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ЛЕКОВЕРИЖНА (AL) СЪРДЕЧНА АМИЛОИДОЗА – ОТ РАЗГАДАНАТА 
ПАТОГЕНЕЗА ДО СЪВРЕМЕННАТА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. ЧАСТ ІІ 

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 II

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 ма-
лигнен клон плазматични клетки, секретиращи моноклонални леки вериги, предимно λ тип, с пови-
шена склонност за специфични фибрилерни, Конго-рот позитивни тъканни отложения. 
В част І се разглеждат съвременната патогенеза на лековерижвната амилоидоза, както и специ-
фичните 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 па-
тогенетичен модел установява някои родово-специфични пептидни последователности и общите 
енергийни принципи за прехода от мономерен протеин към подредени фибрилни агрегати, т.е. до-
казва се известно „еднотипно“ поведение в термодинамичен и кинетичен аспект на протеинните 
сегменти при лековерижната амилоидоза. Сърдечната AL-амилоидоза е токсично инфилтратив-
на 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, фло-
уцитометрични, имунофиксационни и молекулярно-генетични методи са златния стандарт за 
безалтернативната диагноза. Съвременното лечение, базирано на „антимиеломни“ схеми с алки-
лиращи агенти, протеозомни инхибитори, имуномодулатори, МКА и АСКТ, дава значимо по-добри 
резултати от конвенционалното, и превръща сърдечната AL-амилоидоза в хронично контролиру-
емо 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 abnor-

ОБЗОРИ REVIEWS
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malities 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 mod-
ern 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. 
In part II the modern diagnostic methods, risk stratification and therapeutic options in AL – amyloidosis are 
presented. NT-pro 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

Общоприетите диагностични критерии за AL амило-
идоза според указанията на IMWG (Международна 
миеломна работна група) включват 4 основни стъп-
ки:

• установяване на клинични синдроми, свързани 
със засегнатите органи и насочващи към амило-
идоза

• положителен резултат за Конго рот оцветяване 
на тъканни проби

• идентифициране на леки вериги в амилоидни 
отлагания

• допълнителни изследвания за характеристиката 
на плазматичните клетки: (костномозъчен аспи-
рат, имунофенотипната характеристика на плаз-
матичните клетки с доказване на клонална про-
лиферация, имунофиксацция за свободни леки 
вериги и съотношението между тях) 

Сърдечната амилоидоза е локална форма на сис-
темната лековерижна амилоидоза. За нейното до-
казване се прилагат същите основни диагностични 
методи заедно със характерните за всяка рестрик-
тивна кардиомиопатия образни методи.

ЕКГ ПРОМЕНИ. 

Разнообразните отклонения в ЕКГ се установяват 
при 90% от случаите, но находките не са специфич-
ни и наподобяват промените при всяка една всяка 
една тежка кардиомиопатия. В редица проучвания, 
най-голямото от които на клиниката Mayo, се опис-
ват в 46–70% от пациентите: характерен нисък вол-
таж (<0.5 mV) в периферните отвеждания, псевдо-
инфарктен образ със слаба прогресия на R-зъбеца 
в гръдните отвеждания, както и разнообразни ри-

тъмно-проводни нарушения: предсърдно мъждене 
(ПМ), надкамерна тахикардия, преждевременни ка-
мерни комплекси, проводни нарушения с различни 
степени блокада.1,2 

В проучване на S. Perlini и кол при голяма серия с 
AL-амилоидоза се съобщава за фрагментиране на 
QRS комплекса (notches и RsR форми, без разши-
ряване на QRS), което авторите асоциират с по-ви-
сока смъртност, независимо от ширината на QRS 
комплекса, QTc – интервала, NT-proBNP или раз-
мера на стената на ЛК.3 При безсимптомни форми 
на камерни и надкамерни аритмии, 24 часов холтер 
установява нарушения при 75% от болните. Според 
Reyners A.K и кол доказването на комплексни камер-
ни аритмии се свързва с неблагоприятна прогноза, 
но само couplets са причина за внезапна сърдечна 
смърт. Холтер – ЕКГ регистрира и липса на вари-
абилност на сърдечната честота, израз на автоно-
номна дисфункция при AL-амилоидоза4,5. Относно 
ендокавитарната проводимост, проучването на J. 
Reisinger и кол установява нормална функция на 
синусовия възел, но значително забавена проводи-
мост под снопчето на Хис до 79 ms, което представ- 
лява независим рисков фактор за внезапна смърт. 
Авторите приемат, че тази нарушена проводимост е 
маркер за значителна амилоидна инфилтрация на 
миокарда, която причинява не само камерна тахи-
кардия, но и тежки нарушения на атривентрикулар-



5ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

ната проводимост с високо-степенна AV – блокада, 
вкл. Асистолия6. 
Ехокардиография. Ехокардиографската визитна 
картичка на сърдечните изменения са камери и/или 
септум със задебелени стени, малък левокамерен 
обем, уплътнени клапи, пълнене срещу повишено 
съпротивление, понижена еластичност на миокар-
да и силно ограничена диастолна функция при пър-

воначално запазена фракция на изтласкване. Тези 
данни са в основата на общоприетия постулат- „сър-
дечната AL-амилоидоза е болест на диастолата“. 
При тежко увреждане се виждат тромби в лявото 
предсърдие, дори при синусов ритъм, поради елек-
тромеханична дисоциация и предсърден стандстил7. 
Лонгитудиналният стрейн (LS) и 2D глобалният LS 
(2D-GLS) корелират силно с NT-proBNP и Тропо-

нин-Т подобряват предиктивна им стойност8. 

Фиг. 3. Ехокардиографски промени при сърдечна AL-амилоидоза 

(А) Входящ кръвоток през митрална клапа (пулс доплер) и митрален 
клапен анулус с тъканен доплер. (В) ранна диастолна дисфункция. 
(С) циркумферентна и лонгитуденална деформация – 2D strain изо-
бражение. (С + D): нарушения в глобалната лонгитуденална дефор-
мация + нарушена деформация в базалните сегменти в сравнение 
с апикалните. (интернет, свободен достъп)
ЕхоКГ не може самостоятелно да разграничи голе-
мия брой патологични причини, предизвикващи ин-
филтративна кадиомиопатия. Искрящ точковиден 
образ разграничава сърдечната AL-амилоидоза от 
други причини за ЛК хипертрофия като артериална-
та хипертония и хипертрофичната кардиомиопатия 
(фиг. 3). Сърдечната AL-амилоидоза се характери-
зира с понижен базален стрейн и регионални вари-
ации в LS от основата към върха, като контрактилна 
функция показва силна взаимовръзка с левокамер-
ния стрейн. Двуразмерният (2D) стрейн показва за-
пазена апикална функция, което според Phelan D и 

кол е ранен белег за амилоидоза с т.нар сигнал тип 
„биволско око“ (необичаен за други кардиомиопа-
тии) за променената плътност и функция на камер-
ните стени, но е задължителен компонент на един 
комплексен диагностичен алгоритъм9. Типичните 
ЕхоКГ образи при сърдечна AL-амилоидоза могат да 
бъдат систематизирани по следния начин: 
1. Повишена дебелина на ЛК >12 мм с искрящ точ-

ковиден вид на миокарда 
2. Нормална или малка кухина на ЛК, запазена 

ФИ, LVEF > 50% в ранните стадии, малки S и E’ 
вълни в базалните, септалните или латерални 
сегменти (нарушена лонгитудинална функция и 
увредена релаксация на ЛК) 

3. Нарушено митралното пълнене, умерено нару-
шена ЛК диастола (тип 1 митрален или псев-



6 БРОЙ 3-4

до-нормален образ), като на по-късен етап се 
изявява рестрикция на митралното пълнене. 
Повишеното съпротивление на левокармерното 
пълнене води до уголемяване на лявото пред-
сърдие с диаметър > 23 mm/m2, площ > 20 cm2 
или максимален обем > 28 mL/m2 (маркер за ди-
ференциална диагноза и неблагоприятен белег)

4. Повишена плътност на междупредсърдния сеп-
тум (по-лесно се измерва с ЯМР) 

5. Повишена дебелина на ДК > 7 mm със систол-
но-диастолна дисфункция 

6. Уплътнени клапи, обичайно протичащи с умере-
ни регургитации.

7. Понижено аортно време на изтласкване (< 273 
ms)

8. Малки перкардни изливи (в 50% от случаите) 
Масивните перикардни изливи със сърдечна 
тампонада са редки и израз на напреднала сър-
дечна амилоидоза.

ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС. 

ЯМР на сърце (сЯМР) с гадолиний с късно усилване 
(LGE) е високо чувствителен метод (80–100%), спе-
цифичност 80–94% и позитивна предиктивна стой-
ност 81–92% (фиг. 4)10. 

Фиг. 4. ЯМР на сърце с AL-амилоидоза Амилоидни фибри-
ли, разположени субендокардиално, скъсено време Т1 на 
релаксация и дифузен късен гадолиниум сигнал (LGE) на 

левокамерния ендокард (интернет, свободен достъп)

При сЯМР на сърце, степента на LGE има допъл-
нителна дискриминитавна стойност към клинич-
ния стадий, определен от сърдечните биомаркери. 
сЯМР при сърдечна AL-амилоидоза има отлична 
пространствена резолюция, дава прецизна характе-
ристика на тъканите и е чувствителна методика за 
доказване на инфилтративна кардиомиопатия, дори 
при нормален размер на ЛК стена. Тъканната харак-
теристика на миокарда при сЯМР включва: трансму-
рално LGE, големи дифузни ануларни зони с LGE 
или глобално хетерогенно LGE, наречено „петнисто 
LGE“11.При пациенти със сърдечна AL-амилоидо-
за се увеличава интерстициалният сърдечен обем 

поради подмяна на здравия миокард с амилоидни 
фибрили. Гадолиният има интерстицаилно натруп-
ване и остава по-дълго в тъканите, което обяснява и 
късното усилване. Прогностичното значение на LGE 
или субоптималното нулиране (оптимално време за 
пълна инверсия на миокарда в Т1) все още е неуточ-
нено. Според Maceira et al. T1 има по-добра предик-
тивна стойност от LGE, тъй като по-точно отразява 
амилоидните отложения в миокарда12. Най-същест-
веното предимство на ЯМР е в инициалните фази на 
заболяването, при непроменена сърдечна структура 
на ЕхоКГ и несигнификантно повишение на сърдеч-
ните биомаркери. 

НУКЛЕАРНА ДИАГНОСТИКА13,14 

За визуализиране на миокардните амилоидни де-
позити се прилагат еднофотонни емисионни радио-
маркери: 99mTc-aprotinin, 99mTc-фосфатни дерива-
ти и Р-компонента на серумния амилоид, маркиран 
с I (свързва се по Са-зависим механизъм с всички 
видове амилоидни депозити). Разграничителна ди-
агностична стойност между сърдечната AL- и ATTR 
амилоидози имат фосфатните деривати маркирани 
с 99mTc. Според по –стари проучвания – 99mTc-DPD 
се натупва значително по-слабо в лековерижните от-
ложения. Радиомаркерът I metaiodobenzylguaninine 
не се свързва директно с амилоидните депозити, но 
визулизира характерна за AL-амилоидоза уврежда-
ния на сърдечните нервни окончания, Според по-но-
ви сравнителни проучвания – има „припокриване“ в 
40% между лековерижните отклонения в миокарда и 
транстиретиновата амилоидоза.15

ЕНДОМИОКАРДНА БИОПСИЯ16 

Дори и чрез съвременните диагностични методи 
AL- амилоидозата и до сега си остава хистологична 
диагноза. Аспирационната биопсия от абдоминал-
на мастна тъка по linea alba, от букална, гингивална 
или ректална лигавица имат висока >80% чувстви-
телност. Ендомиокардната биопсия с почти 100% 
чувствителност се използва в редките случаи на изо-
лирано сърдечно ангажиране или когато клиничната 
суспекция за сърдечна AL-амилоидоза е висока, но 
миниинвазивните методики са неинформативни. В 
диагностичния алгоритъма на AL-амилоидоза. злат-
ният стандарт за доказване на амилоид в тъканна 
биопсия е оцветяването с Конго-Рот и установяване 
на ябълково-зелено двойно пречупване на светли-
ната под поляризиран микроскоп. Под електронен 
микроскоп в биоптата се вижда характерната високо 
организирана фибрилерно „плисирана“ структура 
или т.нар β- крос конфигурация.
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ДОКАЗВАНЕТЕ НА КЛОНАЛНА  
ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНА ИНФИЛТРАЦИЯ,  
М – КОМПОПЕНТ И ТИПА НА ЛЕКАТА  

ВЕРИГА – БЕЗАЛТЕРНАТИВНИ  
ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ. 

При имунофлуоресцентна микроскопия е харак-
терно монотипното оцветяване само за едната ЛВ. 
Имунохистохимично и чрез протеомния анализ с 
масспектрометрия се установява типа на ЛВ. Иму-
нофенотипната характеристика на плазматичните 
клетки при AL-амилоидоза показва аберантен вид, 
различен от фенотипа на нормалните плазматични 
клетки, но сходен с фенотипа на ММ (CD19-, CD 45-, 
CD 38+, CD 138+, CD 56+, CD 117+). Чрез костно-
мозъчна пункция се доказва клонална пролифера-
ция от малка (<10%) плазмоцитна инфилтрация с 
неинфилтративен вид, а клетките са пръснати сред 
нормалната хемопоеза. Обичайно моноклоналният 
протеин е с ниска серумна концентрация и в пове-
чето случаи електрофорезата не е информативна. 
Необходимо е използването на имунофиксация в 
комбинация с изследване за свободни ЛВ и тяхното 
съотношение. Последното има прогностично значе-
ние, служи за дефинирането на хематологична ре-
мисия и мониториране на терапевтичния отговор. 
Чрез МГА се доказват описаните по-горе генетични 
аномалии. 

СЪРДЕЧНИ БИОМАРКЕРИ – ОСНОВАТА НА 
РИСК–СТРАТИФИКАЦИЯТА И ПРИ СИСТЕМ-

НАТА AL-АМИЛОИДОЗА.17,18,19 

NT-proBNP и сърдечният тропонин се използват от 
2004 г. не само за оценка на лековерижното сърдеч-
но увреждане, но и като мощен показател за пре-
живяемостта на пациентите. Увреждането на сър-
дечния мускул води до повишаване на тропонините 
– чувствителен и информативен маркер за миокард-
на увреда. Налягането върху стената на лявата 
камера води до освобождаване в циркулацията на 
NT proB-NP, независимо от липсата или наличие на 
симптоми на СН. В италианско проучване (2011 г). 
при 130 болни със новодиагностицирана AL-амило-
идоза е тестван като биомаркер проадреномедулин, 
произвеждан от много органи, вкл. сърцето. Автори-
те установяват, че повишените му концентрации над 
> 0.75 nmol/L корелират с висока смъртност от 40% 
на 6тия месец.20 За дългосрочната прогноза, обаче 
значение има биологията на малигнения плазмокле-
тъчен клон. 

Показа-
тел

Прогностич-
но ниво

Точ-
ки

Ста-
дий

Прежи-
вяемост

cTnT или
hs-cTnT

≥0.025 ng/mL
≥40 pg/mL 1 1 (0т) 94.1 мес

NT-ProB-
NP ≥1,800 pg/mL 1 2 (1т) 40.3 мес

FLC-diff ≥ 18 mg/dL 1 3 (2т)
4 (3т)

14.0 мес
5.8 мес

Табл. 1. Риск стратификация при AL-амилоидоза

Инкорпорирането на показатели за клоналния 
процес подобрява риск – стратификацията на па-
циентите. Комбинацията от нивата на NT-proBNP, 
сърдечния тропонин и k : λ Ratio оформят четири 
прогностични групи в общоприета стадийна система 
за риск-стратификация (табл.1) Концентрациите на 
NT-proBNP >8500 ng/L с хипотония идентифицират 
подгрупа с много висок риск, напреднала сърдечна 
увреда и очаквана преживяемост до няколко седми-
ци (!) след поставянето на диагнозата. При гломе-
рулна филтрация <30 мл/мин е препоръчително да 
се изследват BNP, тъй като нивото на серумният NT-
proBNP зависи от бъбречната депурация21. 

СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНАТА 
АL-АМИЛОИДОЗА 

„Лекувай възможно най-рано с най-доброто, с кое-
то разполагаш.“G. P. Merlini ЕММА, 2020
Всепризнат е един реален факт на съвремието – въз-
можностите за лечение на системната и органната 
AL-амилоидоза се обогатиха значително, паралелно 
с нарасналото по обем терапевтично портфолио при 
ММ (фиг 5) По същество основното лечение на сър-
дечната AL-амилоидоза е „антимиеломно“ с всички 
групи лекарствени средства: протеазомни инхиби-
тори, имуномодулатори, МКА, вкл и АСКТ. Макар и 
с по-скромни резултати при напредналите случаи, в 
големи серии пациенти се съобщава за увеличена 
до 10 г. OS при 30% от болните с AL-амилоидоза. 
Все още остава висока, ранната смъртност в 24-30% 
до края на първата годинa при късно диагностицира-
на сърдечна AL-амилоидоза.

Фиг.5 Еволюция в лечението на мулитпления миелом и 
сърдечната AL-амилоидоза
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Лечението на сърдечната AL-амилоидоза има три 
основни аспекта:

1. Ерадикация на амилоидогенния клон плазма-
тични клетки, с което стартира основното лече-
ние на AL-амилоидозата. 
Протеазомни инхибитори. 
Плазматичните клетки при AL-амилоидоза имат мно-
го по-висока чувствителност към протеазомния инхи-
битори в сравнение с миеломните, което е предпос-
тавка за успешна ерадикация на амилоидния клон. 
Основният им ефект да блокират NF-kB се оказва 
от значение за потискане на проинфламаторни ци-
токини, лековерижните отложения, патологичната 
пролиферация и реакцията на околната микросре-
да. В голямо ретроспективно проучване върху 230 
болни, лекувани с Cyclophosphamide+Bortezomib 
+ Dexamethason (CyBorD), Cibeira MT и Bladé J съ-
общават за 60% хематологичен отговор, от който в 
21% – пълна ремисия22. Впечатляващи резултати са 
установени и от колективите на Mikhael JR, Venner 
CP и Palladini G: 46-90% от пациентите постигат 
хематологичен отговор спрямо 19% с конвенцио-
налния режим MDex, повишена свободна от про-
гресия (PFS), но не и OS.23,24 Ixazomib е показан за 
лечение на пациенти с релапс или рефрактерност. 
в комбинация с Lenalidomide и Dexamethasone. Об-
щият хематологичен терапевтичен отговор е 52% с 
5 сърдечни и 5 ренални отговора. PFS е 14.8 мес., 
а на 1-та г OS е 85%25. В процес на клинични изпит-
вания са различни комбинации на Ixazomib + МКА 
+ имуномодулатори. Carflizomib е слабо проучен 
при AL-амилоидоза. Cohen и кол. съобщават за пъ-
лен хематологичен отговор при 63%, вкл. 3 пълни.26 

При избора на протеазомен инхибитор за лечение 
на AL-амилоидоза има някои особености: повишен 
риск от характерното усложнение – периферна и ав-
тономна полиневропатия (чести при генерализира-
ната и сърдечна AL-амилоидозата). Кардиотоксич-
ните, белодробни и ренални странични ефекти при 
лечение с Carfilzomib са причина медикаментът да 
се прилага рядко и обикновено в непълна доза. 
Имуномодулатори.27,28,29 
Имуномодулаторите Thalidomide, Lenalidomide, 
Pomalidomide показват значителна активност при 
пациенти с AL-амилоидоза с релапс или рефрактре-
ност. Чрез комбинацията Lenalidomide, Melphalan, 
Dexamethasone (LMDex) е постигнат терапевтични-
ят отговор в 50% в сравнение с 24% при лечение 
в с MDex и по-дълги PFS и OS. Palladini et al при-
лагат Pomalidomide + Dexamethasone като ”спася-
ващ” режим при 28 пациенти с AL-амилоидоза, като 
най-малко VGPR е постигнат при 68% от болните (но 
15 от тях изявяват странични ефекти 3-4 степен със 
задръжка на течности и инфекциозни усложнения)29. 
Lenalidomide се дозира според креатининовия кли-

ърънс, не се препоръчва при напреднала БН и с 
внимание при болни с протеинурия, поради харак-
тернaтa задръжка на течности, последващо пови-
шаване на сърдечните биомаркери и допълнително 
влошаване на сърдечната функция. 
Моноклонални антитела. 
Daratumumab (MKA, клас IgG1 срещу CD38, антиге-
на на плазматичните клетки) показва висока ефек-
тивност и благоприятен профил на токсичност при 
релапс или рефрактерност при сърдечна AL-амило-
идоза. В ретроспективен анализ върху 25 пациента 
с RR AL –амилоидоза се съобщава за достигнат впе-
чатляващ терапевтичен отговор при 76% (!), при 36% 
пълна ремисия.30 В напреднала фаза са проучвания 
тестващи комбинациите : Daratumumab + CyBorD vs 
CyBorD – първа линия; Daratumumab – монотерапия 
при RRAL; Daratumumab + Ixazomib + Dexamethason 
при RRAL. През м януари 2021г FDA, a през м. Юли 
2021г EMA дават регулаторно одобрение на режима 
Daratumumab-CyBorD за лечението на новодиагно-
стицирани пациенти с AL – амилоидоза (с изключе-
ние на стадий IIIB) въз основа на резултатите от про-
учването Andromeda върху 388 пациенти52.
Автоложна стволовоклетъчна трансплантация 
(АСКТ) Първата оценка при новодиагностицирана 
сърдечна AL-амилоидоза е дали болният е под-
ходящ за АСКТ? Понастоящем има общоприета и 
валидирана риск – стратификационна система за 
включване на пациенти с AL-амилоидоза в транс-
плантационна програма. 
• Възраст <70г
• Тропонин T < 0.06 ng/mL
• Систолно артериално налягане ≥90 mm Hg
• Креатининов клиърънс ≥30 mL/min 
• ECOG≤2 
• Функционален статус по NYHA – клас I-II 
• Липса на масивни плеврални изливи
• Независимост от кислородотерапия
• Не повече от два засегнати органа
В сравнение с ММ, АСКТ при AL-амилоидоза е свър-
зана с по-висока честота на усложнения и по-висока 
перитрансплантационна смъртност. Въпреки това в 
скорошно рандомизирано проучване, в клиниката 
Мейо (2016 г), резултатите в трансплантационното 
рамо са значимо по-добри с OS на 3 г 83,6% спрямо 
58.8% в стандартното рамо, по-голяма честота на те-
рапевтичен тговор и PFS31,32. В ретроспективен ана-
лиз върху повече от 1500 пациенти с AL-амилоидо-
за, трансплантирани в периода 1995-2012 в САЩ и 
Канада се посочва 5г OS до 77%. Повечето пациен-
ти с AL-амилоидоза са неподходящи за АСКТ пора-
ди системна органна дисфункция и придружаващи 
заболявания. AСКТ при AL-амилоидоза за разлика 
от тази при ММ има редица особености. По време на 
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мобилизацията на хемопоетични стволови клетки с 
filgrastim често се наблюдава задръжка на течности 
и нарушено водно-електролитно равновесие33, а ко-
рекцията им се прави внимателно поради от риск от 
кардио-ренален синдром. Многоцентрово проспек-
тивно проучване, фаза 2 (HOVON-41) за резултати-
те от ASCT след 3 цикъла VAD: OS при трансплан-
тираните пациенти е 10 г, перитраснплантационната 
смъртност – 12%, времето до релапс 4 г, а OS след 
хематологичен релапс – 4.4 г. Авторите правят за-
ключението, че режимът VAD не е подходящ за 
индукция преди АСКТ при AL-амилоидоза34 Друго 
проучване върху 56 болни анализира ролята на ин-
дукционно лечение с Bortezomib + Dexamethason – 2 
цикъла спрямо незабавна АСКТ. На 2-тa г в рамото 
с индукционно лечение OS е 95% при по-чести пъл-
ни отговори спрямо 69% в рамото без индукционно 
лечение. Проучване на MDACC върху 128 болни 
показва най-добри резултати на ден+100 от режи-
ма имуномодулатор + дексаметазон в сравнение с 
MDex и без индукционно лечение.35,36 На базата на 
тези данни се приема, че при плазматични клетки в 
костния мозък < 10% пациентите трябва да бъдат 
насочвани за АСКТ без индукционно лечение.

