиография (20-30 източника) без
резюметата – 8-10 страници.

•

За Обзори – 10-15 страници  (до 45 източника)

•

За раздел “Казуистика” (лечебни, диагностични методи и др.) – 3-5 страници4 (до 20 източника).

4. Всяка оригинална статия се представя на български и английски език и трябва да съдържа
следните раздели: резюме, ключови думи,
увод, цел и задачи, материал и методи, резултати, обсъждане, заключение, библиография.
5. Библиографията се представя на отделна
страница и съдържа до 30 източника за ори-гиналните статии и до 45 за обзорите. Източниците се подреждат според реда на из-ползването
им в текста (не по азбучен ред). Цитиране на
статии: Освен всички автори се приема и съкратено изписване на първите трима, последвано от  “et al”, наименование на списание¬то
в съкратен вид според Index Medicus, годи¬на
на публикуване, том, месец, брой, страници.
Цитиране на книги и монографии: Автори, заглавие, място на издаване, издателство, година на издаване, страници
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6. Резюмето се представя на бъл¬гарски и на английски език в обем до 300 думи. Резюмето
трябва да съдържа имената на авторите, месторабота, заглавието, както и ключови думи,
всичко представено на български и английски
език.
7. Всички картинки, табли¬ци или схеми се изпращат по електронен път и се предоставят
като отделни файлове във формат .jpeg, .bmp,
png или .tiff, в максимално добра като качество
резолюция, като имената на файловете на всяка картинка се изписват по адекватен начин,
отговарящ на типа картинка и пореден номер
– fig 1, tabl 1 или друго. Картинките трябва да
са интегрирани и в текстовия файл на ста¬тията, за да се знае точното им местополо¬жение.
Моля да се има предвид, че всички картинки,
таблици или схеми сe отпечатват черно-бели.  
Електронният вариант на списанието, който
се публикува в сайта на БМСХ (www.bulgarianhematology.com) е в цветен вариант, считано от
2020 г.
8. В края на статията или на отделен файл се
по¬сочват трите имена на водещия автор и
адре-сът за кореспонденция, електронен адрес и телефон за връзка.
9.

Всички материали се изпращат на електронните адреси на главния редактор проф. Стефан Горанов: stefangoranov@yahoo.com или
на научния секретар проф. Веселина Горанова
– Маринова: veselina_goranova@yahoo.com

Напомняме на всички, че списание ХЕМАТОЛОГИЯ се реферира в международния обмен, с
което можете да изпълните съответните
изисквания за Вашата бъдеща или предстояща хабилитация.
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