Алтернативни лекарствени продукти. 
Bendamustin в проспективно проучване показва 
хематологичен отговор при 40-50% от пациентите с 
RRAL, асоциирана с макроглобулинемията на Вал-
денщрьом37 
BCL-2 антиапоптоични протеини. Както вече бе 
посочено, най-честата цитогенетична аномалия при 
AL-амилоидоза е t (11;14). Логично е тестването на 
venetoclax, показал много добри, вкл. MRD (-) пълни 
ремисии при ХЛЛ. В момента се провежда клинич-
но проучване на комбинацията Venetoclax в четири 
ескалиращи дози 100 mg, 200 mg, 400 mg и 800 mg 
/дн + Dexamethasone при AL-амилоидоза. (В лите-
ратурата има единични съобщения за приложението 
venetoclax, довели до постигане на бърз пълен отго-
вор.38 

2. Лекарства, насочени към разграждането на 
амилоидните фибрили 
Doxycyclin се свързва с рибозомните субединици 
30S и 50S като потиска синтезата на протеините, ин-
терферира с формирането на фибрилите при ами-
лоидоза. В ретроспективен анализ върху 30 болни 
със сърдечна амилоидоза, добавянето на doxycyclin 
подобрява преживяемостта в сравнение с историче-
ска контролна група.39,40

Еpigallocatechin gallate (ECGC) е един от основни-
те полифеноли в зеления чай. Действа като лиганд, 
стабилизиращ димерите, като взаимодейства с ва-
риабилните домейни на LС. Той свързва селектив-

но амилоидогенни ЛВ независимо от вариабилната 
им хетерогенност. Ефектът от него е наблюдаван в 
ретроспективен анализ при 59 болни със сърдечна 
амилоидоза, които консумирали редовно зелен чай. 
От тях 11 (19%) намаляват размера на стената на 
лявата камера с най-малко 2 mm.41 Има активни 
рандомизирани проучвания върху ефективността на 
ECGC при пациенти със сърдечна амилоидоза, ре-
зултатите от които очакват обобщение. 
NEOD001 -иновативно МКА, което таргетира LC 
криптични епитопи на амилоидните фибрили. Пър-
воначално при 27 болни, постигнали терапевтичен 
отговор от предходно лечение, NEOD001 показва 
сърдечен и бъбречен отговор при 57% и 60% съ-
ответно.При последващите проучвания фаза 1b 
– „PRONTO“ и фаза 3 „VITAL“, NEOD001 се оказва 
неефективен и проучванията с него са преустанове-
ни.42 
II-IF4 (CAEL-101) – химерично МКА съсщо с насо-
ченост срещу амилоидните фибрили и тествано 
във фаза 1/1b изпитвания при RRAL. Проучването 
показва 67% сърдечен отговор и в 50% бъбречен от-
говор за кратък период от 21- 28 дни при сърдечна и 
бъбречна амилоидоза съответно.43

CPHPC. Други фибрил-насочени стратегии включ-
ват dezamizumab, анти-SAP антитяло в комбинация 
с miridesap; CPHPC представлява малка молекула 
с палиндромно наименование, която свързва цирку-
лиращите SAP. Комбинацията ефективно отстраня-
ва фибрилерните депозити от черния дроб, бъбре-
ците и други органи. Оценява се ефективността му 
при сърдечна амилоидоза.44 

3. Лечение на сърдечната недостатъчност – без-
помощност и липса на ефект от конвенционална-
та кардиотропна терапия.45-49 

За лечението на сърдечните увреждания при AL-ами-
лоидоза терапевтичният избор е силно ограничен, 
а получените резултати отчайващо лоши. Тради-
ционните средства за овладяване на конгестивната 
сърдечна недостатъчност са неприложими и дори 
опасни. Бета-блокерите влошават състоянието с 
брадикардния си ефект (сърдечната честота е един-
ствения компенсаторен механизъм за поддържане 
на сърдечния обем). От друга страна бета-блоке-
рите и ACE-инхибиторите влошават вегетативната 
миокардна дисфункция. В проучване in vitro, дигита-
лисът и Са-антогонисти акумулират в амилоидните 
депозити в миокарда, поради което приложението 
им е противопоказано. Бримковите диуретици са 
основният възможен терапевтичен избор при отоци, 
но трябва да се има предвид хипоалбумнемията. 
Наред със СН пациентите със сърдечна AL-ами-
лоидоза страдат от ритъмно проводни нарушения, 
като най-честото от тях е ПМ. Поради дилатираното 
предсърдие, повишеното теледиастолно налягане, 
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както и самата амилоидна инфилтрация, възстано-
вяването на синусовия ритъм е предизвикателство, 
а в дългосрочен план – неуспешно. При аритмии 
Amiodarone е първи избор, тъй като контролира ри-
тъма без да забавя сърдечната честота. При бра-
дикардия и други проводни нарушения е показано 
имплантирането на пейсмейкър, със стандартните 
индикации, но при по-нисък праг, предвид автоном-
ната вегетативна невропатия, хипоалбуминемията и 
хемодинамичната нестабилност. Двукамерните пей-
смейкъри имат положителен ефект върху предсърд-
ното пълнене при рестриктивната кардиомиопатия. 
Антикоагулантната терапия е задължителна при па-
циенти с надкамерни аритмии, но след внимателна 
преценка на контрактилна дисфункция на предсър-
дията, повишената съдова чупливост и амилоидна-
та коагулопатия. Липсват и доказателства за полза 
от приложение на вазодилататори и инотропни ме-
дикаменти. Допамин в ренопротективни дози е пре-
поръчителен при аназарка и бъбречна недостатъч-
ност. По принцип при пациенти с AL-амилоидоза без 
хематологишчна ремисия не се предприема транс-
плантацията, поради реалната опастност от реци-
див на лековерижната патология в трансплантира-
ния орган. Сърдечната трансплантация следва да 
се предшества от АСКТ. Перитрансплантационната 
смъртност остава по-висока от тази при сърдечна 
трансплантация по други показания.50,51

КРИТЕРИИ ЗА ТЕРАПЕВТИЧЕН ОТГОВОР 

Наред с добре уточнените критерии за отделни видо-
ве хематологични ремисии са създадени и критерии 
за отговор при сърдечна AL-амилоидоза: понижение 
на N-proBNT >30% или 300pg/ml, ако изходното ниво 
на NT-proBNT е било >650pr/ml, или >/= 2 точки по-
нижение на класа по NYHA (когато изходния клас по 
NYHA е III – IV).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прогнозата и преживяемостта на болните с AL-ами-
лоидоза е в зависимост от два основни фактори: 
ранна диагноза с високоинформативните методи 
за доказване на моноклоналния лековерижен ком-
понент, типа и степента на плазмоклетъчната про-
лиферация, органната локализация с модела на 
лековерижната патология и на второ място – от 
прилагането на ешелонирано съвременно лечение 
от интердисциплинарен екип. Без хематологичен от-
говор пациентите със сърдечна AL-амилоидоза ня-
мат никакъв шанс за овладяване на рестриктивната 
кардиомиопатия. Публикуваните данни категорично 
показват, че само настоящата front-line терапия, ба-
зирана на антимиеломните режими, е в състояние 
да подобри преживяемостта като превърне сърдеч-
ната AL-амилоидоза в хронично контролируемо за-
боляване.
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Резюме. Костното ремоделиране е важен процес, осъществяващ се през целия живот на човека с цел 
запазване на костната хомеостаза. При множествения миелом (ММ), второто най-често срещано 
хематологично злокачествено заболяване, в костния мозък се натрупват клонални плазматични 
клетки (myeloma plasma cells, MРСs), които засягат дълбоко процесите на костно ремоделиране. 
Миелом-индуцираната костна болест (myeloma-induced bone disease, MBD) е отличителен белег 
на заболяването. До 80% от новодиагностицираните пациенти са с остеолитични костни 
лезии, водещи многократно увеличен риск от възникване на патологични фрактури и влошено 
качество на живот. Дисбаланс в процесите на костното ремоделиране с превалиране на костната 
резорбция над костното формиране стои в основата на патогенезата на MBD. Включват се 
множество интра- и интерцелуларни сигнални пътища като RANKL/RANK/OPG, Notch и Wnt/β-Cat-
enin сигнализиране, както и разнообразие от хемокини, сигнални и ефекторни молекули като DKK-1, 
склеростин, периостин, активин А и транскрипционни фактори. Целта на настоящия обзор е да 
представи някои от основните патогенетични механизми за развитие на MBD.

Abstract. Bone remodeling is an important process that occurs throughout human life in order to maintain 
bone homeostasis. In multiple myeloma (MM), the second most common hematologic malignancy, clonal plas-
ma cells (myeloma plasma cells, MRCs) accumulate in the bone marrow, which profoundly affect the bone re-
modeling processes. Myeloma-induced bone disease (MBD) is a hallmark of the disease. Up to 80% of newly di-
agnosed patients have osteolytic bone lesions, leading to a significantly increased risk of pathological fractures 
and impaired quality of life. An imbalance in the processes of bone remodeling with a predominance of bone 
resorption over bone formation underlies the pathogenesis of MBD. Multiple intra- and intercellular signaling 
pathways such as RANKL/RANK/OPG, Notch and Wnt/β-Catenin signaling are involved, as well as a variety of 
chemokines, signaling and effector molecules such as DKK-1, sclerostin, periostin, activin A and transcription 
factors. The purpose of this review is to present some of the main pathogenetic mechanisms for the develop-
ment of MBD.

КОСТНА ТЪКАН И КОСТНО РЕМОДЕЛИРАНЕ

Костната тъкан представлява специализирана съе-
динителна тъкан. Матриксът й е изграден от орга-
нична и неорганична съставка. Първата е предста-
вена предимно от колаген тип I и XII, протеогликани, 
глюкозаминогликани, хиалуронова киселина, осте-
опонтин, остеонектин и остеокалцин. Установяват 

се и други протеини, потънали в матрикса – фету-
ин, имуноглобулини и др. Неорганичната съставка 
е изградена от хидроксиапатит, калциев карбонат и 
магнезиев фосфат. Клетъчният състав е представен 
основно от остеоцити, остеобласти, остеокласти и 
костно-мозъчни стволови клетки (BMSCs). Остео-
кластите са големи, многоядрени клетки, произлиза-
щи от сливането на мононуклеарни хематопоетични 
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стволови клетки, комитирани в моноцитно-макро-
фажната линия. Зрелите остеокласти произвеждат 
ензими, които разграждат органичния матрикс, и под-
киселяват средата. Остеобластите са мононуклеар-
ни клетки, произхождащи от мезенхимните стволови 
клетки. Тяхната роля е свързана с изграждането на 
костта, включващо синтез на органичната и неор-
ганичната й съставка. Пълната минерализация се 
осъществява за няколко месеца като е необходима 
нормална плазмена концентрация на калций и фос-
фати. Процесът се регулира основно от калцитриол, 
паратхормон, кортизол и естрогени. Финално зрели-
те остеобласти се превръщат в остеоцити и потъват 
в минералната компонента на костта. Остеоцитите 
представляват около 95% от всички костни клетки и 
играят ключова роля в костното ремоделиране. При-
тежават механорецептори и хеморецептори, с помо-
щта на които реагират на промените в околната сре-
да. Чрез цитоплазмените си израстъци (дендрити) 
те комуникират както помежду си, така и с другите 
видове костни клетки (1).
Костта представлява метаболитно активна и дина-
мична система. Физиологичното костно ремодели-
ране протича през целия живот и се осъществява в 
отделни участъци на повърхността на костта в т. нар. 
„костна метаболитна единица“ (ВМU). Общият кос-
тен метаболизъм е резултат от кумулативния ефект 
на всички ВМUs, осигурява постоянното подновява-
не на костите като напасва архитектониката им към 
механичните натоварвания и способства за възста-
новяване на увредени костни участъци. Костното ре-
моделиране преминава през пет фази (2):
1. активиране, с ключова роля за целия процес – 

покривните клетки и остеоцитите отделят важни 
фактори, които стимулират остеокластните пре-
курсори да се диференцират до остеокласти;

2. резорбция – секретират HCl, необходимо усло-
вие за разграждане на неорганичната съставка 
на костта и остеокластите освобождават проте-
азни лизозомни ензими за разграждане на орга-
ничния матрикс;

3. преобразуване – остеокластите изчезват, а ос-
теобластните прекурсори пролиферират и ди-
ференцират до остеобласти под въздействие 
на растежни фактори, отделени от клетките на 
моноцитно-макрофагиалната система;

4. формиране – остеобластите образуват нова 
костна матрица;

5. фаза на покой – остеобластите се превръщат в 
покривни (почиващи) клетки в/у новообразува-
ната костна повърхност.

При физиологични условия остеобластите и осте-
окластите се намират в непрекъснато балансирано 
взаимодействие, като остеоцитите осъществяват фи-
ната регулация между тях. Сигналният път, включващ 
RANK (Receptor Activator of Nuclear factor kB) и него-
вия лиганд RANKL, е идентифициран като решаваща 
регулаторна система за костното ремоделиране (3).

МЕЖДУКЛЕТЪЧНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 
MBD

MPCs намират благоприятна среда и се натруп-
ват в стромалната костно-мозъчна ниша, богата на 
ВMSCs, фибробласти, адипоцити, ендотелни клетки, 
остеокласти, остеобласти, имунни клетки, хемопое-
тични клетки и течна среда, изобилстваща от цито-
кини, растежни фактори, хемокини и екстрацелулар-
ни везикули (4). Установени са сложни двупосочни 
взаимодействия между МРСs и микросредата, които 
са основен фактор за увеличената преживяемост 
и пролиферация на МРСs, лекарствената резис-
тентност и прогресията на заболяването (5). Взаи-
модействието между MPCs и BMSCs е критично за 
активиране на остеолитичния процес. MPCs предиз-
викват промени в костно-мозъчната микросреда и 
установяват порочен цикъл на положителна обратна 
връзка, който благоприятства тяхното оцеляване, а 
диференциацията на BMSC в остеобласти се нару-
шава (6). MPCs експресират VLA-4 (α4β1 интегрин), 
докато BMSC експресират VCAM-1, който е лиганд 
за VLA-4. Активирането на VLA-4 интегриновата сис-
тема е критично за заселването на MPCs и за разви-
тието на MBD (7). Когато тази връзка се инхибира, 
пролиферацията на MPCs се препятства и костна-
та резорбция се преустановява (8). Адхезивните 
взаимодействия също активират p38-алфа-мито-
ген-активирана протеин киназа (p38α-MAPK), която 
индуцира костната резорбция и потиска апоптозата 
на MPCs. Vanderkerken и съавт. установяват в миши 
модели, че инхибиране на този път води до предот- 
вратяване на остеолизата и редукция на туморния 
обем (8).

ПОВИШЕНА АКТИВНОСТ НА  
ОСТЕОКЛАСТИТЕ ПРИ ММ – СИГНАЛНИ 

 ПЪТИЩА И МОЛЕКУЛИ

RANK/RANKL сигнален път
Откриването на RANK/RANKL/OPG сигналния път 
като важна регулаторна система за остеокластното 
активиране потвърди главната роля на TNF супер-
фамилията за костния метаболизъм. Вътреклетъч-
ното предаване на сигнала по този път се медиира 
от ядрения фактор NF-кВ, чието активиране и тран-
слоциране към ядрото се осъществява по два меха-
низма – каноничен и не-каноничен. По каноничния 
път се активират транскрипционните гени RelA:p50 
и c-Rel:p50. При ММ е активиран предимно не-кано-
ничният път посредством рецепторите RANK, CD40, 
BAFFR, LTβR, разположени по повърхността на ми-
еломната клетка с последващо активиране на RelB 
гените (9).
RANK (рецептор активатор на ядрения фактор NF-
kВ) е трансмембранен рецептор, който принадлежи 
към суперсемейството на тумор некротизиращия 
фактор (TNF) и се експресира по повърхността на 
различни тъкани като скелетни мускули, тимус, че-
рен дроб, дебело черво, млечна жлеза, простата, 
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панкреас, остеокластните прекурсори, В и Т лим-
фоцити, дендритни клетки. По повърхността на 
пре-остеокластните прекурсори той се намира в 
олигомерна и димерна форма. При пренареждането 
на субединиците на рецептора в тримери се усилва 
афинитета му към неговия лиганд (RANKL). RANKL 
също принадлежи към TNF суперфамилията. Уста-
новени са 3 изоформи – RANKL1, 2 и 3, които съ-
ществуват както като мембранно свързани, така и 
като разтворими молекули (sRANKL). Експресират 
се в кости, бял дроб, костен мозък и лимфни възли. 
При ММ RANKL e експресиран върху BMSCs от ос-
теобластната линия и остеоцити. MPCs секретират 
и PTHrP, който също стимулира по паракринен път 
експресията на RANKL върху тези клетки (10). След 
протеолитичното разцепване на RANKL от матрикс-
ните металопротеази MMP14, ADAM10 или ADAM17 
той се превръща в sRANKL (11). Свързването на 
sRANKL към RANK води до сливане на остеокласт-
ните прекурсори в многоядрени клетки, които в край-
на сметка се превръщат в зрели остеокласти. Зре-
лите остеокласти се прикрепват към повърхността 
на костта, за да се активират и да инициират проце-
са на костна резорбция. Остеопротегеринът (OPG) 
е също член на TNF суперфамилията и се секрети-
ра от BMSCs и остеобласти. Това е разтворим ре-
цептор-примамка за TNF домена на RANKL, който 
инхибира остеокластогенезата чрез поддържане 
на ниски нива на RANKL чрез два механизма. OPG 
осъществява вътреклетъчен контрол на субклетъч-
ния трафик на RANKL в остеоцити и остебласти. Той 
образува в ендоплазмения им ретикулум и апара-
та на Голджи неактивни комплекси с RANKL. Едва 
след протеолитично разграждане на OPG в лизозо-
мите RANKL се насочва към клетъчната повърхност. 
Стимули, които благоприятстват костната деструк-
ция, като калцитриол, PTH, PTHrP, глюкокортикои-
ди, цитокини (IL-1, IL-7, TNFα) и простагландин Е2 
осъществяват действието си чрез увеличаване на 
RANKL и намаляване на експресията на OPG (12). 
От друга страна за развитието на туморите с локали-
зация в костта и метастазирането им е важно и вза-
имодействието на синдекан-1 (Sdc1, CD138) с OPG 
(13). MPCs експресират във висока степен CD138, с 
помощта на който поемат OPG посредством рецеп-
тор-медиирана ендоцитоза и го разграждат, намаля-
вайки ефективно концентрацията му (14). Оформя 
се порочен кръг, водещ до променено съотношение 
sRANKL/OPG в полза на RANKL, което обуславя 
повишената костна деструкция при ММ. В хода на 
болестта и при прогресия на заболяването нивата 
на sRANKL се увеличават и корелират с утвърдени 
прогностични туморни маркери като β2-микроглобу-
лин и с броя на MPCs в костен мозък. В проучване 
със 121 новодиагностицирани ММ пациенти Terpos 
и съавт. предлагат съотношението RANKL/OPG като 
нов и независим прогностичен фактор за преживяе-
мостта на ММ пациентите (12)
Notch сигнален път
Notch сигналният път е важен регулатор на кле-

тъчните диференциация, апоптоза, пролиферация, 
морфогенеза и е от съществено значение за ембри-
оналното развитие на многоклетъчните организми. 
Той регулира различни процеси като ангиогенеза, 
миогенеза, глиогенеза, неврогенеза и хематопоеза. 
Notch сигнализирането осъществява юкстакринното 
клетка-клетка взаимодействие посредством сравни-
телно прост механизъм, невключващ последваща 
каскада от вторични/третични посредници и ампли-
фикация на сигнала (фиг. 1).

Фигура 1. Молекулна организация на Notch сигналния 
път.

Легенда: АDAM/TACE, γ-секретаза – протеолитични ензими, NICD 
– Notch интрацелуларен домен, HES-1/C-MYC – таргетни гени за 
Notch

При бозайниците са познати 4 различни Notch ре-
цептора – Notch1, Noch2, Noch3 и Noch4. Структурно 
Notch рецепторът е трансмембранен белтък разпо-
ложен върху клетката, която приема сигнала, с голя-
ма хетероолигомерна екстрацелуларна част, малка 
трансмембранна и малка интрацелуларна част. Ак-
тивирането се осъществява чрез свързването му с 
два типа мембранно свързани лиганди – Delta-like 
ligands (DLL1, 3, 4) и Serrate-like ligands (Jagged1 and 
2), разположени върху клетката, предаваща сигна-
ла. Следва двустъпално протеолитично разцепване 
на рецептора от ADAM/TACE и γ-секретазата и ос-
вобождаване на интрацелуларния домен на Notch 
рецептора (NICD) в цитоплазмата. NICD се трансло-
цира в ядрото, образува с допълнителни белтъци, 
улесняващи свързването му с ДНК, транскрипцио-
нен комплекс, който активира транскрипцията на 
таргетни гени – HES-1 и C-MYC (15).
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Фигура 2. Роля на Notch сигналния път за междуклетъчните взаимодействия при ММ

Дисрегулацията на Notch сигналния път представля-
ва компонент от патогенетичните механизми на MBD. 
Notch1, Notch2, Jagged1 и Jagged2 са свърхекспре-
сирани от MPCs. Активирането на Notch сигналния 
път се осъществява по два механизма – хомотипен 
тип (клетъчно взаимодействие между MPCs) и хете-
ротипен път (клетъчно взаимодействие между MPCs 
и BMSCs, които експресират всички видове Notch 
лиганди). Notch сигналният път контролира експре-
сията и функцията на CXCR4/SDF1α хемокиновата 
система, която е в основата на натрупване, увеличе-
на преживяемост и миграция на MPCs (16). Второто 
важно следствие от активирането на Notch рецеп-
торите и лиганди е моделирането на костно-мозъч-
ната ниша от MPCs. Свръхекспресията на Jagged2 
увеличава освобождаването на разтворимите IL6, 
съдовия растежен ендотелен фактор (VEGF) и инсу-
лино-подобния фактор 1 (IGF1) от BMSCs (17). Тези 
фактори усилват активността на MPCs. Също така 
дисрегулацията на Jagged2 в MPCs е ранен фено-
мен, установен в моноклоналната гамопатия с не-
определено значение (MGUS), докато аберантната 
експресия на Jagged1 се наблюдава при прехода от 
MGUS към активен MM. Notch сигналната дисрегу-
лация е важен фактор за прогресия на остеолитич-

ните промени при ММ, поради увеличаване актив-
ността на остеокластите и нарушаване на костното 
ремоделиране. Установено е, че хомотипното акти-
виране на Notch сигналния път в MPCs стимулира 
освобождаването на RANKL. Jagged1 и Jagged2 ли-
гандите, експресирани върху MPCs активират Notch 
сигналния път в BMSCs, водещо до допълнителна 
секреция на RANKL. RANKL се свързва с RANK по 
повърхността на остеокластните прогенитори, во-
дещо до активиране на NF-kB сигналния им път. 
Това от една страна способства диференцирането 
им до остеокласти и тяхното активиране, но и води 
до допълнителна усилена експресия и активира-
не на Notch2 от самите остеокластни прогенитори. 
Същевременно активираният Notch сигнален път в 
остеобластните прогенитори посредством лиганди, 
принадлежащи на MPCs, потиска диференциране-
то им в зрели остеобласти (фиг. 2) (18). Освен това 
има натрупани доказателства, показващи, че Notch 
сигналният път може да участва при създаването на 
преметастатична среда в костта чрез иницииране 
експресията на адхезионни молекули, мигриращи 
хемокини и ангиогенни фактори и чрез смущение на 
имунния надзор (19).

Aктивин А
Активин-А е хомодимер, изграден от две инхибино-
ви βA субединици, свързани с дисулфиден мост и 
принадлежи към семейството на трансформиращия 
растежен фактор-β (TGF-β). Той регулира различ-
ни биологични функции, включително хормонална 
хомеостаза, гонадни функции, мускулен растеж, 
имунитет, възпаление и костно ремоделиране (20). 
Активин-А се свързва с един от двата повърхност-
но-клетъчни рецептори тип II (ActRIIA или ActRIIB), 
при което се привлича и фосфорилира рецепторен 
белтък тип I (ActRI, известен още като ALK4 – ак-
тивин рецептор подобна киназа 4). Фосфорилира-
нето на ALK4 го активира, включва се сигналната 

каскада Smad, чрез формиране на комплекс от три 
белтъка Smad2/3/4 и транслокация на комплекса в 
ядрото, където действа като транскрипционен фак-
тор (21). Известно е, че активин А е въвлечен и в 
други Smad-независими (неканонични) сигнални пъ-
тища като p38 митоген-активирани протеин кинази 
(38MAPK), извънклетъчни сигнално-регулирани ки-
нази 1 и 2 (ERK1/2) и c-Jun NH2-терминална киназа 
(JNK) (20). Взаимодействието между BMSCs и MPCs 
предизвиква секреция на активин А и чрез авто- и 
паракринна регулация потиска минерализацията и 
образуването на извънклетъчния матрикс като сти-
мулира остеокластите и инхибира остеобластите. 
Активин А оказва стимулиращ ефект върху растежa 
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на остеокластите чрез индуциране експресията на 
RANK и активиране на NF-кВ пътя (22). Той е пови-
шен при пациенти с ММ с напреднало заболяване 
и корелира с прогресията на MBD и лоша прогноза 
(23). Повишените серумни нива на активин А коре-
лират с тези на серумния периостин при новодиаг-
ностицирани ММ-пациенти в напреднал стадий (24).
Суперфамилията на TNF
TNF-α е един от най-мощните остеокластогенни ци-
токини, който е повишен при пациенти с ММ и участ-
ва в патогенезата на костната болест (22). По-ран-
ните стадии на ММ се характеризират по-скоро с 
необичайно ниска степен на апоптоза, отколкото с 
висока митотична скорост. Потискането на апопто-
зата се медиира отчасти от TNF-α чрез няколко сиг-
нални пътища, основният от които е активирането 
на NF-κB. TNF-α е не само мощен активатор на кла-
сическия път на NF-κB, но и самият той се регулира 
от него. Стимулирайки автокринното производство 
на IL-6, TNF-α индуцира клетъчния цикъл и осигу-
рява пролиферацията на MPCs. Освен това TNF-α 
благоприятства миграцията на MPCs като индуцира 
повишена експресия на моноцитния хемоатрактан-
тен протеин 1 (MCP-1) в MPCs. Серумните нива 
на TNF-α корелират с метастатичния потенциал на 
клетките. Чрез блокиране на MCP-1 се преустановя-
ва повишената миграция на MPCs, предизвикана от 
TNF-α (25).
MPCs са силно зависими от микросредата на кост-
ния мозък. Един от компонентите на туморната ми-
кросреда е B-клетъчният активиращ фактор (BAFF; 
известен също като В лимфоцитен стимулатор, 
TNFSF-13B). Той също е представител на TNF-α 
суперфамилията и се секретира и експресира пре-
димно от макрофаги, дендритни клетки, остеокласти 
и BMSCs (22). Множество проучвания доказват, че 

BAFF функционира като фактор, предопределящ 
повишената преживяемост на MPCs. Последните 
експресират няколко BAFF-свързващи рецептори, 
най-същественият от които е трансмембранният 
активатор и CAML интерактор (TACI). Свързването 
на BAFF с рецептора води до конститутивно акти-
виране на каноничните или неканоничните NF-κB 
пътища. Серумните нива на BAFF са значително по-
вишени при пациенти с ММ в сравнение със здрави 
контроли и са в обратна корелационна зависимост с 
общата преживяемост (26).

ПОНИЖЕНА АКТИВНОСТ НА  
ОСТЕОБЛАСТИТЕ ПРИ ММ – СИГНАЛНИ  

ПЪТИЩА И МОЛЕКУЛИ

WNT сигнален път
Трансдукционният сигнален път Wnt е силно ево-
люционно запазен и плейотропен по функции – ре-
гулира разнообразие от клетъчни процеси, включи-
телно клетъчна пролиферация, диференциация и 
миграция. Името Wnt се оформя като съчетание от 
Wg (Wingless, ген при безкрил тип Drosophila) и int 
(integration 1, протоонкоген причиняващ рак на гър-
дата при мишки) (27). При хора дерегулация на Wnt 
сигналния път се свързва с различни неопластични 
процеси.
Охарактеризирани са три Wnt сигнални пътища: ка-
ноничен Wnt път, неканоничен Wnt път, свързан с 
равнинната клетъчна полярност и неканоничен Wnt/
калциев път. За да се включи, който и да е от тях, е 
нужен лиганд от Wnt семейството, което до момента 
при хората е представено от 19 липидно модифи-
цирани гликопротеини. Веднъж секретирани в меж-
дуклетъчното пространство те действат по авто- или 
паракринен начин (фиг. 3).

Фигура 3. Wnt сигнални пътища

Съкращения: Wnt1/2/3a/5a/11 – представители на Wnt лигандите, LRP5/6 – Lipoprotein receptor-related protein, FZD – Frizzled рецептор, AXIN – цито-
золeн скелетен протеин, APC – Adenomatous polyposis coli, GSK3 – Glycogen synthase kinase 3, CK1α – casein kinase 1α, Dvl – Disheveled ефекторен 
протеин, Cdc42 (Cell division control protein 42 homolog), Rac и Rho – представители на семейството на малките GTPases, JNK – Jun kinase, PKC 
– Protein kinase C, CamKII – Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, CaN – Calcineurin, TCF/LEF – T-cell factor/lymphoid enhancing factor, AP-1 – 
Activator protein-1, NFAT – Nuclear factor of activated T cells, Groucho – universal transcriptional corepressor
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За да се задейства каноничният WNT сигнален път, 
Wnt лигандът се свързва към рецепторен комплекс, 
състоящ се от трансмембранен G-куплиран рецеп-
тор от семейството рецептори Frizzled (Fzd) и коре-
цепторите LRP5 и LRP6. При активиране, рецептор-
ният комплекс привлича към себе си т.нар. разрошен 
(Dvl) ефекторен протеин към плазмената мембрана, 
водещо до последващо струпване на Axin1-GSK3. 
Основна функция на така формирания голям белтъ-
чен комплекс е да потисне цитозолна система, от-
говорна за разграждането на редица белтъци. Цен-
трална роля при предаването на сигнала в клетката 
играе цитоплазменият белтък β-катенин, който съ-
ществува в две основни състояния – фосфорилира-
но и дефосфорилирано. Когато каноничният път не е 
включен, β-катенинът се фосфорилира непрекъсна-
то от деструкционния цитозолен комплекс, състоящ 
се от скелетните протеини APC и Axin1 и киназите 
GSK3 и CK. Така β-катенинът е маркиран за убик-
витиниране и последващо протеазомно разгражда-
не, при което цитоплазмената му концентрация се 
поддържа ниска. Активирането на каноничния път 
благоприятства дефосфорилирането на β-катенин, 
което го стабилизира и води до нарастване на кон-
центрацията му. Става възможно да се транслоци-
ра към ядрото, където активира транскрипционните 
фактори TCF/LEF (T-cell factor/lymphoid enhancing 
factor). Така β-катенинът улеснява транскрипцията 
на Wnt таргетните гени, които включват регулатори 
на клетъчния цикъл като CCND1 (кодиращ cyclinD1) 
и MYC и молекулата за оцеляване BIRC5, която се 
транслира в сървивин, член от фамилията инхиби-
тори на апоптозата.
Множество Wnt лиганди са способни да задействат 
неканоничните β-катенин независими пътища, които 
включват свързване с Fzd рецептора, взаимодейст-
ващ с други трансмембранни протеини, включител-
но рецепторните тирозин кинази Ryk и Ror, a не с 
LRP ко-рецепторите. Чрез привличане на Dvl проте-
ина рецептор/Wnt лиганд взаимодействието води до 
активиране на множество сигнални каскади, които 
са силно преплетени. Така например се стига до ак-
тивиране на малките GTPases RhoA, Rac и Cdc42, 
които активно пренареждат цитоскелета на клетката 
и контролират клетъчните полярност и подвижност. 
Освен това RhoA и Rac са способни да активират 
Jun киназата (JNK), която индуцира активиране на 
AP1- и NFAT транскрипционните фактори. При Wnt/
калциевия път Dvl протеинът води до активиране 
на хетеротримерни G-протеини, които индуцират 
калциев инфлукс в цитозола. Вторичните калций-за-
висими посредници като PKC, camKII и CaN се ак-
тивират и влияят на различни сигнални каскади, за-
висещи от клетъчния контекст. Така например PKC 
и CamKII са способни да индуцират NFAT-медиира-
ната транскрипция чрез улесняване транслокацията 
към ядрото на този транскрипционен фактор.
Разграничаването на канонични и неканонични Wnt 

сигнални пътища е твърде условно и се предполага 
интегриран/конвергентен Wnt път. Така например ка-
ноничният Wnt3a лиганд е способен да стабилизира 
β-катенин чрез неканоничния вторичен посредник 
Rho, докато известният неканоничен Wnt5a лиганд е 
в състояние да активира управлявания от β-катенин 
каноничен Wnt път, ако се свърже с Fzd5 рецептор, 
установено при проучвания с Xenopus laevis. Допъл-
нителни нива на регулация се включват и определят 
кои низходящи сигнални каскади да се активират 
(28).
Много от клетките, присъстващи в костния мозък 
(остеобласти, остеокласти, адипоцити, ендотелни 
клетки, стромални клетки, мезенхимни стволови 
клетки (MSC) и хематопоетични стволови клетки 
(HSC), произвеждат набор от Wnt лиганди, което 
обуславя активно Wnt сигнализиране. Интегрите-
тът на Wnt сигналния път е от ключово значение за 
диференциацията, узряването и преживяването на 
остеобластите. Потискането на Wnt пътя в мезен-
химните клетки-предшественици насочва диферен-
циацията към адипоцитен, а не остеобластен фено-
тип. Освен това β-катенин участва в регулацията на 
купелуването на остеобластните и остеокластните 
предшественици чрез контрол на експресията на 
OPG. Вероятно най-важният механизъм, чрез кой-
то МPCs съдействат за дисбаланса остеобласти/
остеокласти, е чрез отслабване на активното Wnt 
сигнализиране по каноничния път. Аберантното Wnt 
сигнализиране може да допринесе за пролифераци-
ята на МPCs, а за някои от членовете на Wnt семей-
ството се предполага, че благоприятстват миграция-
та и инвазията на МPCs посредством неканоничния 
Wnt път, който е включен и в адхезия-медиираната 
лекарствена резистентност на тези неопластични 
клетки (29).
Склеростин
Склеростинът е малък (22 kDa) мономерен гликоп-
ротеин, който в С-терминалната си част, с помощта 
на три дисулфидни моста, образува цистеинов въ-
зел, гарантиращ неговата стабилност. Поради тази 
си структурна особеност, е член на Cerberus/DAN 
(differential screening-selected gene aberrative in 
neuroblastoma) фамилията антагонисти на костния 
морфогенен протеин (BMP). Той е продукт на SOST 
гена и при физиологични условия се експресира и 
секретира от остеоцити и ставни хондроцити (30). 
Експресира се и в други тъкани като бял дроб, бъ-
бреци, черен дроб, епидидим, пилорния свинктер и 
малък мозък (31).
Първоначално се е считало, че действието на скле-
ростин се осъществява чрез потискане на BMP-сиг-
налния път, но впоследствие е установено, че инхи-
биторният ефект на склеростин върху BMP-пътя e 
слаб. Склеростин показва висока хомоложност със 
секретирания протеин Wise (познат още като USAG-
1, Ectodin и SOSTDC1), който осъществява ефекти-
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те си както чрез BMP-пътя, така и чрез Wnt-пътя по-
средством взаимодействие с LRP-ко-рецепторите. 
Това поражда идеята, че действието на склеростина 
вероятно е опосредствано и чрез Wnt сигналния път, 
което по-късно се доказва в редица in vivo и in vitro 
проучвания (32). Свързването на склеростин към 
LRP5/6 възпрепятства свързването на Wnt лиганди-
те с тези ко-рецептори, както и взаимодействието на 
ко-рецепторите с Frizzled рецептора с краен ефект 
супресия на Wnt-пътя. При мезенхимните клет-
ки-предшественици потискането на Wnt-пътя насоч-
ва диференциацията им към адипоцитен фенотип, 
а при зрелите остеобласти се достига до намалена 
преживяемост, активиране на апоптотичните каска-
ди и намаляване продукцията на остеобластспеци-
фични белтъци. Секрецията на OPG се потиска и 
нараства тази на RANKL, т.е. косвено се стимулира 
остеокластното узряване и активност. При Sost-де-
фицитни (Sost–/–) мишки се наблюдава повишена 
костна маса, както и при прилагане на анти-скле-
ростин-неутрализиращо антитяло. Експресията на 
склеростин се потиска от механична стимулация 
върху костта, както и от паратиреоидния хормон, 
простагландин E2, членове на семейството на IL-6, 
онкостатин M, левкемия инхибиторен фактор (LIF) 
и кардиотрофин-1 (CT-1). Последните два факто-
ра са с остеокластен произход, доказващо тясното 
взаимодействие между остеокласти, остеобласти и 
остеоцити при процесите на костното ремоделиране 
(30).
Установен е и друг интересен факт – при мишки с 
делеция на гена за склеростин нараства плазмено-
то ниво на калцитриол и обратната реабсорбция на 
калций в бъбречните тубули. Наблюдава се и авто-
кринна стимулация на продукцията на FGF-23 в ос-
теоцита под въздействие на склеростин. FGF-23 е 
негативен регулатор на 1-алфа редуктаза в бъбрека, 
което подсказва възможен както индиректен, така и 
директен ефект на склеростин върху превръщането 
на витамин Д в активната му форма (33).
По отношение на ММ има доказателства, че склерос-
тинът се секретира от МPCs, резидиращи в костния 
мозък. Интригуващ е фактът, че по-високи циркули-
ращи нива на склеростин са откриват при пациенти 
с активен ММ в сравнение с пациенти с MGUS, като 
най-високи са нивата при ММ-пациентите, които са с 
патологична фрактура още при диагностицирането, 
както и при тези в стадий 3 според ISS-стадиране-
то. Високите нива на склеростин са описани дори и 
във фазата на платото на заболяването. Така пови-
шените нива на циркулиращ склеростин биха могли 
да се използват като неблагоприятен прогностичен 
биомаркер при ММ-пациенти (34).
Dickkopf-1
До 2020 г. DKK семейството се състои от пет чле-
на – малките гликопротеини Dkk-1, Dkk-2, Dkk-3, 
Dkk-4 и DKKL1, Dkk-подобен протеин. В структурно 

отношение сред всички членове на семейството са 
открити два богати на цистеин домена – N-термина-
лен, по-рано наричан Cys1 и уникален за всеки един 
от DKK-протеините, докато С-терминалния (Cys2) е 
с голяма хомоложност и отговорен за свързването 
към LRP ко-рецепторите (35). Cys1 модулира това 
взаимодействие, основно отнасящо се за DKK-1, 
който е най-проучваният член на семейството и за 
първи път идентифициран в Xenopus laevis като 
секреторен протеин, способен да инхибира Wnt 
пътя. Описани са два модела за молекулярния ме-
ханизъм на действие на DKK-1. Първият механизъм 
включва конкуренция с Wnt-лигандите за свързване 
с LRP ко-рецепторите. Другият механизъм отразява 
способността на DKK-1 да се свързва с протеините 
Kremen, при което се образува тройният комплекс 
Kremen-LRP-DKK, който бързо се интернализира и 
разгражда в клетката. По този начин се намалява 
броят на трансмембранните LRP молекули, предо-
пределящо невъзможността Wnt-сигнализирането 
да се задейства. В допълнение се счита, че DKK-1 
може да действа и по β-катенин-независим начин, 
който все още не е добре проучен (36).
DKK-1 се очертава като ключов модулатор на кост-
ната болест при MM, при която е доказана уве-
личена експресия на DKK-1 гена. Той инхибира 
остеобластогенезата, тъй като предотвратява ди-
ференцирането на BMSCs в зрели остеобласти чрез 
потискане на автокринното WNT-сигнализиране, не-
обходимо за BMP-2-медиирана остеобластна дифе-
ренциация (37). На свой ред, недиференцираните 
BMSC секретират IL-6, който стимулира пролифе-
рацията на MPCs, секретиращи DKK-1 (38). DKK-1 
действа синергично със склеростин и води до осте-
областна дисфункция, ярък израз на което е пови-
шеното съотношение на RANKL/OPG. Изследвания 
от последните години при ММ, показват, че нивата 
на DKK-1 корелират с наличието и броя на литични 
костни лезии (39). При имунохистохимично изслед-
ване на биопсичен материал от костен мозък се 
доказва DKK-1 експресия само в MPCs. Освен това 
повишената концентрация на DKK-1 в костно-мозъч-
ната плазма корелира и с повишени нива на този 
белтък в серума. Установени са ниски нива на DKK-
1 при MGUS, което индиректно отразява запазената 
все още остеобластна функция в този стадий на ММ. 
Серумната концентрация на DKK-1 съответства на 
стадия на заболяването, като, при стадиране на па-
циентите според ISS-системата, тези във 2-ри и 3-ти 
стадий имат по-високи нива спрямо 1-ви стадий. В 
in vitro изследвания е установена потисната дифе-
ренциация на остеобластни прекурсори от човешки 
рекомбинантен DKK-1, както и от DKK-1, изолиран 
от костен мозък. Интересно е да се отбележи, че 
при агресивно протичащ ММ и вторична плазмокле-
тъчна левкемия са установени MPCs, негативни за 
DKK-1. Според Yaccoby, експресията на DKK-1 веро-
ятно е ограничена в определен стадий от развитие-
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то на болестта (40).
Успешното лечение на ММ се свързва с нормализи-
ране на костното ремоделиране, което се медиира 
поне отчасти от намалени серумни нива на DKK-1 
(41,42). Изследвания в тази насока обосноваха иде-
ята за разработването на DKK-1 неутрализиращи 
антитела. Те успешно водят до намаление на ту-
морния растеж в миши модели на MBD, индуцират 
диференциацията на остеобластите и инхибират 
пролиферацията на MPCs (43).
Периостин
Периостинът, известен също като остеобласт-специ-
фичен фактор 2 (OSF-2), е витамин К зависим ма-
триксeн Gla-протеин от екстрацелуларния матрикс 
(44). Принадлежи към фасциклиновата фамилия, 
произвежда се предимно от стромалните клетки и 
се експресира основно в периоста (откъдето идва и 
името му). Участва в костното образуване и в миг-
рацията на клетки, участващи в костното ремоде-
лиране, особено в условия на механичен стрес на 
костната тъкан (45,46). Mеханичното натоварване 
на костите значително повишава експресията на пе-
риостин, което корелира с подобрени биомеханични 
свойства на дългите кости чрез увеличаване на кос-
то-образуващата активност, особено в периостална-
та зона. Тези резултати предполагат, че периостинът 
може да бъде биомаркер на периосталния метабо-
лизъм, процес, който не може да бъде определен 
от конвенционалните маркери на костния търновър, 
повечето от които са биомаркери на ремоделиране 
на ендосталната кост (47). In vitro, периостинът се 
експресира по време на остеокластната диферен-
циация, както и в ранните фази на диференциация 
на остеобластите и намалява по време на етапа на 
минерализация. Поради тази причина той е предло-
жен като потенциален маркер за костно новообразу-
ване/формиране (48). Периостинът е многостранна 
молекула. Освен като структурен компонент на кост-
ния матрикс, тя играе и роля на сигнална молекула 
чрез интегриновите рецептори и Wnt/β-catenin сиг-
налния път и така стимулира остеобластната функ-
ция и образуването на костна тъкан (49). Ролята на 
периостин за костната патология се потвърждава 
от установената връзка между серумните му нивa и 
костната загуба. Високо серумно ниво на периостин 
е свързано с повишен риск от фрактури при жени в 
менопауза (47), както и при анкилозиращ спондилит 
(50). Периостинът е въвлечен и в различни тумор-
ни процеси, включително и ММ, чрез иницииране на 
туморния растеж и метастази като благоприятства 
преживяемостта, инвазията и ангиогенезата на ту-
морните клетки (51,52). Както новодиагностицира-
ните, така и пациентите с рецидив имат повишени 
нива на периостин в костен мозък и в серум спрямо 
такива със SMM, MGUS и здрави контроли. Високи 
нива на периостин са свързани също с увеличен 
брой на остеолитични лезии и костни фрактури (24).

RUNX2/CBFα1
CBF е хетеродимерен транскрипционен фактор, 
който се състои от ДНК свързваща α-субедини-
ца, кодирана от един от трите члена на семейство 
RUNX (RUNX1, RUNX2 и RUNX3), и β-субединица, 
кодирана от CBFβ гена, който увеличава афинитета 
за свързване към ДНК. RUNX2/CBFα1 част от нека-
ноничния WNT сигнален път и е един от съществе-
ните за остеобластогенезата транскрипционни фак-
тори, който при физиологични условия индуцира 
образуването и диференцирането на BMSCs в ос-
теобласти. Повишената активност на RUNX2/CBFα1 
води до повишена експресия на колаген, алкална 
фосфатаза и остеокалцин (53). Giuliani и съавт. из-
следват в клетъчни култури влиянието на MPCs вър-
ху развитието и диференциацията на остеобласти-
те и значението на RUNX2/CBFA1 за индуцираното 
от миелома инхибиране на костното изграждане. 
Те установяват, че MPCs намаляват активността 
на RUNX2/CBFA1 в преостеобластите и редуцират 
секрецията на OPG, а също че DKK-1 не повлиява 
активността на RUNX2/CBFA1 в преостеобластите. 
Броят на RUNX2/CBFA1 позитивните остеобласти и 
стромални клетки е по-нисък при пациенти с MBD в 
сравнение с тези без костни лезии (54). Богатият на 
цистеин протеин 61 (CYR61/CCN1), който се секре-
тира в костно-мозъчната микросредата, е идентифи-
циран наскоро като стимулатор на диференциация-
та на остеобластите чрез активиране на RUNX2 (55). 
Интересно е, че MPCs също експресират RUNX2, 
което благоприятства насочването им към кост-
но-мозъчната ниша и индуцира пролиферацията 
им. Свръхекспресията на RUNX2 в MPCs увеличава 
Akt фосфорилирането като в резултат се повишават 
нивата на активния β-катенин и сървивин. Наблюда-
ва се значително увеличение на RUNX2 в ядрото и 
цитоплазмата на MPCs в сравнение с нормални РС 
и такива при MGUS. RUNX2 експресията е по-висо-
ка при високо-рискови пациенти с ММ в сравнение с 
нискорисковите. Повишената експресия на RUNX2 
се свързва с по-агресивен фенотип при ММ паци-
енти (56). Известни репресори на RUNX2 са growth 
factor independence-1 (GFI1) и Il-7, чиято супресия би 
могла да подобри остеобластната функция чрез въз-
становяване на нормалната активност на RUNX2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Патогенезата на MBD е многостранна и включва ди-
срегулация на множество сигнални пътища. Разноо-
бразие от сигнални и ефекторни молекули участват 
в пролиферацията и диференциацията на остео-
кластните и остеобластните прогениторни клетки 
като оформят сложна и преплетена система от вза-
имодействия в костно-мозъчното микрообкръже-
ние. Проучването в дълбочина на патогенетичните 
механизми разкрива широко поле от една страна за 
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въвеждане на нови биомаркери за установяване и 
мониториране на MBD, както и за разработване на 
нови медикаменти за ефективна таргетната терапия 
на това най-тежко усложнение на ММ и значимо по-
добряване на качеството им на живот. Използваните 
понастоящем бифосфонати и денозумаб (RANKL 
инхибитор) в комбинация с основните схеми за ле-
чение на ММ способстват за значителното клинично 
подобрение на пациентите, но остават да персис-
тират остеолитичните промени по костите. В ход са 
клинични проучвания с γ- секретазен инхибитор XII, 
инхибитор на CCL-3 рецептора, анти IL-17 антитяло, 
анти Il-6 антитяло, анти DKK1- инхибитор (BHQ880), 
с цел намаляване на туморния растеж и възстано-
вяване на нормалните процеси на костно ремодели-
ране.
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Резюме. Изследвани са особености при представянето, диагностиката и еволюцията на пациенти 
с хемопоетични разстройства, по типа на рефрактерна цитопения и миелодиспластичен синдром 
(МДС), от най-ранна до 40-год. възраст, лекувани през последните години в два столични специализирани 
хематологични центъра. При 14 деца (мед. възраст 4.3 год.) и 13 възрастни (мед. 27.9 год.) са сравнявани 
диагностични особености, честота на асоциирани фенотипни и органни изменения, рискови критерии и 
наличие на генетична предиспозиция. При проучването на относително малките ни групи не се намериха 
сходства при заболяването в детската и младежка възраст, налагайки изводът, че и при по-млади 
пациенти МДС не е отделна категория и по-скоро е с класическите характеристики за традиционния 
възрастов интервал.
Ключови думи: първичен и вторичен МДС при деца и млади възрастни

Abstract. We analyze retrospectively two cohorts of patients (pts) treated at two specialized hematological 
centers in Sofia: 14 children (med. age 4.3 y) with refractory cytopenia of childhood (RCC) and 13 adults with 
“early onset” myelodysplastic syndrome (MDS) (med. age 27.9 y). We looked for potentially common biological 
base, diagnostic features, genetic predisposition, clinical course and risk factors for evolution. Although our 
groups were small for any definitive conclusions, the present study suggests that early onset adult MDS, while 
distinct from pediatric forms of the disease, do not differ enough from MDS diagnosed at a traditional age to 
warrant a separate categorization.
Key words: Myelodysplastic syndrome in young adults, refractory cytopenia of childhood, AML 
 

ВЪВЕДЕНИЕ

Състоянията на костно-мозъчна недостатъчност, 
като миелодиспластичен синдром (МДС), апластич-
на анемия (AA) и рефрактерна цитопения в детска 
възраст (RCC) са редки заболявания с наследстве-

ни или придобити увреждания в процесите на ди-
ференциация на хемопоетичните стволови клетки 
(ХСК). В детска възраст цитопениите по-често са 
проява на генетичните синдроми с предиспозиция 
към хемопоетични нарушения, докато при възраст-
ните МДС се свързва с натрупването на клонални 
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мутации и увреждане на репарационните способности на стволовите клетки с честа еволюция в остра ми-
елоидна левкемия (ОМЛ). Изявата на МДС в млада възраст е спорадично (<10% от общата кохорта пациен-
ти със средна възраст около 70 год.). Все още не е категорично установено дали при по-младите възрастни 
заболяването е със значимо различаващи се клинични и генетични характеристики и дали представлява 
патогенетично диференцирана субкатегория, подобно на детския МДС. Налице са единични проучвания, в 
които се анализират демографските характеристики, клиничните особености и молекулярния им профил. 
(1, 18) В тази връзка си поставихме за цел да проведем сравнителен анализ при пациенти с костно-мозъчна 
недостатъчност в детска и младежка възраст, което може да обогати общия поглед върху характеристиките 
при установяването, протичането и особеностите на МДС в нетипични възрастови кохорти. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Ретроспективно са разгледани историите на заболяване при пациенти-деца (n=14; средна възраст 4.28 год., 
от неонатален период – 15.6 год.; 9 момичета:5 момчета) и млади възрастни (n=13; средна възраст 27.5 год., 
от 19.5 – 39.0 год.; 5 жени:8 мъже), диагностицирани в Клиниката по детска хематология и Специализира-
ната болница за лечение на хематологични заболявания в София, през последните 15 год. с de novo МДС 
и вторични, наследствени хематологични разстройства (iBMFS), без да се включват миелопролиферативни 
заболявания след друга терапия. Диагнозите са уточнявани по съвкупност от морфологични, генетични и 
имунофенотипни критерии, често в динамичен план – с поредица от повтарящи се, проследяващи изслед-
вания. За морфологична оценка са използвани материали от костномозъчни аспирати (при всички паци-
енти), оцветени по May-Grünwald Giemsa, както и трепанбиопсии с оцветяване хематоксилин-еозин (HE), 
и имунохистохимия със съотвeтните маркери: CD15 за гранулопоеза, CD235 за еритробласти, CD34 за 
миелоидни прекурсори и съдов ендотел, CD61 за мегакариопоеза, миелопероксидаза (MPO) за миелоидна 
серия, Gomori за ретикулни влакна (миелофиброза). За цитогенетичен анализ е прилагана т.нар. GTG ди-
ференциална оцветителна техника върху 300-400 ленти хаплоиден хромозомен набор в костен мозък (КМ) 
рутинно и в комбинация с флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) за установяване на 7-, 7q-, 5q, +8. Мо-
лекулярно-генетично, с RT-PCR методи, са изследвани аберации, асоциирани с остра миелоидна левкемия 
(ОМЛ) и МДС: JAK2V617F, inv(16)/t(16;16)(p13;q22)/CBFB-MYH11, t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1 (p210 и p190), 
t(8;21)(q22;q22)/AML1-ETO, NPM1, EVI1, MLL PTD, FLT3-ITD и PML-RARA. При проби от КМ за хромозомна 
чупливост са използвани като индуктори митомицин С (MMC) и диепоксибутан (DEB). Материали от пери-
ферна кръв (ПК) и КМ са изследвани имунофенотипно (ИФ) с комбинация от антитела за диагностика на 
ОМЛ/МДС и изключване на лимфопролиферативно заболяване. Оценяван е клетъчен състав (лимфоидна 
серия с разпределение на субпопулации, миелоидни прекурсори, моноцити, еритробласти, мегакариоцити), 
наличие на бласти и/или други клетки с аберантни белези, популации с характерен профил за парокси-
змална нощна хемоглобинурия (PNH фенотип с дефицит на CD55 и CD59 маркери). Подробно описание на 
всички пациенти от двете групи е изложено съответно в табл. 1 и 2. Наред с демографските характеристики 
са коментирани най-съществените дебютни клинични прояви и съпътстващи отклонения в други органи и 
системи, както и особености във фамилната и предшестваща история. Отразени са само изявените откло-
нения в диагностичните находки. 
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Пациент, пол, 
възраст при 
диагнозата

Дебют, придруж. заболявания, 
особености в предишна/семейна 

анамнеза, физикални находки

Морфол. оценка Генетична оценка ИФ оценка 
(вкл.лимфоидна 
серия, моноцити, 

бласти)

MDS оценка, 
риск

Еволюция Лечение

1. Мъж, 33 год. Астеноадинамия, панцитопения.
От 14 год. възраст с хронична ITP и 
персистираща спленомегалия след 
EBV, LE. Тромбоза на ренални и 
абдоминални артерии.

КМ – нормоцелуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм, 
полихромазия, Ва-пунктирани 
еритробласти, единични телца 
на Jolly 
Gra серия - хипогранулраност, 
псевдогранулации, Meg -
микро и монолобирани
Бласти - 5-7%

46,ХУ [20], 
спонтанна 3q21
(FRA3M)
експресия с 
„хроматидни 
счупвания“

КМ: 2.9% 
миелоидни 
прекурсори, Score 
>2
В динамика: бласти
10.6% и нарастване

MDS – MLD
В динамика: 
MDS-RAEB2

MDS 
прогресия в 
ОМЛ

8 х Azacitidine
Хапло-ТХСК

2. Жена, 27.9 
год.

Панцитопения. 
Анамнестично на 7-год. възраст 
неуточнена AA, ремисия.
Хипофизарен аденом с 
хиперпролактинемия и аменорея, 
тиреоидит на Хашимото с 
хипотиреоза, обезитас, 
хипертония. Фамилна анамнеза -
починала сестра с Down синдром.

КМ – трепанобиопсия
Хиперцелуларен; Gra серия –
редуцирана, матурационен 
стоп
Meg - дисплазия
Бласти - <5%
Gomori - фиброза

45,ХХ,-7[18]
EVI1+ -
свръхекспесия

КМ: 1.7% миеоидни
прекурсори, 31.7% 
моноцити

MDS RAEB2 с 
монозомия 7

Няма данни Няма данни

3. Мъж, 26,1 
год.

Клиника на тежка анемия, 
панцитопения.
Анамнестично - АА преди 20 год., 
неуточнена.

КМ – хипоцелуларен
Ery серия – дисплазия
Gra серия – олевена
Meg серия – дисплазия
Бласти – 5.6%

46,ХУ, 21ps[20]
(спътници на 21 Хр, 
без връзка с 
патология)

КМ: 2.7% 
миелоидни бласти
CD34+/CD117+
PNH клонове в 
еритроцити, 
гранулоцити и 
моноцити

Хипопластичен 
MDS RAEB1

ОМЛ 
прогресия (4 
мес.) – 50%
CD34+/CD11
7+/CD33+/
CD7+

Субституция
Индукция 
„7+3“

4. Мъж, 22,1 
год.

Астеноадинамия. Тежка 
панцитопения.

КМ – хипоцелуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм, телца на 
Jolly

Молекулярни 
биомаркери (-)отр.

КМ: 0.27% миел.  
прекурсори, 3.8% 
CD56(+) моноцити
PNH(-)

Хипопл. MDS
(HMDS)

Low MDS
score 1
MDS RAEB 1

Субституция

Табл. 1. Демографски, анамнестични, диагностични, еволютивни и терапевтични данни за групата възрастни пациенти.
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5. Мъж, 31.3
год.

Бицитопения в динамика 
панцитопения.
Параноидна шизофрения.

КМ – хиперцлуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм, 
двуядрени,  митози
Gra серия –
хипогранулираност
Meg серия – хополобулирани
форми, дисплазия
Бласти – 6%

В 30% небалансирани 
хромозомни 
аберации и маркери 
за еволюционни 
промени.
Молекулярни 
биомаркери отр.

КМ: 0.5% 
миелоидни 
бласти; Score=3

MDS RAEB1
В динамика: 
прогресия в ОМЛ

Трансформа
ция в ОМЛ 
(4 мес.) 40% 
бласти с 
еозинофили
я

Субституция
Индукция „7+3“

6. Жена, 21 
год.

Персистираща анемия след 
пневмония, към които след 5 мес. 
се добавя тромбоцитопения

КМ – хиперццелуларен
Ery серия – дисплазия
Gra серия – дисплазия
Meg серия – дисплазия
Бласти – 7,8%
Gomori - фиброза

46,ХХ,iX [20]
Молекулярни 
биомаркери отр.

КМ: 3.5% 
миелоидни 
бласти
CD34+/CD117+/CD
71+/CD33+/HLA-
DR+
В динамика:
22.8% миелоидни 
бласти

MDS RAEB2
В динамика: 
прогресия в ОМЛ

Трансформа
ция в ОМЛ

Субституция
Индукция 
„7+3“, Ida-FLAG, 
CLARA
Хапло ТХСК

7. Мъж, 19.5 
год.

Бицитопения (анемия и 
тромбоцитопения) и гнойно 
възпаление.

КМ – хиперццелуларен
Ery серия – дисплазия
Gra серия – дисплазия
Meg серия – дисплазия
Бласти – <5%
В динамика: пролиферация 
30% диспластични Mеg.

46,ХУ,-7[14]
FISH – монозомия 7
в 50% интерфазни 
ядра 
EVI1+ свръхекспресия

КМ: без бласти
В динамика: 6% 
миелоидни 
бласти

MDS MLD
В динамика 
RAEB2 с 
монозомия 7

Прогресия в 
MDS-RAEB2

Субституция 
ало-ТХСК
Хапло-ТХСК-
MUD

8. Жена, 34.6 
год.

Тромбоцитопения с 1-год. 
еволюция, левкопения. 
Астеноадинамия.

КМ – хиперцелуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм
Бласти - 15.8%

46,ХХ[20]
EVI1+ свръхекспресия

КМ: 5% 
миелоидни 
бласти
CD34+/CD117+/M
PO-/
CD33+/CD13+/HLA
DR+/CD105+)

MDS RAEB2 Трансформа
ция в ОМЛ

Индукция 
„7+3“, Ida-FLAG, 
CLARA

9. Жена, 27
год.

Абсцес, тежка левкопения с 
неутропения.

КМ – трепанобиопсия –
хипоцелуларен
Gra серия - силно редуцирана 
с матурационен стоп
Mеg серия – дисплазия
Бласти – 3%
Gomori - фиброза

46,ХХ,
add(1)(p36)3/46NN
15% пластинки с 
допълн. материал 
върху късо рамо на 1-
ва хромозома

КМ, ПК: без 
бласти
В динамамика: 
1% миелоидни 
прекурсори

Хипопластен
MDS

Хипопл. 
MDS (HMDS)

Субституция
Хапло-ТХСК 
(RIC)

1

Пациент, пол, 
възраст при 
диагнозата

Дебют, придруж. заболявания, 
особености в предишна/семейна 

анамнеза, физикални находки

Морфол. оценка Генетична оценка ИФ оценка 
(вкл.лимфоидна 
серия, моноцити, 

бласти)

MDS оценка, 
риск

Еволюция Лечение

1. Мъж, 33 год. Астеноадинамия, панцитопения.
От 14 год. възраст с хронична ITP и 
персистираща спленомегалия след 
EBV, LE. Тромбоза на ренални и 
абдоминални артерии.

КМ – нормоцелуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм, 
полихромазия, Ва-пунктирани 
еритробласти, единични телца 
на Jolly 
Gra серия - хипогранулраност, 
псевдогранулации, Meg -
микро и монолобирани
Бласти - 5-7%

46,ХУ [20], 
спонтанна 3q21
(FRA3M)
експресия с 
„хроматидни 
счупвания“

КМ: 2.9% 
миелоидни 
прекурсори, Score 
>2
В динамика: бласти
10.6% и нарастване

MDS – MLD
В динамика: 
MDS-RAEB2

MDS 
прогресия в 
ОМЛ

8 х Azacitidine
Хапло-ТХСК

2. Жена, 27.9 
год.

Панцитопения. 
Анамнестично на 7-год. възраст 
неуточнена AA, ремисия.
Хипофизарен аденом с 
хиперпролактинемия и аменорея, 
тиреоидит на Хашимото с 
хипотиреоза, обезитас, 
хипертония. Фамилна анамнеза -
починала сестра с Down синдром.

КМ – трепанобиопсия
Хиперцелуларен; Gra серия –
редуцирана, матурационен 
стоп
Meg - дисплазия
Бласти - <5%
Gomori - фиброза

45,ХХ,-7[18]
EVI1+ -
свръхекспесия

КМ: 1.7% миеоидни
прекурсори, 31.7% 
моноцити

MDS RAEB2 с 
монозомия 7

Няма данни Няма данни

3. Мъж, 26,1 
год.

Клиника на тежка анемия, 
панцитопения.
Анамнестично - АА преди 20 год., 
неуточнена.

КМ – хипоцелуларен
Ery серия – дисплазия
Gra серия – олевена
Meg серия – дисплазия
Бласти – 5.6%

46,ХУ, 21ps[20]
(спътници на 21 Хр, 
без връзка с 
патология)

КМ: 2.7% 
миелоидни бласти
CD34+/CD117+
PNH клонове в 
еритроцити, 
гранулоцити и 
моноцити

Хипопластичен 
MDS RAEB1

ОМЛ 
прогресия (4 
мес.) – 50%
CD34+/CD11
7+/CD33+/
CD7+

Субституция
Индукция 
„7+3“

4. Мъж, 22,1 
год.

Астеноадинамия. Тежка 
панцитопения.

КМ – хипоцелуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм, телца на 
Jolly

Молекулярни 
биомаркери (-)отр.

КМ: 0.27% миел.  
прекурсори, 3.8% 
CD56(+) моноцити
PNH(-)

Хипопл. MDS
(HMDS)

Low MDS
score 1
MDS RAEB 1

Субституция

Табл. 1. Демографски, анамнестични, диагностични, еволютивни и терапевтични данни за групата възрастни пациенти.
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5. Мъж, 31.3
год.

Бицитопения в динамика 
панцитопения.
Параноидна шизофрения.

КМ – хиперцлуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм, 
двуядрени,  митози
Gra серия –
хипогранулираност
Meg серия – хополобулирани
форми, дисплазия
Бласти – 6%

В 30% небалансирани 
хромозомни 
аберации и маркери 
за еволюционни 
промени.
Молекулярни 
биомаркери отр.

КМ: 0.5% 
миелоидни 
бласти; Score=3

MDS RAEB1
В динамика: 
прогресия в ОМЛ

Трансформа
ция в ОМЛ 
(4 мес.) 40% 
бласти с 
еозинофили
я

Субституция
Индукция „7+3“

6. Жена, 21 
год.

Персистираща анемия след 
пневмония, към които след 5 мес. 
се добавя тромбоцитопения

КМ – хиперццелуларен
Ery серия – дисплазия
Gra серия – дисплазия
Meg серия – дисплазия
Бласти – 7,8%
Gomori - фиброза

46,ХХ,iX [20]
Молекулярни 
биомаркери отр.

КМ: 3.5% 
миелоидни 
бласти
CD34+/CD117+/CD
71+/CD33+/HLA-
DR+
В динамика:
22.8% миелоидни 
бласти

MDS RAEB2
В динамика: 
прогресия в ОМЛ

Трансформа
ция в ОМЛ

Субституция
Индукция 
„7+3“, Ida-FLAG, 
CLARA
Хапло ТХСК

7. Мъж, 19.5 
год.

Бицитопения (анемия и 
тромбоцитопения) и гнойно 
възпаление.

КМ – хиперццелуларен
Ery серия – дисплазия
Gra серия – дисплазия
Meg серия – дисплазия
Бласти – <5%
В динамика: пролиферация 
30% диспластични Mеg.

46,ХУ,-7[14]
FISH – монозомия 7
в 50% интерфазни 
ядра 
EVI1+ свръхекспресия

КМ: без бласти
В динамика: 6% 
миелоидни 
бласти

MDS MLD
В динамика 
RAEB2 с 
монозомия 7

Прогресия в 
MDS-RAEB2

Субституция 
ало-ТХСК
Хапло-ТХСК-
MUD

8. Жена, 34.6 
год.

Тромбоцитопения с 1-год. 
еволюция, левкопения. 
Астеноадинамия.

КМ – хиперцелуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм
Бласти - 15.8%

46,ХХ[20]
EVI1+ свръхекспресия

КМ: 5% 
миелоидни 
бласти
CD34+/CD117+/M
PO-/
CD33+/CD13+/HLA
DR+/CD105+)

MDS RAEB2 Трансформа
ция в ОМЛ

Индукция 
„7+3“, Ida-FLAG, 
CLARA

9. Жена, 27
год.

Абсцес, тежка левкопения с 
неутропения.

КМ – трепанобиопсия –
хипоцелуларен
Gra серия - силно редуцирана 
с матурационен стоп
Mеg серия – дисплазия
Бласти – 3%
Gomori - фиброза

46,ХХ,
add(1)(p36)3/46NN
15% пластинки с 
допълн. материал 
върху късо рамо на 1-
ва хромозома

КМ, ПК: без 
бласти
В динамамика: 
1% миелоидни 
прекурсори

Хипопластен
MDS

Хипопл. 
MDS (HMDS)

Субституция
Хапло-ТХСК 
(RIC)

3

10. Мъж, 39 Данни за ITP и КС лечение 1 год. 
преди диагнозата. В динамика -
панцитопения.

КМ – хиперцелуларен
Gra серия – дисплазия
Mеg серия – дисплазия
Бласти – 6%
В динамика: трилинейна 
дисплазия, Ео 6.3% и 
нарастващи бласти 18% -
25%. 

46,ХУ[20] КМ: миелоидни 
бласти 
CD45low+/CD34
+/CD33+/CD117
+/CD64+/HLA-
DR+/CD16+

MDS RAEB1
В динамика: 
прогресия в ОМЛ

Трансформац
ия в ОМЛ

Субституция, 
Индукция 
MITO-FLAG, 
CLARA

11. Мъж, 36.2 Данни за 4 месечна 
тромбоцитопения и лечение с КС и 
тромбопоетин. В динамика –
фебрилитет, анемия, артралгии, 
фотосензибилитет. С оглед ДД с LE
и TTP – плазмаферези.

КМ – нерепрезентативен 
целуларитет, билинейна
дисплазия
В динамика: нарастващ брой 
ядроносни еритробласти до 
60/100 до развитие на ОМЛ 
М6

46,ХУ[20]
EVI1+ свръхекспресия

КМ: 0.3% 
миелоидни 
прекурсори

MDS-MLD
В динамика: 
прогресия в 
ОМЛ-М6

Трансформац
ия в ОМЛ (5 
мес.)

Тромбопоетин, 
субституция,
плазмаферези
Индукция
„7+3“

12. Жена, 34.1 Данни за АА на 24-год. възраст. В
следващ период- мегалобластно 
кръвотворене. Спонтанен аборт, 2-
ра бременност HELLP. 

КМ – хиперцелуларен
Еry серия - хиперплазия с 
мегалобластоидизъм. 
Бласти <5%

46,ХХ[20] КМ: 0,27% 
миелоидни 
прекурсори, 
3.7% CD56(+) 
моноцити,

PNH клонове в 
еритроцити, 
гранулоцити, 
моноцити

MDS RA с PNH 
клонове

Без 
прогресия.

КС, 
Eculizumab

13. Мъж, 37.4 Бицитопения (анемия и 
тромбоцитопения) и гнойно 
възпаление

КМ – нормоцелуларен
Ery серия –
мегалобластоидизъм
Gra серия – олевяване
Meg серия –
микромегакариоцити
Бласти 7.6%

46,ХУ,-7[14]
FISH – монозомия 7
в 50% интерфазни ядра 
EVI1+ свръхекспрeсия

КМ: 0.49% 
миелоидни 
бласти

MDS RAEB1
В динамика 
RAEB2

Прогресия в 
MDS-RAEB2 с 
монозомия 7

Субституция и 
поддържаща 
терапия
ало-ТХСК: 
хапло 
Ало-ТХСК-MUD

4

Табл. 1. Съкращения: КМ – костен мозък; PB – периферна кръв; Gra – гранулоцитна серия; Ery – еритроидна серия; Mgct – мегакариоцитна серия; Mo – моноцити; MDS - миелодиспластичен
синдром; MDS-MLD - миелодиспластичен синдром с мултилинейна дисплазия; RAEB - рефрактерна анемия с бласти (refractory anemia with excess blasts), характеризираща се е мултилинейна
дисплазия и увеличен брой миелобласти (5–19%) в КМ и/или PB; LE - Лупус еритематодес; ITP – имунна тромбоцитопения; TTP – тромботична тромбоцитопенична пурпура; EBV – Епщайн-Бар
вирус; AML – остра миелоидна левкемия; AML-MRC – остра миелоидна левкемия с миелодиспластични изменения (myelodysplasia-related changes); АА – апластична анемия; ИС –
имуносупресия; PMF – първична миелофиброза; PNH – пароксизмална нощна хемоглобинурия; CD – повърхностни имунни маркери за отделни клетъчни линии, за целите на
имунофенотипизация; хапло-ТХ – хаплоидентична трансплантация на хемопоетични стволови клетки; RIC – кондициониращ режим с редуциран интензитет; MUD – съвместим нефамилен
донор; КС – кортикостероиди; индукция 7+3 – стандартна схема при AML с Cytosin-arabinosid и Idarubicin; HD – висока доза; Ida-FLAG – интензивен спасителен цитостатичен режим с Fludarabine,
Cytosin-arabinosid и Idarubicin със или без G-CSF; MITO-FLAG – същият режим, но сMitoxantron, вместо Idarubicin; CLARA – друг такъв режим с Clofarabine.
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1

Пациент, пол, 
възраст при 
диагнозата

Дебют, придружаващи фенотипни 
особености и физикални находки, органни 

малформации, други заболявания, фамилна 
анамнеза 

Морфол. оценка при диагнозата Генетична 
оценка

ИФ оценка RCC оценка, 
риск, диагноза 

в еволюция

Лечение

1. Момче, 11 
год.

Хеморагична диатеза и панцитопения.
Без фенотипни особености аномалии.

Хипопласт. КМ с огнищна норм. 
хемопоеза и рядко Ery дисплазия. 
Около 15% Gra серия с оскъдна 
матурация.

46,ХУ[20], без 
кариот. 
аномалии
Fanconi негат. 
тест

Ly 75%, B 38.7%, T 56%, 
T4:T8 норма, 4.5% NK 
cells. миел. прекурс. 0.9%. 
Без КМ бласти 
PNA тест негат.

RCC Дълготрайна ремисия 
след КС
Дълготрайно и 
интермит. лечение с 
Danazol

2. Момиче, 8.2 
год. 

Бицитопения (анемия и тромбоцитопения) 
без клинична изява. Периодично - тенденция 
към левкопения с гингивити. 
Увел. HbF

Тежко хипопласт. КМ с трилин. изм.: Gra
потиснати с матур. арест, островно 
разпол., Ery серия с 
мегалобластоидизъм, двуядрени 
форми, „мостчета“, Mgct един.
диспласт. Микроформи, групи от 
макрофаги с обилна пенеста 
цитоплазма. В динамика: хиперпл. КМ с 
нараств. бластоза. 

46,ХХ[20]
При прогресия:
46,ХХ,-7[20]

Без особ. при диаг.
В динамика: 31% do 46% 
моноцитоидни кл.
с нехомог. експресия на  
CD14+ бласти 
CD34+CD33+CD64+CD36+
CD56+HLA+CD13+CD4neg

RCC low risk
След 5 год. 
бърза еволюция 
в 
RAEB-Т с -7 и 
прогресия в 
AML M5 с
монозомия 7

Епизодични 
субституции.
Дълготраен спонтанен 
контрол без лечение.
3xAzacitidin
AML M5
AIE от AML-BFM 2016.

3. Момиче, 
2 мес.

Анемия от кърм. възраст с ДД Blackfan
Diamond – КС, епизодични  трансфузии. 
Ремисия в следв. период, без наблюд. 
От 12 год. възраст с период.  трансфузии. 
Видимо малформативна, с белодр. 
хипоплазия, тежко забавено физическо 
развитие и полово съзряване. 

Нормоцел КМ с потисната Erybl., но без 
дисплазия, останали редици – норма с 
олевяване, бласти<5%.
Умерено хиперпласт. КМ с олевена Gra-
поеза и тежка нормобластна Ery
хипоплазия.

46,ХХ[20]
Мут. Анализ 
преди Тх:
GATA2 мутация

Ery прекурсори 9%
Ly 10.4%, Mo 2.8% миел. 
прекурс. 0.3%. 

GATA2 асоц. RCC
т.нар „GATA2 
deficiency 
syndrome“. 

КС, субституции
2 ало ТХ от съвместим 
брат

4. Момиче, от 
раждането

Обременена пренат. и преморб. анамнеза – 2 
аборта преди 3та патолог. бременност с 
прееклампсия, родена в 37 г.с. с хипотроф. и 
дисморф., с усложн. послерод. период, вкл. с 
анемия и тромбоцитопения. Малформативна,
с тежка хипотрофия, кожни хеманг. и пигм. 
петна. Десностр. ВУР III ст, имунен дефицит 
хипогамаглобулинемия. 

Хиперпл. КМ с доминираща Gra, 
подтиснати Ery и Mgct линии - MDS

46,ХХ, +8[20] Без особености. ~1.9% 
миелобласти, ~0.17%
хематогонии.
Лимфоцитна серия без
дефицит в КМ. Rедуц. T-
Ly в PB със запазено 
съотн., без активация и В-
Ly 15% 

RCC с тризомия 
8, вероятно
мозайка 
(Warkany s-me)
Прогресиращ 
хипопластичен 
MDS 

Антиб. лечение на 
инфекциите
Дълъг период без 
наблюдение - отказ
Субституции и симпт. 
лечение при тежката 
прогресия

Табл. 2. Демографски, анамнестични, диагностични, еволютивни и терапевтични данни за групата деца.

1

Пациент, пол, 
възраст при 
диагнозата

Дебют, придружаващи фенотипни 
особености и физикални находки, органни 

малформации, други заболявания, фамилна 
анамнеза 

Морфол. оценка при диагнозата Генетична 
оценка

ИФ оценка RCC оценка, 
риск, диагноза 

в еволюция

Лечение

1. Момче, 11 
год.

Хеморагична диатеза и панцитопения.
Без фенотипни особености аномалии.

Хипопласт. КМ с огнищна норм. 
хемопоеза и рядко Ery дисплазия. 
Около 15% Gra серия с оскъдна 
матурация.

46,ХУ[20], без 
кариот. 
аномалии
Fanconi негат. 
тест

Ly 75%, B 38.7%, T 56%, 
T4:T8 норма, 4.5% NK 
cells. миел. прекурс. 0.9%. 
Без КМ бласти 
PNA тест негат.

RCC Дълготрайна ремисия 
след КС
Дълготрайно и 
интермит. лечение с 
Danazol

2. Момиче, 8.2 
год. 

Бицитопения (анемия и тромбоцитопения) 
без клинична изява. Периодично - тенденция 
към левкопения с гингивити. 
Увел. HbF

Тежко хипопласт. КМ с трилин. изм.: Gra
потиснати с матур. арест, островно 
разпол., Ery серия с 
мегалобластоидизъм, двуядрени 
форми, „мостчета“, Mgct един.
диспласт. Микроформи, групи от 
макрофаги с обилна пенеста 
цитоплазма. В динамика: хиперпл. КМ с 
нараств. бластоза. 

46,ХХ[20]
При прогресия:
46,ХХ,-7[20]

Без особ. при диаг.
В динамика: 31% do 46% 
моноцитоидни кл.
с нехомог. експресия на  
CD14+ бласти 
CD34+CD33+CD64+CD36+
CD56+HLA+CD13+CD4neg

RCC low risk
След 5 год. 
бърза еволюция 
в 
RAEB-Т с -7 и 
прогресия в 
AML M5 с
монозомия 7

Епизодични 
субституции.
Дълготраен спонтанен 
контрол без лечение.
3xAzacitidin
AML M5
AIE от AML-BFM 2016.

3. Момиче, 
2 мес.

Анемия от кърм. възраст с ДД Blackfan
Diamond – КС, епизодични  трансфузии. 
Ремисия в следв. период, без наблюд. 
От 12 год. възраст с период.  трансфузии. 
Видимо малформативна, с белодр. 
хипоплазия, тежко забавено физическо 
развитие и полово съзряване. 

Нормоцел КМ с потисната Erybl., но без 
дисплазия, останали редици – норма с 
олевяване, бласти<5%.
Умерено хиперпласт. КМ с олевена Gra-
поеза и тежка нормобластна Ery
хипоплазия.

46,ХХ[20]
Мут. Анализ 
преди Тх:
GATA2 мутация

Ery прекурсори 9%
Ly 10.4%, Mo 2.8% миел. 
прекурс. 0.3%. 

GATA2 асоц. RCC
т.нар „GATA2 
deficiency 
syndrome“. 

КС, субституции
2 ало ТХ от съвместим 
брат

4. Момиче, от 
раждането

Обременена пренат. и преморб. анамнеза – 2 
аборта преди 3та патолог. бременност с 
прееклампсия, родена в 37 г.с. с хипотроф. и 
дисморф., с усложн. послерод. период, вкл. с 
анемия и тромбоцитопения. Малформативна,
с тежка хипотрофия, кожни хеманг. и пигм. 
петна. Десностр. ВУР III ст, имунен дефицит 
хипогамаглобулинемия. 

Хиперпл. КМ с доминираща Gra, 
подтиснати Ery и Mgct линии - MDS

46,ХХ, +8[20] Без особености. ~1.9% 
миелобласти, ~0.17%
хематогонии.
Лимфоцитна серия без
дефицит в КМ. Rедуц. T-
Ly в PB със запазено 
съотн., без активация и В-
Ly 15% 

RCC с тризомия 
8, вероятно
мозайка 
(Warkany s-me)
Прогресиращ 
хипопластичен 
MDS 

Антиб. лечение на 
инфекциите
Дълъг период без 
наблюдение - отказ
Субституции и симпт. 
лечение при тежката 
прогресия

Табл. 2. Демографски, анамнестични, диагностични, еволютивни и терапевтични данни за групата деца.
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5. Момиче, 1.6 
год.

Фебрилитет, изявена хемор. диатеза. 
Панцитопения. 
Без малформ. Белези и кожни пигм.
Висок EPO, нисък HbF

Хипопл. КМ с поликлоналнo Ly 
доминиране. Трепан: RCC с
хипопл./апластичен КМ, повиши 
хистиоцити с хемофагоцитна активност
ДД вторичен MDS от хемофагоцитен 
синдром 

46,ХХ[20]
Липсват 
отклонения при 
всички насочени 
изсл.

Норм. PB им. статус
КМ: Ly 12.8%, Mo 4.7%, 
миел. прекурс. 2.9%, без 
бласти 

(вероятно 
вторичен) RCC с 
хемофагоцитен 
синдром 

Субституция
Имуносупресивна и 
анаболна терапия
Ало TX MUD

6. Момиче, от 
ражд.

Tежка макроцитна анемия от раждането, без 
подобрение от КС, с нужда от регулярни 
субституции.
В динамика - брат с BD анемия със същия 
дефект.  

Нормопласт. КМ с прекурсори на Gra, 
Ly, Mgct, но с тежка Erybl-пения, 
съотносими с конгенитална Ery аплазия
- BD анемия
Трепан: хипоцел.КМ < 20% хемопоеза, 
редуц. Erybl и Mgct – хипопл. MDS

46,ХХ[20]
При индукция с 
DEB за хр. чупл. -
47,ХХ, +19[9]
Мут. анализ - c-
Mpl хомозигот

KM: Ly 12.%, Mo 5%, Gra
75%, тежка Erybl-пения 
0.3%, миел. прекурс. 
1.1%, хематогонии 1.2%

Анемия на 
Blackfan Diamond
(DBА)
Уточнена 
мутация:
c-Mpl хомозигот

Субституция, 
хелаторна терапия

7. Момиче, 4
мес. 

Tежка анемия от 4 мес възр. 
Скъсен и променен палец на дясна ръка, 
врод. хипоплазия на ляв бъбрек, нисък 
ръст, забавено полово развитие.

Нормопластичен КМ с 
представителство на всички хемопоет. 
линии, доминира Ery с белези на нееф. 
еритропоеза, матур. нарушения, 
двуядрени форми. 

46,ХХ[20] Конгенитална Ery
аплазия –
Blackfan Diamond
анемия (DBА)
Уточнена 
мутация

Подобрение от 
интермит. КС, 
спонтанно 
контролираща се 
анемия, без нужда 
от субституция

8. Момиче, 
13.2

Дискр. хеморагична диатеза, анемия и 
тромбоцитопения с високо LDH (белег на 
хемолиза), със  спонтанна ремисия с 
макроцитоза след 2 год. субстит. и КС. 
Рецидив на бицитопения след 3 год 
ремисия

Хипопл. КМ, <20% целулaритет, 
Хипопластична Erybl серия с остатъчни 
острови с >15 Ery. Хипопл. Миелоцити, с  
<5%CD34+, рядко и микро Mgct. 
RCC/АА

46,ХХ[20] PNH дефицит в 
еритроцити, 
гранулоцити и 
моноцити

RCC неуточнена, 
със спонтанна 
ремисия.
Рецидив на MDS
в по-късна 
възраст и  
доказана PNH

В началото 
интермит. КС и  
субституция.
След диагнозата: 
Eculizumab

9. Момче, 7.4 Левкопения с евол. в панцитопения. Хипопл. КМ с огнища предимно на 
Eryпоеза, лимфоиден ретикулум, 
предимно зрели Gra, единични 
вакуолизирани хистиомоноцити AA.
Контрола: повишен кл. състав MDS

46,ХУ[20]. 450 
пъти увел. хром. 
чупливост със 
специф. 
индуктор. Три и 
квадри-радиални 
хром. структури в 
индуц. метафази 
– Fanconi.

Т-Ly 35%, запазено съотн. 
хелпери:супрес, Mo 5%, 
В-Ly 8%,. Gra 35-40%, 
CD34+ 0,38% ниски

Fanconi анемия
Уточнена 
мутация

Субституция, 
имуносупресивна и 
анаболна терапия 
(Danazol)
Ало TX MUD
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5. Момиче, 1.6 
год.

Фебрилитет, изявена хемор. диатеза. 
Панцитопения. 
Без малформ. Белези и кожни пигм.
Висок EPO, нисък HbF

Хипопл. КМ с поликлоналнo Ly 
доминиране. Трепан: RCC с
хипопл./апластичен КМ, повиши 
хистиоцити с хемофагоцитна активност
ДД вторичен MDS от хемофагоцитен 
синдром 

46,ХХ[20]
Липсват 
отклонения при 
всички насочени 
изсл.

Норм. PB им. статус
КМ: Ly 12.8%, Mo 4.7%, 
миел. прекурс. 2.9%, без 
бласти 

(вероятно 
вторичен) RCC с 
хемофагоцитен 
синдром 

Субституция
Имуносупресивна и 
анаболна терапия
Ало TX MUD

6. Момиче, от 
ражд.

Tежка макроцитна анемия от раждането, без 
подобрение от КС, с нужда от регулярни 
субституции.
В динамика - брат с BD анемия със същия 
дефект.  

Нормопласт. КМ с прекурсори на Gra, 
Ly, Mgct, но с тежка Erybl-пения, 
съотносими с конгенитална Ery аплазия
- BD анемия
Трепан: хипоцел.КМ < 20% хемопоеза, 
редуц. Erybl и Mgct – хипопл. MDS

46,ХХ[20]
При индукция с 
DEB за хр. чупл. -
47,ХХ, +19[9]
Мут. анализ - c-
Mpl хомозигот

KM: Ly 12.%, Mo 5%, Gra
75%, тежка Erybl-пения 
0.3%, миел. прекурс. 
1.1%, хематогонии 1.2%

Анемия на 
Blackfan Diamond
(DBА)
Уточнена 
мутация:
c-Mpl хомозигот

Субституция, 
хелаторна терапия

7. Момиче, 4
мес. 

Tежка анемия от 4 мес възр. 
Скъсен и променен палец на дясна ръка, 
врод. хипоплазия на ляв бъбрек, нисък 
ръст, забавено полово развитие.

Нормопластичен КМ с 
представителство на всички хемопоет. 
линии, доминира Ery с белези на нееф. 
еритропоеза, матур. нарушения, 
двуядрени форми. 

46,ХХ[20] Конгенитална Ery
аплазия –
Blackfan Diamond
анемия (DBА)
Уточнена 
мутация

Подобрение от 
интермит. КС, 
спонтанно 
контролираща се 
анемия, без нужда 
от субституция

8. Момиче, 
13.2

Дискр. хеморагична диатеза, анемия и 
тромбоцитопения с високо LDH (белег на 
хемолиза), със  спонтанна ремисия с 
макроцитоза след 2 год. субстит. и КС. 
Рецидив на бицитопения след 3 год 
ремисия

Хипопл. КМ, <20% целулaритет, 
Хипопластична Erybl серия с остатъчни 
острови с >15 Ery. Хипопл. Миелоцити, с  
<5%CD34+, рядко и микро Mgct. 
RCC/АА

46,ХХ[20] PNH дефицит в 
еритроцити, 
гранулоцити и 
моноцити

RCC неуточнена, 
със спонтанна 
ремисия.
Рецидив на MDS
в по-късна 
възраст и  
доказана PNH

В началото 
интермит. КС и  
субституция.
След диагнозата: 
Eculizumab

9. Момче, 7.4 Левкопения с евол. в панцитопения. Хипопл. КМ с огнища предимно на 
Eryпоеза, лимфоиден ретикулум, 
предимно зрели Gra, единични 
вакуолизирани хистиомоноцити AA.
Контрола: повишен кл. състав MDS

46,ХУ[20]. 450 
пъти увел. хром. 
чупливост със 
специф. 
индуктор. Три и 
квадри-радиални 
хром. структури в 
индуц. метафази 
– Fanconi.

Т-Ly 35%, запазено съотн. 
хелпери:супрес, Mo 5%, 
В-Ly 8%,. Gra 35-40%, 
CD34+ 0,38% ниски

Fanconi анемия
Уточнена 
мутация

Субституция, 
имуносупресивна и 
анаболна терапия 
(Danazol)
Ало TX MUD
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10. Момиче, 
16.2 год.

1.8 год. еволюция на бицитопения 
(флуктуираща анемия с интерм.
ретикулоцитоза и тромбоцитопения, увел. 
LDH, ),  артралгии, прибавена 
хепатоспленомегалия и астеноадинамия

Трайно апластичен „пустинен“ КМ с 
един. еритробл. острови на 
хемопоеза, базофилия.
Бърза тотална инфилтрация при евол.

Липсват 
цитогенетични 
откл. и молек. 
маркери при 
етапа с MDS

При бластоза:
Тетразомия 8 
48ХХ, +8+8[20]

Бласти: 
CD34+117+CD13+CD33+ч
астично CD14+

Хипопласт. MDS с 2 
год. еволюция в 
AML M4

КС,
противовъзпалите
лни, субституции,
Левкемия:
AML-BFM 1995
Ало ТХ

11. Момиче, 
6.6 год.

Панцитопения
Hallux valgus

Умерено хипопласт КМ с огн. 
хемопоеза,с редукция и матур арест 
на Gra, мегалобл. огнищна. Erybl-
поеза, без Mgct. 

47ХХ, +8[16]
В лимфоц. култура 
47ХХ, +8[1]
FISH 44.8% +8, 
без c-myc
TERT, TERC, TINF2
отриц. 

KM: Ly 34.%, Mo 3%, Gra
19%, Erybl-пения 2.3%, 
миел. прекурс. 0.1%, 
хематогонии 8.2%

RCC с тризомия 8 КС, субституции
Ало ТХ MUD

12. Момче, 
15.6 год.

Задълбочаваща се панцитопения и трансфуз. 
зависимост.
Липсват фенотипни и скелетни деформации, 
както и органни аномалии. Диагноза след 1 
год. евол. на RCC.

Хипоцел. КМ с редуц. Mgct и Gra и 
частично съхр. Ery-поеза.
Хипопл. MDS - RCC

46, ХY, [20]
Фибробластна
хиперчувст. към 
mitomycin C 
(MMC)
Хетерозигот за β-
таласемия 

KM: Ly 24.%, Mo 6%, Gra
43%, миел. прекурс. 1.3%
PB: лимфоцитоза без 
откл. 

Конгенит. анемия 
на Fanconi 
Мут. анализ:
FANKA: хетерозигот 
за p.Arg874Gly и 
p.Leu1085Arg ген 
локуси

Субституции, КС
2 последов. ало ТХ

13.Момче, 
2 мес. 

Близкородствен брак. Тежка анемия и 
левкопения от раждането, с интраутер. инф. 
и хипотроф. С врод. Eryбластопения. От 3 год. 
възр. с тромбоцитопения. Изоставане в 
растежа, малформ. белези

Хиперпл. КМ с блок в матурацията на 
Ery – конституционална АА
Вероятна BD анемия

46, ХY, [20]
Негат. тест за 
хром. чупливост

Конституционална 
RCC
Неустановен
генетичен 
синдром, въпреки 
множество стигми. 

КС, субституция, 
хелаторна терапия
Ало ТХ MUD

14. Момче, 1 
год.

Родено с хипотрофия след вътреутр. 
инфекция, малфор. стигми, микрофталмия, 
изостав. във физ. и нервно-псих. развитие 

Хиперпл. КМ – реактивен.
Контроли: с редуц. Ery-поеза.  

46, ХY, [20]
Негат. тест за 
хром. чупливост.

Конгенитална 
Blackfan Diamond
анемия

КС, субституция, 
хелаторна терапия

4

Табл. 2. Съкращения: RCC – рефрактерна цитопения в детството; iBMFS - inherited bone marrow failure syndromes; HbF – фетален хемоглобин; Gra – гранулоцитна серия; Ery – еритроидна
серия; Mgct – мегакариоцитна серия; Mo – моноцити; TERC, TERT, TINF2 – гени, свързани с теломерите, засегнати при Dyskeratosis congenita (DC); хомозигот за c-Mpl – мутация в лиганд
за тромбопоетин; AIE от AML-BFM 2016 – индукционен курс с Cytosin-arabinosid, Idarubicin и Etoposid от немския педиатричния протокол за AML; GATA2 deficiency syndrome – хетерогенни
мултисистемни нарушения с висок риск за MDS и AML; КС – кортикостероидна терапия, ВУР - везико-уретерален рефлукс, EPO – еритропоетин.



28 БРОЙ 3-4

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Възраст на изява и асоциация с други изменения
Група млади възрастни 
При над половината млади възрастни (n=7), забо-
ляването е диагностицирано много рано, в нети-
пичната за МДС възраст под 30-год. Четирима са с 
анамнеза за друг, по-ранен епизод на аплазия (табл. 
1, пациенти #1, 2, 3, 12), като единият е бил с хро-
нична идиопатична тромбоцитопения (ITP) и спле-
номегалия след вирусна инфекция в детска възраст 
(#1), двама – с цитопения, повлияна благоприятно от 
кортикостероидно и имуносупресивно лечение, без 
друга история (#2, 3), и пациентка със съпътстваща 
цитопениите хемолиза при негативни антитела (#12, 
същата е диагностицирана 10 год. по-късно с PNH). 
В нито един от случаите не са отбелязани фенотип-
ни и органни промени, релевантни за диагнозата, 
липсва и фамилна история за миелоидни разстрой-
ства. Пациентът с хронична ITP (#1), едновременно 
с диагнозата МДС с мултилинейна дисплазия, е с 
разгърнат симптомокомплекс на лупус. В литерату-
рата, асоциацията на автоимунни заболявания (АD) 
с МДС е проучвана с голям интерес, вкл. върху го-
леми ретроспективни серии пациенти. Спекулира 
се върху обща патофизиология при двете заболя-
вания, както и относно имуномодулиращата роля на 
хипометилиращото лечение при МДС върху АD (2, 
19). Според литературата, най-честата асоциация 
на МДС е с васкулити и/или позитивни анти-нукле-
арни антитела (ANA), със синхронна презентация в 
над 50% тестове, в мъжки пол и с най-честа наход-
ка монозомия 7. При около ¼ от тези пациенти се 
развива ОМЛ. При случай #1 клоналната еволюция 
в ОМЛ е със спонтанна 3q21 експресия (локуса на 
GATA 2) и „хроматидни счупвания“, коeто би моглo 
да се разглежда като маркер за геномна нестабил-
ност. При пациент #2 е налице комбинирана пато-
логия от ендокринен характер, усложнена фамилна 
анамнеза и рецидивираща хемопоетична дискразия. 
Многообразната клиника може да се коментира, в 
светлината на мултифакторна генетична патология 
или да липсва ясна причинно-следствена връзка. (3) 
За разлика от посочения случай, при други описани 
пациенти, развитието на МДС е било индолентно, 
без преход в ОМЛ. 
Група в детска възраст 
В детската група, 5 от пациентите са с цитопения 
от съвсем ранна възраст – при раждането до края 
на 1-вата год. (табл. 2; #3, 4, 6, 13, 14). При всички 
тях са доказани вродени разстройства – 3 с анемия 
на Blackfan Diamond (DBА), 2 с тризомия 8 (едната 
вероятно мозайка), друга – вероятно с т.нар. GATA2 
deficiency syndrome (Emberger). Вродените вариа-
ции в GATA2 локуса, кодиращ важен транскрибцио-
нен регулатор на хемопоезата, предразполагат към 
КМ недостатъчност и ОМЛ (50% риск), както и към 

мултиорганни нарушения.(4) Множествените дис-
морфични белези при #3, белодробната хипоплазия, 
данните за хипогамаглобулинемия (но без доказана 
липса на В-лимфоцити) покриват част от критериите 
за т.нар. синдром на Emberger или GATA2 хапло-не-
достатъчност (единичен доминиращ алел), но не е 
осъществен секвениращ генетичен анализ за доказ-
ване. (5) Проявата на конгенитална DBA при наши-
те пациенти отговаря на класическата възраст за 
диагноза през първата година от живота. Известно 
е, че при 60% от случаите синдромът се дължи на 
хапло-недостатъчност в някой от множество рибозо-
мални протеини. При 2-ма от пациентите ни са нали-
це конгенитални аномалии, а при всички е установен 
увеличен хемоглобин F. (6) Едната от пациентките 
деца с тризомия 8 (#4) бе с множествени аномалии и 
усложнена фамилна и пренатална анамнеза. Обща-
та картина и клиничното развитие отговаряше до го-
ляма степен на особеностите при тризомия 8 мозай-
ка (Warkany syndrome, T8M), докато в другия случай 
(#11) липсваха фенотипни особености и тризомията 
беше установена при диагностиката на панцитопе-
нията. Децата с анемия на Fanconi бяха над 7-год. 
възраст (#9, 12), без да показват другите характерни 
съпътстващи аномалии. При единия младеж допъл-
нително бе установено и хетерозиготно носителство 
на таласемия. 

Морфологични и имунофенотипни (ИФ) находки
Четири от дебютните КМ изследвания при възрастни 
бяха с хипоцелуларен състав (#3, 4, 9, 13), 5 – с нор-
моцелуларен (#1, 2, 7, 8, 11), а в останалите случаи 
– с хиперцелуларен. В 7 от находките е отбелязана 
мултилинейна дисплазия (#1, 2, 5, 6, 7, 8, 13), в 4 – 
билинейна (#10 е с прогресия към мултилинейна и 
ОМЛ), в 2 – липса на дисплазия (1 хипопластичен 
(#9) и 1 хиперпластичен, реактивен, мегалобластен 
КМ (#12). Рефрактерна анемия с ексес на бласти 
(RAEB2) е отчетен при 6 случая (#1, 2, 5, 6, 8, 11), 
RAEB1 – при 5 (#3, 4, 7, 10, 13), а останалите 2 са 
без повишен относителен дял на незрели прекур-
сори, представени като процент от нуклеарните 
клетки, независимо от процента на еритроидните 
прекурсори, съгласно редакцията на класификация-
та на СЗО (2016). По принцип, хипоцелуларният КМ 
се диагностицира по-често при МДС у деца, пора-
ди преобладаващия брой откривани наследствени 
разстройства в хемопоезата в тази възраст. Опре-
делението за „хипоцелуларен КМ“ е специфично, 
защото целуларитетът варира в различните етапи в 
детска възраст, наред с познатото трудно диферен-
циране между АА и хипоцелуларен МДС. Същест-
вува консенсус за категоризиране на детския МДС 
без бласти като RCC, независимо от целуларитета 
и степента на дисплазия. (7) В нашата серия преоб-
ладаващата част (n=8) също са с хипопластичeн КМ 
(табл. 2, #1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12), а по 3 пациенти със 
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съответно нормо- и с хиперцелуларен КМ. Конгени-
тални апластични анемии са доказани при 5 деца (2 
с Fanconi и 3 с DBА), докато при нито един от млади-
те възрастни не са установени наследствени синд-
роми със склонност към хематологични нарушения, 
дори при тези с предхождащи епизоди на цитопения. 
Нашите диагностични находки са в съзвучие с пуб-
ликуваните в литературата сравнения между деца и 
класическа кохорта възрастни с МДС. (8) За разли-
ка от възрастните, детският МДС най-често започва 
поне с бицитопения и много рядко с изолирана едно-
линейна цитопения (напр. анемия). (9) Това лежи и в 
основата на възприетата дефиниция „рефрактерна 
цитопения“, използвана в детската възраст, заме-
нила „рефрактерна анемия“. И в нашата група 9 от 
пациентите са дебютирали с би- или панцитопения 
(съотв. n=5 и n=4), докато 5-ма (#3, 6, 7, 9, 14) са 
били с начално потискане на изолирана клетъчна 
линия. Всички с изолирани цитопении са били с вро-
дени синдроми (конгенитални анемии и GATA2 му-
тация), докато всички първични МДС са започнали 
с панцитопения. При възрастните разпределението 
пан-, би- и изолирана цитопения е почти по равно 
(5:4:4). Фиброза в КМ не е описана при нито един от 
пациентите. 
ИФ изследване е осъществено при всички възраст-
ни и при 11 от децата, при диагнозата и в динами-
ка при всяка контрола. Известно е, че ИФ няма ди-
ректно значение за диагностицирането на МДС, но 
прецизира количеството и вида на бластите при 
прогресия. (10) Наличен е стандарт на европей-
ската група (The Eu¬ropean LeukemiaNet) от 2013 с 
препоръки за ИФ оценка на дисплазията при МДС. 
(11) В групата на възрастните наличното, оценено с 
ИФ, ниво на миелоидна бластна популация при диа-
гнозата (n=10) е било между 0.5 до 10%. При после-
дователните контроли, нивата на бластните клетки 
нарастват над 40% с експресия на началния фено-
тип, с изкл. на случай #11 с развитие на ОМЛ M6 
при липса на начална бластоза и #7, при който се 
наблюдава разгръщане на фенотипни изменения в 
мегакариобластната серия с прогресия в ОМЛ М7. 
При разпределението на лимфоцитните популации 
не са намерени релевантни за диагнозата находки. 
С измерването на моноцити в групата на възраст-
ните е установен повишен брой в 2 от случаите (#1, 
2) с висoко-рисков МДС с мултилинейна диспла-
зия, а при децата – само при случай #2, в хода на 
прогресия. При 2 от пациентите от 2-те групи (табл. 
1, #12; табл. 2, #7) ИФ-но е диагностицирана PNH, 
неразпозната за продължителен период, а при друг 
пациент, в хода на прогресията в ОМЛ (табл. 1, #3). 
Известно е, че клетъчни популации с PNH-дефекти 
се откриват при пациенти с костно-мозъчна недос-
татъчност, с миелопролиферативни заболявания и с 
ОМЛ, дори без белези на хемолиза, както и фактът, 
че находката има прогностично и терапевтично зна-
чение. При едната от пациентките с PNH и аплас-

тичен КМ единственият индиректен белег за хемо-
лиза е било високото ниво на LDH, а при другата, 
наред с високо LDH, е наблюдавана разнообразна 
клинична патология и реактивно хиперпластичен 
КМ. В тези случаи не са откривани завишени нива 
бластни клетки и пролиферативна активност, като е 
отчитан спонтанен или кортикостероиден контрол 
на процеса. Описано е, че PNH-положителен клетъ-
чен клон се идентифицира предимно при пациенти 
с ниско-рисков МДС (бласти<5%), които не прогре-
сират в ОМЛ. (12) 

Генетика
Цитогенетичните аномалии са основен фактор при 
определяне на риска за прогресия при МДС. (1) При 
по-трудната диагностика в детска възраст, наличие-
то на клонален цитогенетичен маркер потвърждава 
със сигурност характера на рефрактерната цитопе-
ния, но пък около 65% от пациентите са с нормална 
цитогенетика. (13) Така, в описаната от нас група, 
цитогенетичните изследвания към момента на диа-
гнозата установяват характерната за 10-15% от па-
циентите с МДС тризомия 8 само при 2 от децата, а 
при още 2 деца – монозомия 7 и тетразомия 8 при 
прогресия (табл. 2, #2 и #10). При едното момиче 
(#11) находката бе установена във всички анали-
зирани клетъчни линии и затова може да се счита 
за конституционална. В литературата се обсъжда 
ролята й като начално мутационно събитие в ком-
плексния процес на левкемогенеза. (14) Пробите за 
хромозомна чупливост са били показани изключи-
телно при деца и се оказаха положителни в 3 случаи 
(#9 и 12 – с Fanconi анемия и #6 – с индуцирана от 
DEB тризомия 19 при DBA). 
При по-висок брой възрастни пациенти са установе-
ни цитогенетични отклонения, в по-голямата си част 
при еволюцията на заболяването (n=8; табл. 1, #1, 2, 
3, 5, 6, 7, 9, 13), в т.ч. монозомия 7 (n=3), спонтанна 
3q21, add(1)(p36), изохромозома Х, небалансирани 
хромозомни аберации, допълнителни спътници на 
21 хромозома. С мутационен анализ, при 5-ма от 
възрастните, е доказана свръхекспресия на EVI1 
гена, в 2 случая – комбинирана с монозомия 7 (#7 
и #13). 
По литературни данни прилагането на нови гене-
тични способи за изследване – генно-експресионен 
профил, т.нар. проба за единичен нуклеотиден поли-
морфизъм (SNP микрочип), секвенирането от ново 
поколение (NGS), биха позволили идентифициране 
на отклонения в над 90% от пациентите с МДС. (15)
 
Еволюция
Голямата част от младите възрастни с МДС (n=7, 5 
с RAEB 2 и 2 – с RAEB 1) са прогресирали към ОМЛ. 
Наблюдаваното неблагоприятно развитие надвиша-
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ва литературно познатата честота (16), което поста-
вя въпрос, доколко разпознати остават МДС случаи 
без прогресия в тази нетипична възрастова кохорта. 
При повечето от пациентите развитието е настъпило 
в рамките на 6 мес. от първоначалните симптоми, а 
останалите са с над 1-год. еволюция на цитопения. 
В детската група, малигнена прогресия е настъпила 
само при 2 пациенти – миелодиспластична цитопе-
ния при #10 с продължителна олигобластна фаза на 
ОМЛ и класически случай на клонално придобита 
монозомия 7, в хода на МДС (#2). (17) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнителният анализ на пациенти с МДС в детска 
и млада възраст показва някои интересни сходства, 
но и съществени различия, които остават в рамките 
на познатите съществени особености в биологията 
и патогенезата на двете заболявания в деца и въз-
растни. Диагностиката и в двете възрастови групи е 
свързана със сериозни трудности, за преодоляване-
то на които биха могли да допринесат възможности-
те за широко прилагане на новите генетични техники 
при всички пациенти с рефрактерна цитопения.
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Резюме. 
Въведение: В последните години прогнозата на пациентите с мултиплен миелом (ММ) се подобри 
значително, главно поради навлизането на нови медикаменти в съчетание с високо-дозова терапия 
и автоложна стволово-клетъчна трансплантация. Общоприет факт е, че ММ се превърна в една от 
редките малигнени хемопатии, при които има категорични данни за реално удължена прежвяемост. 
Цел: Да се проведе сравнителен анализ на данните за продължителността на преживяемостта без 
прогресия и общата преживяемост при пациенти с мултиплен миелом за два 5-годишни периода и 
да се проучат прогностичните фактори за тяхната динамика. 
Пациенти и методи: За периода м. януари 2011г – м декември 2020г са анализирани 174 болни, 94 за 
периода 2011 – 2015г и 80 за периода 2016- 2020г. Средната възраст е 61.83г (42-84), съотношението 
м/ж = 92/82. Разпределението по клиничен стадий според ISS е както следва I- 18 (10.3%), II- 61(35.1%) 
и III- 95 (54.6%). Всички пациенти са получили индукционно лечение с Bortezomib – съдържащ режим. 
Резултати: Не се установи статистически достоверна разлика по пол, възраст и разпределение 
по клиничен стадий в двата периода. Средната преживяемост без прогресия е 28 мес за периода 
2011- 2015 и 34 мес за периода 2016-2020г (p=0.002). При MS за целия контингент от 56 мес, за 
първия период MS= 48 мес и не е достигната за втория период (p=0.001). В прогностичен аспект 
са анализирани показателите пол, възраст, ISS, Hb<80g/l, Plt <80g/l, Ca>3.0mmol/l, LDH >480U/l, Алб 
<30g/l, екстрамедуларна болест, абнормна цитогенетика, терапевтичен отговор, нови лекарства 
за овладяване на релапс. Като независими прогностични фактори за преживяемостта се оказаха 4 
от тях: възраст <65г, понесена авто – СКТ, качеството на постигнатия терапевтичен отговор и 
приложението на нови лекарства за лечение на РРММ.
Обсъждане и заключение: Консолидирането на терапевтичния отговор с АСКТ, поддържащото 
лечение и приложението на нови медикаменти при релапс и рефрактерност достоверно удължават 
продължителността на ремисията и преживяемостта на болните с ММ. 
Ключови думи: мултиплен миелом, съвременно лечение, преживяемост без прогресия, обща 
преживяемост
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Abstract. 
Background: In recent years, the prognosis of patients with multiple myeloma (MM) has improved significantly, 
mainly due to the advent of new drugs for relapsed and refractory disease in combination with high-dose thera-
py and autologous stem cell transplantation. It is a common fact that MM has become one of the rare hemato-
logical malignancies in which there is definite evidence of prolonged survival.
Objective: To conduct a comparative analysis of data on the duration of progression-free survival (PFS) and 
median survival (MS) in patients with MM for two 5-year periods and to study the prognostic factors for their 
dynamics.
Results: No significant difference was found in sex, age and distribution by clinical stage for the two periods. The 
median PFS was 28 months for the period 2011-2015 and 34 months for the period 2016-2020 (p = 0.002). MS 
for the whole contingent was 56 months, for the first period MS = 48 months and for the second period it was 
not reached (p = 0.001). In prognostic aspect we ananlyzed the followig parameters: sex, age, ISS, Hb<80g/l, Plt 
<80g/l, Ca>3.0mmol/l, LDH >480U/l, albumin <30g/l, extramedullary disease, poor cytogenetics, therapeutic 
response and new drugs for treatment of relapse. We proved as independent four of them: age <65г, auto-SCT, 
the type of therapeutic response and the use of new drugs in the treatment of the relapse. 
Discussion and conclusion: Our data confirm that consolidation of the therapeutic response with ASCT, main-
tenance treatment and the use of new drugs in relapsed and refractory disease significantly prolong the dura-
tion of EFS and MS of patients with MM.
 Key words: multiple myeloma, modern treatment, survival

ВЪВЕДЕНИЕ 

В последните години прогнозата на пациентите с 
мултиплен миелом (ММ) се подобри значително, 
главно поради навлизането на нови медикаменти 
в индукционното лечение, приложението на висо-
ко-дозова терапия и автоложна трансплантация на 
стволови клетки (авто-СКТ), както и в резултат на 
съвременните възможности за лечение на релапс и 
рефрактерност на болестта. Въпреки, че ММ остава 
нелечимо малигнено хематологично заболяване, в 
последните години са налице категорични данни за 
повече от двойно удължаване на преживяемостта на 
тези болни1-4. Режимът CyBorD (Cyclophosphamide, 
Bortezomib, Dexamethasone) е основен терапевти-
чен избор за индукционно лечение в последните 
повече от десет години в нашата страна. Подобри 
се достъпът до авто-СКТ. В лечението на релапса 
и при рефрактерно заболяване има възможност за 
избор между терапевтичните режими KRd, Kd, DRd, 
DVd, IxaRD, Rd и PomaDex, които се реимбурсират 
от НЗОК. Така промяната в цялостната концепция за 
лечение на ММ намира отражение в значимо подо-
брение на прогнозата и преживяемостта на пациен-
тите. 

ЦЕЛ 

Да се проведе сравнителен анализ на данните за 
продължителността на преживяемостта без прогре-
сия и общата преживяемост при пациенти с мулти-
плен миелом за два 5 -годишни периода 2011-2015г 
и 2016-2020г и да се проучат прогностичните факто-
ри за тяхната динамика. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

За периода м. януари 2011г – м декември 2020г са 
анализирани 174 болни с ММ, 94 за периода 2011 
– 2015г и 80 за периода 2016 – 2020г. Средната 
възраст на проучения контингент е 61.83г (42-84), 
съотношението м/ж = 92/82. Разпределението по 
клиничен стадий според международната стадийна 
система (ISS) е както следва: ISS – I – 18 (10.3%), 
ISS – II – 61(35.1%) и ISS – III- 95 (54.6%). Всички 
анализирани пациенти са получили индукционно 
лечение с Bortezomib – съдържащ режим. Новите 
лекарства за овладяване на релапса са включени в 
терапевтичните режими KRd, Kd, DRd, DVd, IxaRD, 
Rd и PomaDex. Характеристиките на изследвания 
контингент са предстaвени на Табл. 1 
Костните лезии са оценявани с конвенционална 
рентгенография, КТ, ЯМР и PET- скенер и са гради-
рани по тежест според четиристепенната скала на 
Мерлини. Търсени са екстрамедуларните форма-
ции, несвързани с костта към момента на диагнозата 
и при релапс на болестта. Цитогенетичният анализ 
е проведен с класическо изследване на кариотипа с 
G-бандинг и FISH. Проведен е сравнителен анализ 
по демографски данни, основните характеристики 
на болестта, понесеното лечение, продължителнос-
тта на преживяемостта без прогресия (EFS) и меди-
аната на преживяемост (MS) в двата пет-годишни 
периода 2011-2015 и 2016-2020г. Анализирани са 
прогностичните фактори, които ги повлияват. За ста-
тистическата обработка на данните са използвани 
дескриптивен анализ, вариационен анализ, метода 
– χ2, методите за сравняване на средни величини, 
преживяемостта без прогресия и медианата на пре-
живяемост са изчислени по метода на Kaplan -Maier 
с log-rank test, а прогностичните фактори са оценени 
чрез многофакторния Cox – регресионен анализ.
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Табл 1. Характеристика на изследвания контингент

Показател N (%) 

Пол 
м
ж

 
92 (52.9%)
82 (47.1%)

Възраст <65г 80 (46.0%)
ISS (международна стадийна 
система)
 I стадий
II стадий
III стадий

18 (10.3%)
61 (35.1%)
95 (54.6%)

Миеломна костна болест (по 
Мерлини):
0+1 степен
2 степен
3 степен

94 (54.0%)
69 (39.7%)
11(6.3%)

Имунологичен вариант
IgA
IgG
BJ
Друг (IgD, IgM, несекретиращи)

54 (31.0%)
99 (56.9%)
18 (10.3%)
3 (1.7%) 

Бъбречна недостатъчност 52 (29.9%)
Хб < 80 g/l 91 (52.3%)
Тромбоцити <80 х109/l 18 (10.3%)
Са >3.00 mmol/l 38 (22.5%)
ЛДХ >480 Е/l 19 (10.9%)
Екстрамедуларни формации 
(не-свързани с костите) 7 (4.0%)

Цитогенетични аномалии 24 (13.8%)
Auto – SCT 69 (39.7%)

РЕЗУЛТАТИ 

Сравнителен анализ по демографски признаци, 
клиничен стадий и имунологичен вариант. 
Не се установи статистически достоверна разлика 
по пол, възраст и разпределение по клиничен стадий 
в двата периода (табл 2.). За периода 2016-2020г е 
значимо по-висок относителният дял на пациентите, 
понесли авто – СКТ и на пациентите, които са леку-
вани с нови терапевтични режими за овладяване на 
релапса. (табл 2.)

Табл 2. Сравнителен анализ на основни показатели в 
двата проучени периода

ПОКАЗАТЕЛ 2011-2015г
N (%)

2016 – 
2020г
N (%) 

P

Пол – м 50 (53.2%) 42 (52.5%) NS
Възраст <65г 31 (33.0%) 31 (38.8%) NS
ISS -III 52 (55.3%) 43 (53.8%) NS
МКБ – 0+1 82 (87.2%) 65 (81.3%) NS
БН 27 (28.7%) 25 (31.3%) NS
Хб<80г g/l 44 (46.8%) 39 (48.8%) NS
Plt <80x10

9
/l 8 (8.5%) 10 (12.5%) NS

Албумин <30 
g/l 17 (18.1%) 15 (18.8%) NS

Са >3 mmol/l 22 (24.7%) 16 (20.0%) NS
LDH > 480 U/l 10 (10.6%) 9 (11.3%) NS
Рискови ЦГ 
аномалии 8 (8.5%) 16 (20.0%) NS

АСКТ 25 (26.6%) 44  
(55.0%) 0.034

Нови 
лекарства 
при RRMM*

8 (8.5%) 60  
(75.0%) <0.001

* KRd, Kd, Rd, DRd, DVd, IxaRd, PomaDex

Tерапевтичен отговор – сравнителен анализ. 
Общият терапевтичен отговор (пълен + много добър 
частичен), постигнат от първа линия лечение +/- авто- 
СКТ за цялата кохорта е 85 (49.4%) и е статистиче-
ски значимо по-висок за 2016-2020г: 46 (57.5%) vs 39 
(42.4%) за периода 2011-2015 г v, p=0.03. (фиг. 1)

 
Фиг 1. Терапевтичен отговор за периодите 2011-2015 и 

2016-2020 г.
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Преживяемост без прогресия – сравнителен ана-
лиз. 
EFS след първа линия терапия е достоверно по-дъл-
га при пациентите, диагностицирани 2016-2020г: 36 
мес vs 28 мес за периода 2011-2015г, p<0.002, при 
EFS за цялата кохорта от 31 мес ( р=0.02) ( граф. 1а 
и граф.1b.)

Граф 1а EFS за периода 2011-2015 vs 2016-2020 

Граф 1b EFS за целия анализиран период

Медиана на преживяемост – сравнителен ана-
лиз.
При MS 54 мес за целия контингент, за периода 
2011-2015г MS е 48 мес, а за периода 2016-2020- не 
е достигната до момeнта на завършване на анализа 
(р=0.001), (граф. 2а и граф.2b.)

Граф 2а MS за периода 2011-2015 vs 2016-2020 

Граф 2b MS за целия анализиран период

Прогностични фактори. 
В прогностичен аспект бяха анализирани следните 
показатели: пол, възраст, ISS, Hb<80g/l, Plt <80g/l, 
Ca>3.0mmol/l, LDH >480U/l, Алб <30g/l, екстрамеду-
ларна болест, абнормна цитогенетика, терапевтичен 
отговор, нови лекарства за овладяване на релапс.

Прогностични фактори – възраст. 
За периода 2011-2016 г MS за пациенти <65г е 54мес, 
за пациенти >65г – 48 мес. За периода 2016-2020 
MS е без статистически значима разлика за двете 
възрастови групи. MS остава недостигната за паци-
енти <65г за периода 2016-2020г ( Граф 3а, 3b, 3с)

Граф 3a MS при пациенти > 65г и <65г 2011-2020г
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Граф 3b MS при пациенти > 65г и <65г 2016-2020г

Граф3с MS при пациенти < 65г 2016-2020г

Прогностични  фактори. 
В прогностичен аспект  бяха анализирани  следните  
показатели: пол, възраст, ISS, Hb<80g/l, Plt <80g/l, 
Ca>3.0mmol/l, LDH >480U/l, Алб <30g/l, екстрамеду-
ларна болест, абнормна цитогенетика, терапевтичен 
отговор, нови лекарства за овладяване на релапс.

Прогностични  фактори – възраст. 
За периода 2011-2016 г MS за пациенти <65г е  
54мес, за пациенти  >65г -  48  мес. За периода 2016-
2020 MS е без статистически значима разлика за 
двете възрастови  групи . MS остава недостигната 
за  пациенти  <65г  за периода 2016-2020г ( Граф 3а, 
3b, 3с)

Прогностични фактори – ASCT. 
MS при пациентите, понесли АСКТ е 67 мес, за паци-
ентите, при които АСКТ не е проведена, MS= 42мес, 
р<0.01.Сходни са данните за периода 2011-2015; MS 
не е достигната за периода 2016-2020. (граф.4)

Граф 4. Прогностични фактори АСКТ

Прогностични фактори – нови лекарства за лече-
ние на РРММ. 
MS при пациенти лекувани с „нови лекарства“ за 
овладяване на релапса – MS e статистически зна-
чимо по-дълга 74мес vs 45 мес ( p<0. 001), ( граф. 5)

Граф 5. Прогностични фактори – нови лекарства за 
овладяване на релапса
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Независими прогностични фактори. 
Факторите, които повляват медианата на прежвяе-
мост в еднофакторния ананлиз бяха включени в Cox 
– регресионен анализ за определяне на независиа-
мите прогностични фактори. Установи се, че възраст 
<65г, понесена авто – СКТ, качеството на постигна-
тия терапевтичен отговор и приложението на нови 
лекарства за лечение на РРММ независимо опре-
делят прогнозата и подобряват преживяемостта на 
пациентите с ММ. (Табл 3)

Показател B SE Exp. 
B Sig

Възраст 0,587 0,241 1,799 0,015

АСКТ -0,809 0,258 0,445 0,002

Терапевтичен 
отгово -1,075 0,272 0,341 <0,001

Нови лекарства 
за лечение на 

релапса
-1,298 0,326 0,273 <0,01

Табл 3 Независими прогностични фактор –  
Cox регресионен ананлиз

ОБСЪЖДАНЕ

Индукционно лечение с протеазомни инхибитори + 
авто-СКТ – основен стълб на удължената преживяе-
мост. Триплетите VTD и VRD и VCD водят до пълен 
отговор предтрансплантационно при 20-35%, след 
трансплантация – 45-55%; с очаквана дългосрочна 
преживяемост >10г. В нашия анализ е представена 
хомогенна кохорта от пациенти, всички от които са 
получили индукционно лечение с режим, съдържащ 
Bortezomib. От 2015г пациентите в нашия център 
имат достъп до авто-СКТ, което отразява по-висо-
кият относителен дял трансплантирани болни в 
периода 2016-2020г (44%). С реимбурсирането на 
новите режими за лечение на релапс KRd, Kd, DRd, 
DVd, IxaRD, Rd и PomaDex се увеличава достоверно 
броят на болните, лекувани с тях (75%) в периода 
2016-2020г. В потвърждения на почти всички про-
учвания в световната литература, ние съобщаваме 
за подобрена честота, качество и продължителност 
на терапевтични отговор и значимо по-дълга очак-
вана обща прежвяемост след индукционно лечение 
с протеазомни инхибитори и последваща авто-СКТ. 
Дискусионен остава вида на индукционния режим, 
броят курсове предтрансплантационно, консоли-
диращото лечение след авто – СКТ, както и вида 
и продължителността на поддържащото лечение. 
Голям мета-анализ на 153 проучвания, обхващащи 
22 700 пациенти, обобщава, че високо-дозовата те-
рапия, последвана от авто-ТХСК след индукция с 
нови агенти подобрява качеството (дълбочината) и 
честотата на терапевтичния отговор, удължава пре-
живяемостта без прогресия и удължава общата пре-
живяемост в срока на проследяване, като се прогно-

зира безпрецедентна обща преживяемост5 

Терапевтичните режими за лечение на пациен-
ти с ММ с релапс и/или рефрактерност – важен 
фактор за удължена преживяемост. Възможност-
ите за овладяване на релапс при болни с ММ на-
растват и в нашата страна и са съпоставими с тези 
в Европейските страни и Северна Америка От 2018г 
НЗОК реимбусира лечение с Carfilzomb (Kyprolis) + 
Dexamethason на пациенти с ММРР. от 2019г – мо-
ноклоналното антияло Daratumumab (Darzalex) и 
оралния протеазомен инхибитор от второ поколение 
Ixazomib (Ninlaro). От 2020г имуномодулаторите вто-
ра и трета генерация Lenalidomide ( вкл генерични) 
и Pomalidomide. През последното десетилетие бяха 
проведени няколко големи проучвания, фаза 3, кои-
то доведоха до регистрацията на плеяда нови лекар-
ства6-9. Те са фокусирани върху оценката на тяхната 
ефикасност, използвани в комбинация със същест-
вуващи лекарства. Много от тези проучвания много-
кратно показват, че комбинацията от три лекарства 
подобрява както преживяемостта без прогресия, 
така и общата преживяемост, което предполага, че 
комбинация от множество лекарства, която вероят-
но влияе върху клоналното разнообразие на тумора, 
ще осигури най-добри клинични резултати10.Нашите 
данни потвърждават значението на използването на 
новите комбинации от медикаменети при лечение 
на РРММ, като те имат ролята на независим прогно-
стичен фактор в нашия анализ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Забележителният напредък в лечението на ММ до-
веде до реално удължена преживяемост. Въпреки 
това, понастоящем ММ остава нелечимо малигнено 
хематологично заболяване включително с иноватив-
ните възможности и при повечето болни протича с 
поне един рецидив. Предоставянето на възможно 
най-добрата терапия с максимална ефективност и 
минимална токсичност при всеки рецидив е свърза-
на с оптимални дългосрочни резултати. В миналото, 
когато наличните класове лекарства за лечение на 
ММ бяха ограничени, решенията за лечение не бяха 
сложни. Понастоящем, с нарастващия достъп на 
нови класове лекарства и множество лекарства във 
всеки отделен клас, е необходим задълбочен процес 
на вземане на решения, базиран на аргументирани 
научни данни. Рандомизирани проучвания, оценя-
ващи подходи за лечение, стратифицирани за броя 
на рецидивите и хетерогенността на заболяването 
(включително време на рецидив, тежест на заболя-
ването, генетична еволюция, клинично представяне, 
свързани съпътстващи заболявания и история на 
лечението), биха помогнали за идентифициране на 
стратегии за лечение с цел излекуване. 

Проучването е осъществено с подкрепата на На-
ционална научна програма „Електронно здравео-
пазване в България“ (е-здраве); Споразумение ДО 
1-200/16.11.2018 
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Резюме. 
Въведение. Алогенната трансплантация на стволови клетки (АлоСКТ) е доказан терапевтичен 
метод, но все още свързан със значителна заболеваемост и смъртност. Рецидивът и смъртността от 
самата процедура са основни причини за неуспех от АлоСКТ. Установяването на рисковите фактори 
продължава да бъде обект на задълбочени научни изследвания. 
Цел: Идентифициране на стойността и времевата точка на ранно лимфоцитно възстановяване, 
представено като абсолютен лимфоцитен брой (АЛБ) и тяхното прогностично значение за изхода от 
АлоСКТ. 
Материали и методи. За периода 2017-2021 г. ретроспективно са анализирани демографските, 
клиничните и лабораторните данни от електронните досиета на 70 пациенти с остри левкемии и 
миелодиспластичен синдром, получили АлоСКТ. Оценката на ранното лимфоцитно възстановяване 
(РЛВ) като АЛБ е извършена на Д+21 и Д+30. С регресионен анализ на Cox е проверена значимостта им 
при оценката на общата преживяемост (OS) и като значим се доказа само АЛБ Д+21. Използвани са ROC 
криви за определяне на най-добрата гранична стойност на Д+21 по отношение на OS, която отговаря 
на АЛБ 220× 109/l. На базата на създадената нова променлива, пациентите са групирани и оценени в две 
групи – ЗЛВ с АЛБ < 220 х 109/l и РЛВ с АЛБ ≥ 220 х 109/l.
Резултати. От анализираните 70 болни 47 са мъже (67,1%) и 23 жени (32,9%) на средна възраст 46 
(21–68) год. При медиана на проследяването 17,9 месеца, медианата на общата преживяемост (OS) за 
групата с РЛВ не е достигната, а при тези със забавено лимфоцитно възстановяване (ЗЛВ) е 7,5 месеца. 
Налице е тенденция за удължена свободна от прогресия преживяемост (PFS) и по-ниска кумулативна 
честота на рецидив (CIR) за пациентите с РЛВ, но не се доказа статистическа значимост, за разлика 
от смъртността, която не е свързана с рецидив (NRM), където времето до настъпване на събитие е 
значимо по-дълго за пациентите с РЛВ (р=0,039). Доказа се и сигнификантно по-висока честота на 
хронична реакция на присадката (cGVHD) за групата на РЛВ – 88,2% срещу 11,1 %. 
Заключение. AЛБ Д+21 e биологично значим прогностичен фактор за изхода от трансплантацията – 
универсален, достъпен, лесно измерим, евтин.
Ключови думи: алогенна трансплнтация, остра левкемия, лимфоцитно възстановяване, изход от 
трансплантация 

Abstract. 
Introduction. Allogeneic stem cell transplantation (AlloSCT) is a therapeutic method for the treatment of a large 
number of malignant and non-malignant hematological diseases, still associated with significant morbidity 
and mortality. Disease relapse and non-relapse mortality (NRM) remain the main causes of failure from AlloSCT. 
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The identification of the risk factors associated with this continue to be a subject of extensive scientific research. 
Aim. The aim of the study is to identify the value and time point of early lymphocyte recovery, presented as 
absolute lymphocyte count (ALC), that would have prognostic significance for the outcome of AlloSCT.
Materials and methods. Between 2017 and 2021 retrospectively are analyzed demographic, clinical and 
laboratory data from the electronic records of 70 patients with acute leukemias and myelodysplastic syndrome, 
who underwent allo-transplantation. The evaluation of the early lymphocyte recovery (ELR) like ALC, is performed 
on days +21 and +30, their relevance for the overall survival (OS) is checked with Cox regression analysis and as 
significant is proven only ALC +21. ROC curves are used to determine the best cut-off value on D +21, concerning 
OS, which corresponds to ALC 220× 109/l. Based on the created new variable, the patients are grouped and 
evaluated in two groups – delayed lymphocyte recovery (DLR) with ALC < 220 х 109/l and ELR with ALC ≥ 220 х 
109/l.
Results. From 70 patients included in the analysis, 47 are men (67.1%) and 23 are women (32.9%) with an 
average age 43 (range 21-68) years. At a median follow-up of 17.9 months, the median overall survival (OS) 
for the group with ELR is not reached, and for those with DLR it is 7.5 months. There is a trend for prolonged 
progression-free survival (PFS) and lower cumulative recurrence rate (CIR) for patients with ALB D+21 >220 x 
109/L, but no statistical significance is demonstrated, in contrast to nonrelaps mortality (NRM), where time to 
event is significantly longer for the patients with ELR (p=0.039). A significantly higher incidence of chronic graft 
versus host disease (cGVHD) is also demonstrated for the ELR group (88.2% vs. 11.1%).
Key words: allogeneic transplantation, acute leukaemia, lymphocyte recovery, outcome of allogeneic 
transplantation
 

ВЪВЕДЕНИЕ

Алогенната трансплантация на стволови клетки 
(АлоСКТ) е доказан терапевтичен метод за лечение 
на много малигнени и бенигнени хематологични за-
болявания, но все ощe е свързана със значителна 
заболеваемост и смъртност. Рецидивът на заболя-
ването и смъртността при самата процедура (NRM) 
остават основните причини за неуспех от АлоСКТ 
[1]. Антилевкемичният ефект на АлоСКТ е резултат 
от два ключови биологични процеса: елиминирането 
на резидуалните, химиочувствителни туморни клет-
ки от кондициониращата химиотерапия и антилев-
кемичиния ефект на присадката (GVL) [2,3]. Ранни-
ят следтрансплантационен период е изключително 
критичен за въздействието на медиирания от иму-
нокомпетентните клетки GVL ефект върху остатъч-
ните левкемични клетки, момент с очаквано най-ни-
ски нива на резидуална болест [2,3,4]. За разлика от 
възстановяването на другите хемопоетични линии, 
обикновено в продължение на няколко седмици 
след АлоСКT, с изключение на NK-клетките, въз-
становяването на лимфоцитите е продължителен и 
комплексно детерминиран процес [5,6,7].
Редица автори изследват влиянието на лимфоцит-
ното възстановяване и имунната реконституция 
върху резултата от АлоСКТ, но резултатите все още 
остават противоречиви по отношение на връзката 
между лимфоцитно възстановяване и честотата на 
рецидив и/или NRM [8-12]. В едно от първите проуч-
вания Powels R. et al. [13] оценяват ролята на лим-
фоцитното възстановяване върху изхода от АлоСКТ 
върху 201 пациенти с ОМЛ, получили АлоСКТ след 
миелоаблативно кондициониране (MAС) от съвмес-
тим родствен донор (MRD). Те доказват връзката 
между ЗЛВ, абсолютния лимфоцитен брой < 0,2 x 
109/l на Д+29 и по-високия риск от рецидив [13].

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

1. Пациенти
За периода 2017-2021 год. са анализирани елек-
тронните досиета на 70 пациенти с остра миелоид-
на левкемия (ОМЛ), миелодиспластичен синдром 
(МДС) и остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ), полу-
чили АлоСКТ след решение на трансплантационния 
комитет и подписването на информирано съгласие. 
Демографските, клиничните и лабораторните данни 
са получени от болничната информационна система 
БИС. Селектиращите критерии включват пациенти с 
миелоаблативно или редуцирано по интензитет кон-
дициониране, съгласно класификацията на CIBMTR 
[15], с последваща инфузия на хемопоетични ство-
лови клетки от периферна кръв на мобилизирани 
с растежен фактор от съвместим родствен, нерод-
ствен или хаплоидентичен донори.

2. Методи
Изборът на интензивността на режима е по прецен-
ка на лекуващия екип, базиращ се на възрастта на 
пациента и коморбидния индекс. Подходящите за 
МАС пациенти с ОМЛ и МДС са кондиционирани 
преференциално с бусулфан-базиран режим, а тези 
с ОЛЛ – режим, базиран на целотелесно облъчва-
не (TBI). Повечето пациенти, трансплантирани от 
съвместим неродствен донор, са подложени на „in 
vivo” T-клетъчна деплеция с антитимуцитен глобу-
лин (ATG). Всички пациенти са получили стандартна 
антиинфекциозна профилактика за венооклузивна 
болест (VOD) и имуносупресия с циклоспорин А 
(CycA) + метотрексат (MTX)/ микофенолова кисе-
лина (MMF) + такролимус (TAC)/ посттранспланта-
ционен циклофосфамид (PTCy)+ MMF+TAC/CycA 
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+MMF. Изключени от анализ и оценка са пациенти-
те с рецидив или починали в рамките на 1 месец от 
АлоСКТ.

3. Дефиниции и резултати, свързани с транс-
плантацията
Общата преживяемост (OS) е изчислена от датата на 
трансплантацията до датата на смъртта или послед-
ното проследяване. Преживяемостта без прогресия 
(PFS) – от момента на трансплантацията до смър-
тта по каквато и да е причина или рецидив. NRM е 
изчислена от датата на трансплантация до смъртта 
по каквато и да е причина без доказателства на ре-
цидив на заболяването. Острата и хронична GVHD 
са диагностицирани и стадирани по стандартно при-
етите критерии на EBMT. Хематологичното възста-
новяване е дефинирано като достигнат абсолютен 
неутрофилен брой (АНБ) от 0,5х109/l или повече за 
3 последователни дни, както и брой на тромбоци-
тите по-високи от 20х109/l за 7 последователни дни 
без трансфузионна подкрепа.
Първична крайна цел на проучването е идентифи-
циране на „cut-off“ стойността и времевата точка на 
ранното лимфоцитно възстановяване, представено 
като АЛБ, което би имало прогностично значение за 
изхода от АлоСКТ по отношение на OS. Вторичните 
крайни цели оценяват ефекта на ранното лимфо-
цитно възстановяване върху PFS, CIR и NRM, както 
и идентифицирането на рисковите фактори с отно-
шение към ранното лимфоцитно възстановяване.
Статистическият анализ включва оценката на коли-
чествените променливи, представени със средна 
аритметична и стандартно отклонение или медиана 
и размах (минимум и максимум) и категорийните с 
абсолютни и относителни честоти. За проверка на 
наличие на връзка между категорийни променливи 
е приложен хи (χ²) квадрат анализ (екзактен тест 
на Fisher). При проверката на значимост на разли-
ката между две средни от две независими извадки 
е използван непараметричен тест на Man-Whitney. 
За търсене на значими фактори по отношение на 
преживяемостта и други събития, развиващи се във 
времето, е приложен регресионен анализ на Cox, 
както и log-rank тест (Mantel-Cox). Формата на раз-
пределението е установена с тест на Kolmogorov-
Smirnov. Извършен е единичен и множествен анализ 
за оценка основните характеристики на пациентите, 
имащи отношение към изхода от трансплантацията 
– OS, PFS и NRM. Стойности на p<0,05 са приети за 
значими.

РЕЗУЛТАТИ:

1. Характеристика на пациентите
Основните характеристики на 70 пациенти, отгова-
рящи на включващите критерии, включени в анали-
за, са представени в таблици 1 и 2. 
Таблица № 1 Характеристиката на изследваните  
пациенти (n=70)

Характеристика Брой 
(n)

Про-
цент 
(%)

Възраст 
< 40 30 42,9%
 ≥ 40 40 57,1%

Пол
мъж 47 67,1%
жена 23 32,9%

Диагноза
ОМЛ 48 68,6%
МДС 4 5,7%
ОЛЛ 18 25,7%

ECOG PS 
0-1 67 95,7%
2 3 4,3%

HSCT CI
0-2 63 90,0%
3-5 7 10,0%

DRI

Нисък + 
междинен 39 55,7%

Висок + много 
висок 31 44,3%

Отговор към 
АлоСКТ

CR1 36 51,4%
CR2/CR3 12 17,1%

RR 22 31,4%

ABO – 
несъвместимост

Малка 19 27,1%
Голяма 12 17,1%

Двупосочна 4 5,7%
Съвместими 35 50,0%

HLA – 
съвместимост

MRD 19 27,1%
MURD 40 57,1%
Haplo 11 15,7%

Полово 
отношение 
донор – 
реципиент

Жена 
донор – мъж 
реципиент

16 22,9%

останалите 54 77,1%

Кондициониращ 
режим

MAC 36 51,4%
RIC 34 48,6%

TBI – базиран 18 25,7%
Bu – базиран 48 68,6%

ATG –
съдържащ 36 51,4%

друг 34 48,6%

GVHD
aGVHD 26 37,7%
cGVHD 17 33,3%

CMV реактивация 35 50,0%

Легенда: ОМЛ – остра миелоидна левкемия; МДС – миелодиспластичен синдром; ECOG 
PS – Eastern Cooperative Oncology Group статус; HSCT CI – Индекс на коморбидност, специ-
фичен за трансплантация на хематопоетични клетки; DRI – индекс на риск на заболяване-
то; CR – пълна ремисия; RR – рецидивирало/рефрактерно заболяване; MRD – съвместим 
родствен донор; MURD – съвместим неродствен донор; Halpo – хаплоидентичен родствен 
донор; MAC – миелоаблативно кондициониране; RIC-редуцирано по интензитет кондицио-
ниране; TBI – целотелесно облъчване; Bu – бусулфан; ATG – антитимоцитен глобулин; 
GVHD – реакция на присадката към гостоприемника; aGVHD – остра реакция на присад-
ката към гостоприемника; cGVHD – хронична реакция на присадката към гостоприемника.
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Медианата на възрастта е 43 (21-68) год., а тази 
на проследяване е 17,9 мес. Миелоаблативно кон-
дициониране са получили 36 (51,4%) от пациенти-
те, а редуцирано по интензитет кондициониране 
34 (48,6%). С Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG-PS) статус 0 или 1 са 67 (95,7%) болни.
При всички пациенти стволовите хемопоетични клет-
ки от периферна кръв са добити след стимулация с 
растежен фактор. При 40 (57,1%) трансплантирани 
пациенти е използван HLA-съвместим неродствен 
донор, при 19 (27,1%) – HLA-съвместим родствен 
донор, а при 11 (15,7%) – хаплоидентичен родствен 
донор. Според критериите на Shigeo F. Et al. [16] 
разпределението по отношение на индекса на риск 
на заболяването към трансплантацията е 55,7% с 
нисък-интермедиерен и 44,3 % – с висок-много ви-
сок. Композицията на присадката и хематологичното 
възстановяване са представени на таблица № 2.
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CD34 + x 106/l 5,0 4,9 2,1 9,9
CD3 + x 108/l 2,2 2,1 0,5 5,4
Неутрофилно 
възстановя-
ване в дни

16,6 15,5 11,0 29,0

Тромбоцитно 
възстановя-
ване в дни

16,5 15,0 10,0 33,0

Таблица № 2. Композиция на присадката и 
хематологичното възстановяване

Извършен е анализ за оценка основните характерис-
тики на пациентите, имащи отношение към изхода от 
трансплантацията – OS, PFS и NRM. Множествени-
ят анализ установява като сигнификантни рискови 
фактори: за OS изборът на родствения донор, при-
ложението на ATG, тромбоцитното възстановяване, 
изявите на aGVHD; за PFS – коморбидният индекс 
и интензитетът на кондиционирането; за NRM – ко-
морбидният индекс и проявата на aGVHD. Лимфо-
цитното възстановяване се доказа като статистиче-
ски значим фактор за OS при единичен регресионен 
анализ на Cox – p=0,015, HR 0,998 (95,0% CI 0,996-
1,0). 

2. Ранното лимфоцитно възстановяване и абсо-
лютен лимфоцитен брой
Оценката на РЛВ като АЛБ е извършена на Д+21 и 
Д+30. Отчитайки, че най-ниската нормална рефе-
рентна стойност за АБЛ (0.5 x 109/l) не е клинично 
релевантна за тази пациентска популация, използ-
вахме регресионен анализ на Cox за проверка 
значимостта на факторите АЛБ – Д+21 и Д+30 при 

оценката на OS. Като значим фактор се доказа само 
Д+21 (p=0,016, HR=0,998, 95% CI 0,995-0,999). Така 
получената от анализа функция, беше заложена в 
ROC крива с цел определяне на най-добрата гранич-
на стойност на Д+21 по отношение на OS (Фигура 
№1). Площта под кривата е 0,797 (при популационна 
стойност 0,5) и е статистически значима (p<0,001). 
За гранична стойност на функцията беше определе-
на 0,5376, която отговаря на АЛБ 220× 109/l на Д+21. 
На базата на създадената нова променлива, паци-
ентите са групирани и оценени в две групи – ЗЛВ с 
АЛБ < 220 х 109/l и РЛВ с АЛБ ≥ 220 х 109/l.

3.Фактори, свързани с ранното лимфоцитно въз-
становяване
За идентифициране влиянието на перитранспланта-
ционните фактори, върху лимфоцитното възстано-
вяване в ранния следтрансплантационен период, са 
използвани χ² теста и теста на Mann-Whitney. Доказа 
се статистически значима връзка между АЛБ Д+21 
и ECOG PS стасуса, DRI и изборът на хаплоиденти-
чен донор – таблица № 3. 
При всички пациенти с ECOG PS 2 АЛБ Д+21 е под 
220 х 109/l в сравнение с пациентите с ECOG PS 
0-1, от които 40,3% са с АЛБ Д+21 е под 220 х 109/l 
(р=0,041). По отношение на DRI, 58,1% от пациен-
тите с висок-много висок риск, попадат в групата на 
АЛБ Д+21 е под 220 х 109/l (р=0,022). Напълно очак-
вано пациентите, трансплантирани от хаплоиденти-
чен донор показват забавено лимфоцитно възстано-
вяване, като 8 (72,7%) от тях с АЛБ Д+21 е под 220 
х 109/l (р=0,029). По отношение на композицията на 
присадката, представена от медианата на преляти-
те CD34+ и CD3+ донорни клетки, в нашата група от 
пациенти не се установи статически значима връзка 
с АЛБ Д+21 (таблица № 4).

АЛБ Д+21 < 220 х 
109/l

АЛБ Д+21 ≥ 220 х 
109/l

Средна 
стой-
ност

Меди-
анна 

стойност

Средна 
стой-
ност

Меди-
анна 

стойност
CD34 + 
x 106/l 4,759 4,675 5,112 4,950

CD3 + 
x 108/l 2,2497 2,1430 2,1208 2,0200

Таблица № 4. Композиция на присадката, стратифици-
рана на базата на лимфоцитния брой.

Анализирана е и ролята на степента на цитокино-
вия отговор в периода на „preengraftеment“, оценена 
чрез максималната стойност на серумно CRP (max 
CRP) през първите седем дни след АлоСКТ и мак-
сималната телесна температура (max BT) – Фигура 
№ 2.
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Фигура. № 1 ROC крива

Фигура № 2. max CRP, стратифицирано 
на базата на лимфоцитния брой

4. Ролята на ранното лимфоцитно възстановява-
не за изхода от трансплантацията
Стратифицирани на базата на лимфоцитното въз-
становяване, при медиана на проследяването 17,9 
месеца, медианата на OS за РЛВ не е достигната, 
при 7.5 месеца за ЗЛВ, p=0,001 (фигура № 3А). По 
отношение на PFS не се доказа сигнификантна раз-
лика между двете кохорти, въпреки че се забелязва 
тенденция за двукратно подобрена PFS 43,96 ме-
сеца срещу 19,4 месеца, съответно за РЛВ и ЗЛВ 
групите, p=0,624 (фиг.3В). Медианата на CIR не е 
достигната, налице е тенденция за отсрочено във 
времето събитие и по-ниска честота на рецидив – 
12/40 при пациентите с АЛБ ≥ 220 х 109/l срещу 14/30 
при тези с АЛБ <220 х 109/l, но разликата между две-
те групи не се доказа като значима, p=0,117 (фигура 

№ 3С). Медианата на NRM не е достигната и в двете 
групи, но времето до настъпване на събитие е зна-
чимо по-дълго за пациентите с РЛВ, р=0,039 (фигу-
ра № 3D). На фигура № 4 са представени кръгови 
диаграми, отразяващи причините за фатален изход, 
различни от рецидив, стратифицирани на базата на 
лимфоцитния брой. Медианата на времето на зах-
ващането на присадката и хематологичното възста-
новяване е сходно и за двете групи. Това се отнася 
както за неутрофилите – 16 (15-11) дни, така и за 
тромбоцитите 15 (14-10) дни с доказано РЛВ, съот-
ветно за 17 (11-29) дни и 16 (10-33) дни за ЗЛВ.

Фигура № 3 Изход от трансплантацията – обща пре-
живяемост OS (A), свободна от прогресия преживяе-

мост PFS (B), кумулативна честота на рецидив CIR (C), 
смъртност, която не е свързана с рецидив на заболя-

ването NRM (D), стратифицирани на базата на лимфо-
цитното възстановяване на Д+21
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Наблюдаваните посттрансплантационни усложне-
ния свързани с лимфоцитното възстановяване са 
посочени на таблица № 5.

Изследван
параметър

АЛБ Д+21 Стой-
ност на 

Р
< 220 х 109/l ≥ 220 х 109/l
N % N %

aGVHD 13 50,0% 13 50,0% 0,297
cGVHD 2 11,8% 15 88,2% 0,013
CMV 
реактивация 14 40,0% 21 60,0% 0,623

Таблица № 5. Посттрансплантационни усложнения, 
стратифицирани на базата на лимфоцитното възста-

новяване

Честотата на aGVHD и реактивация на CMV са близ-
ки в двете групи, за разлика от честотата на cGVHD, 
която е сигнификантно по-висока за групата на ЕРЛ 
45,5% срещу 11,1% (p=0,013). 

Водеща причините за смърт, която не се дължи на 
рецидив на заболяването, и в двете групи е инфек-
ция – 6 (46%) за ЗЛФ и 3 (43%) за РЛВ, представени 
във фигури 4А и 4В. Въпреки по-високата честота 
на cGVHD за пациентите с РЛВ, само при 2/15 паци-
ента с cGVHD, тя води до фатален изход, а само за 
1/15 пациента е регистриран рецидив на заболява-
нето с летален край. 

Фигура № 4А и В Диаграма на причините за смърт, 
различни от рецидив, стратифицирани на базата на 

лимфоцитния брой.

ДИСКУСИЯ

Редица проучвания изследват влиянието на лим-
фоцитното възстановяване и имунната реконсти-
туция върху изхода от АлоСКТ. Повечето от тях 
включват малък брой пациeнти, ограничени са до 
определен тип заболяване, тип донор, режим на 
кондициониране и източник на присадка. Le Blank 
и Michaelis анализират само пациенти с ОМЛ, 
Bayraktar U. et al. разглеждат единствено случаи-
те на костно-мозъчна трансплантация, а Mitsuhiro 
Yuasa– на трансплантация от пъпна връв [18-21]. 
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Те покриват широк диапазон от времеви точки за 
оценка след трансплантация (дни 21 до 100 след 
AлоСКТ) и предлагат различни прагови стойности 
за определяне на нисък АЛБ (0,175 x 109/l клетки 
до 0,5 x 109/l). Представеният анализ потвържда-
ва значимата ролята на ранното лимфоцитно 
възстановяване за изхода от трансплантацията. 
Дефинира АЛБ > 0,220 х 109/l на Д+21 от АлоСКТ 
като независим прогностичен фактор за удълже-
ни OS и отложено във времето събитие, свързано 
с NRM, за разлика от проучването на Kim DH et 
al. и колеги [14] при пациенти със сходен профил, 
което идентифицира като гранична стойност с 
прогностично значение за OS и NRM – АЛБ – 0,2 х 
109/l на Д+30. Наблюдаваната тенденция за подо-
брена PFS и CIR не се доказа като статистически 
значима, вероятно поради малкия брой проследе-
ни пациенти. Установява се по-висока честота на 
cGVHD при пациентите с АЛБ > 0.220 х 109/l на 
Д+21, за разлика от Rigoni, който доказва връзка 
между РЛВ и честотата на aGVHD [22]. Подобре-
ната OS в групата на РЛВ при по-висока честота 
на cGVHD, потвърждава протективната роля на 
cGVHD и подкрепя хипотезата, че РЛВ може да 
бъде сурогатен маркер за GVL [23]. Това е първото 
проучване, което идентифицираните като рискови 
фактори за ЗЛВ тежестта на цитокиновия отговор, 
DRI и ECOG, което дават възможност за обмисля-
не на различни перитрансплантационни стратегии 
за моделиране на риска. 
Недостатък на нашето проучване е, че не може да 
бъде оценена ролята на източника на графта за 
клетъчната реконституция след АлоСКТ, тъй като 
пациентите, получили стволови клетки от костен 
мозък, са изключени от проучването, поради из-
ключително малкия им брой. Въпреки малкият 
брой анализирани пациенти, като изходни и пери-
трансплантационни характеристики, представена-
та извадка отразява реалния профил на основната 
група от пациенти, които се насочват към АлоСКТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Навременното идентифициране още в ранния 
посттрансплантационен период на пациентите, 
които имат висок риск от рецидив или NRM, е от 
съществена значимост, тъй като потенциално би 
могло да позволи прилагането на целенасочени 
интервенции като по-бързо намаляване на имуно-
супресията с цел предизвикване на GVL, донорна 
лимфоцитна инфузия (DLI) или имуномодулация 
с биологични агенти, като интерферон или интер-
левкини (напр. IL-2 или IL-12). Нашето проучва до-
казва, че АЛБ > 0,220 х 109/l на Д+21 от АлоСКТ 
в изследваната група от пациенти се асоциира с 
подобрена OS и NRM, при по-висока честота на 
cGVHD. Може да заключим, че АЛБ e биологично 

значим прогностичен фактор за изхода от транс-
плантацията – универсален, достъпен, лесно из-
мерим и евтин.
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ПРОТЕКТИВЕН ЕФЕКТ НА ИЗВЪНКЛЕТЪЧНИ КРИОПРОТЕКТОРИ ВЪРХУ 
ЧОВЕШКИ ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ЗАМРАЗЕНИ С 5% 

ДИМЕТИЛСУЛФОКСИД (ДМСО)

И. Тонев, М. Минчев

Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания EАД – София

PROTECTIVE EFFECT OF EXTRACELLULAR CRYOPROTECTORS  ON HUMAN 
HEMATOPOIETIC STEM CELLS FROZEN WITH 5% DIMETHYLSULPHOXIDE 

(DMSO)

I. Tonev, M. Mincheff

Specialized Hospital for Active Treatment of Hematological Diseases, Sofia, Bulgaria; 

Резюме. Криоконсервирането на хемопоетични стволови клетки (ХСК позволява трансплантацията 
да се извърши на по-късен етап след подходяща подготовка на пациента. Диметилсулфоксидът е 
широко използван криопротектор, който при температури над 0ºC е токсичен както за клетките, 
така и за пациентите. Един от подходите да се намали тази токсичност е употребата му в по-
ниска крайна концентрация. За да може да се запази протективният ефект към разтвора най-често 
се добавят екстрацелуларни криопротектори, които са високомолекулни вещества като захари и 
плазмени протеини. За целта изследвахме защитната роля на хидроксиетил скорбяла (ХЕС) за човешки 
хемопоетични стволови клетки, подложени на осмотичен стрес (основен фактор в клетъчното 
увреждане при бавно замразяване). Допълнително проверихме протективният ефект на разтвор, 
съдържащ комбинацията от ХЕС и човешки серумен албумин (ЧСА) с 5% ДМСО за ХСК, замразени с 
висока клетъчна концентрация след непрограмирано замразяване и съхранение при -80ºC. За двата 
експеримента използвахме тест за клетъчна жизненост с багрилото трипаново синьо. 
ХЕС има протективен ефект върху ХСК както при излагането им на осмотичен стрес, така и 
при криогенното им съхранение. Добавянето на ЧСА към криопротективния разтвор подобрява 
жизнеността и намалява клетъчната агрегация след размразяване. Криогенното съхранение на 
хемопоетични стволови клетки с крайна концентрация на ДМСО 5% се подобрява от добавянето 
на екстрацелуларни агенти като ХЕС и ЧСА и позволява намаляване на токсичността на ДМСО за 
клетките и пациентите по време на трансплантация.
Ключови думи: концентрация на ДМСО, екстрацелуларни криопротектори, -80 градуса, 
хидроксиетил скорбяла, ХЕС, човешки албумин, ЧСА, хемопоетични стволови клетки, ХСК

Abstract. The cryoprotection is crucial for the preservation of hematopoietic stem cells (HSC), which allows 
postponing of their transplantation. Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a widely used intracellular cryoprotectant 
which is toxic for cells and patients. One of the approaches to reduce these toxicities is its use in lower final 
concentration with addition of extracellular cryoprotectors as hydroxyethyl starch (HES) and plasma proteins like 
human serum albumin (HSA). We tested the protective role of HES and HSA for human hematopoietic stem cells 
subjected either to osmotic stress (a major factor in cellular injury during slow freezing) or to cryopreservation 
by unprogrammed freezing and storage at -80ºC. Trypan-blue exclusion assay was used as a viability test. 
HES has a protective effect on HSCs both against osmotic stress and cryopreservation. Addition of HSA to the 
cryoprotective solution improves viability and reduces cell clumping after thawing. Cryopreservation of HSCs 
with final 5% DMSO concentrations is optimized by the addition of extracellular agents such as HES and HAS 
thus allowing the reduction of DMSO toxicity to both HSCs and to patients during transplantation. 
Key words: DMSO concentration, extracellular cryoprotectors, -80 degrees, hydroxyethylstarch, HES, human 
albumin, HAS, hematopoietic stem cells, HSCs
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Хемопоетичните стволови клетки (ХСК) имат ин-
тензивен метаболизъм, поради което тяхното 
дълготрайно съхранение е възможно само в зам-
разено състояние. То се извършва с помощта на 
криопротектори и е важна част от повечето авто-
ложни и при част от алогенните трансплантации. 
Основен криопротектор, предпочитан заради бър-
зото си и универсално трансмембранно проник-
ване е диметилсулфоксидът (ДМСО), който оби-
чайно се прилага в 10% крайна концентрация [1]. 
ДМСО обаче е токсичен както за клетките [2], така 
и за пациентите [3-8], като по-високи концентра-
ции и по-продължителна експозиция увеличават 
токсичността му. За да се намалят тези нежелани 
негови ефекти, той се използва с по-ниска (5%) 
крайна концентрация [3, 9]. По-ниската крайна 
концентрация и по-бавната скорост на замразява-
не при неконтролирано замразяване в механичен 
фризер подлага клетките на осмотичен стрес и де-
хидратация. Ефектът от тези увреждащи процеси 
може да бъде намален с употребата на екстраце-
луларни криопротектори. По-добри резултати за 
жизненост и по-висока степен на оцеляване на 
клетките са установени след нискотемпературно 
съхранение с комбинирана употреба на извън- и 
вътреклетъчни криопротектори [10, 11]. Наличие-
то на екстрацелуларни криопротектори позволява 
клетките да бъдат замразени с по-ниска скорост 
чрез потискане на клетъчната дехидратация, като 
така се запазва и жизнеността им след криокон-
сервиране [12]. Тези защитни ефекти са резултат 
от повишаване на вискозитета на криопротектив-
ния разтвор и на възможността за настъпване на 
витрификация [1]. Захари и техни деривати са из-
вестни като естествени криопротектори в студоу-
стойчиви растения и животни, толериращи ниски 
температури [13-16]. Допълнителен механизъм за 
съхранение на клетъчния интегритет може да е 
директното взаимодействие на тези агенти с кле-
тъчната мембрана [9, 17, 18]. Чрез инфрачервена 
спектроскопия са наблюдавани водородни връз-
ки между разтворена трехалоза и дипалмитоил 
фосфатидил холин, който се намира в клетъчната 
мембрана с вероятен стабилизиращ мембраната 
ефект по време на замразяване [15]. Алтернати-
ва на установените в природата монозахариди 
са полизахаридите. Те имат предимството да са 
с по-нисък осмоларитет и да намаляват осмотич-
ното увреждане. Оставайки в извънклетъчния раз-
твор, полизахаридите повишават вискозитета му и 
улесняват витрификацията по време на охлажда-
не [19, 20]. Такъв високомолекулен полизахарид 
е хидроксиетил скорбялата (ХЕС), която е силно 
разклонен електронеутрален водноразтворим 
синтетичен полимер, базиран на модификация на 
амилопектина [1, 21]. Установено е, че в сравне-
ние със самостоятелната употреба на ДМСО, ком-
бинирането му с ХЕС постига по-добра жизненост 
на хемопоетични стволови клетки след размразя-

ване [22]. 
Ние решихме да изследваме протективния ефект 
на хидроксиетил скорбялата върху силно концен-
трирани чрез пълно отстраняване на плазмата хе-
мопоетични стволови клетки след подлагането им 
на осмотичен стрес, който е сред главните увреж-
дащи фактори при замразяване. 
Въпреки своята криопротективна роля, ХЕС е по-
лимер, който не е физиологичен за човешкия ор-
ганизъм и има някои токсични за хората ефекти. 
Те са свързани с промяна във вискозитета и кис-
лородо-пренасящия капацитет на кръвта след ин-
фузия на полимера [16, 23]. За хидроксиетил скор-
бялата е установено, че увеличава хеморагичния 
риск, вероятно поради разреждане на фактори-
те на кръвосъсирване [24] и може да доведе до 
преходна бъбречна недостатъчност, особено при 
пациенти със сепсис [25]. Има проучвания, показ-
ващи, че по-висока концентрация в замразената 
суспензия подобрява клетъчната жизненост [26, 
27]. Това е довело до развитието на криопротек-
тивни разтвори, съдържащи плазмени протеини в 
различни концентрация. Такъв плазмен протеин 
може да бъде човешкият серумен албумин (ЧСА) 
[28]. Стремейки се да намалим количеството на 
ХЕС, който се влива на пациентите, ние изслед-
вахме ефекта от добавянето на човешки серумен 
албумин в криоконсервиращия разтвор върху кле-
тъчната жизненост след замразяване и размразя-
ване. 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Получена чрез афереза суспензия от хемопоетич-
ни стволови клетки беше концентрирана с пълно 
отстраняване на богатата на тромбоцити плазма 
след центрофугиране при 1280G за 8 мин. Проби-
те от концентрираните клетки бяха разделени на 
две групи. 
В първата група една част клетъчна суспензия 
беше смесена с четири части разтвор на хидро-
ксиетил скорбяла с относително молекулно тегло 
(450,000) във физиологичен разтвор. Суспензия-
та беше допълнително разредена с 5% разтвор 
на ХЕС в дестилирана вода, постигайки по този 
начин различни концентрации на натриев хлорид 
(NaCl) (0,9%, 0,77%, 0,45% и 0,28%), докато в съ-
щото време се запазваше една и съща концентра-
ция на ХЕС. 
Във втората група проби една част концентрирани 
клетки беше смесена с четири части натриев хло-
рид и след това разредена с дестилирана вода, до 
същите концентрации на NaCl (0,9%, 0,77%, 0,45% 
и 0,28%) като в първата група, но с намаляване и 
на концентрацията на ХЕС. 
Двете групи проби бяха инкубирани при стайна 
температура и жизнеността на клетките беше из-
следвана след 2, 24 и 48 часа по метода с трипа-
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ново синьо.
Трета група от проби от получени чрез афереза 
ХСК след концентриране бяха смесени с криопро-
тективен разтвор, съдържащ в крайни концентра-
ции 5% ДМСО, 3% ЧСА и 3.6 % ХЕС. Една част кон-
центрирана клетъчна суспензия беше смесвана с 
четири части криопротективен разтвор и клетките 
се подлагаха на неконтролирано замразяване и 
съхранение в механичен фризер при температура 
-80ºС. След размразяване клетъчната суспензия 
беше смесвана с 5% разтвор на ДМСО в натриев 
хлорид с или без 2% човешки албумин, постигайки 
серийно разреждане 1:2, 1:4 и 1:10, съответно, при 
запазване на концентрацията на ДМСО. 
Жизнеността на клетките беше изследвана с тест 
за с оцветяване с трипаново синьо. 

РЕЗУЛТАТИ

Излагането на осмотичен стрес намалява клетъч-
ната жизненост и това е по-изразено при нисък 
осмолаrитет или по-продължителна инкубация 
(фигура1). При 0.77% NaCl наличието на 5% ХЕС 
повишава жизнеността с 6 % и 23 % след инкуба-
ция 24 ч и 48 ч съответно. Протективният ефект е 
най-изразен в най-хипотоничния разтвор при край-
на концентрация на NaCl 0.28 %. В присъствието 
на полимера жизнеността е по-висока съответно с 
24% и 36% след 24 и 48 часа инкубация.

Фигура 1 Клетъчна жизненост след смесване с хипото-
ничен разтвор при наличие или отсъствие на ХЕС след 

2, 24 и 48 часа. 

Допълнителен ефект на ХЕС е предотвратяването на 
клетъчната агрегация, която е най-видима при 0,28 % 
NaCl при отсъствието на полимера (фигура 2).

Фигура 2. Предотвратяване на клетъчната агрегация 
при наличие на ХЕС в хипотоничен разтвор след 24ч 

инкубация

Средната виталност на криоконсервираните клет-
ки след размразяване и разреждане с 5% ДМСО 
намалява по-отчетливо, когато концентрацията 
на екстрацелуларните криопротектори е по-ниска 
(таблица 1). Процентът на жизнените клетки спада 
от 96.52% на 84.48% при най-ниската концентрация 
на ХЕС. Липсата на човешки албумин в разрежда-
щия разтвор на ДМСО намалява допълнително с 
11 % жизнените клетки до 72.77% (таблица 1). 

След разреждане на размразените клетки, когато 
концентрацията на ХЕС е по-ниска, наличието на 
човешки серумен албумин намалява клетъчната 
смърт и агрегация (фигура 3, таблица 1).
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Фигура 3. Предотвратяване от ЧСА на клетъчната агрегация след 24ч инкубация

Таблица 1 Жизненост на съхранявани с 5% ДМСО, 3% ЧСА и 3,6% ХЕС хемопоетични стволови клетки при -80º след 
размразяване и разреждане с 5% разтвор на ДМСО във физиологичен разтвор с албумин или без албумин
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ОБСЪЖДАНЕ

Въпреки криопротективната си роля, диметил-
сулфоксидът е токсичен както за пациентите, така 
и за хемопоетичните стволови клетки. Намаля-
ването на токсичността му може да бъде постиг-
нато с вливането на по-малко количество от него 
по време на трансплантация. По-ниската концен-
трация на ДМСО изисква добавянето в криопро-
тективния разтвор на високомолекулни вещества 
като извънклетъчни криопротектори. ХЕС забавя 
дехидратацията на клетките по време на замразя-
ване и стабилизира водните молекули в близост 
до клетъчната мембрана, намалявайки по този 
начин осмотичния стрес [30]. Нашите резултати 
потвърждават, че виталността на ХСК, подложе-
ни на осмотичен стрес, намалява. Добавянето на 
хидроксиетил скорбяла към суспензията повиша-
ва жизнеността на така третирани при 22ºC клет-
ки. Тъй като ХЕС не е физиологичен за хората и 
може да доведе до нежелани ефекти [16, 23-25], 
ние намаляваме неговата крайна концентрация в 
криопротективния разтвор като добавяме човеш-
ки серумен албумин, макромолекула, която също 
увеличава вискозитета на разтвора [29]. Добавяне-
то на макромолекули като ХЕС и човешки серумен 
албумин в криопротективния разтвор намалява аг-
регирането на клетките в суспензията. Освен това, 
наличието на ХЕС и ЧСА в клетъчната суспензия 
след размразяване намалява токсичния ефект на 
ДМСО след кратка експозиция на клетките при 
22ºC или 37ºC[31]. 
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КЪСНИ УСЛОЖНЕНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЕРАПИЯТА ВТОРИ НЕОПЛАЗИИ 
И ЛЕВКЕМИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КАРЦИНОМ НА ТЕСТИСИТЕ – 

ЕДНОЦЕНТРОВО РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ ЗА 12-ГОДИШЕН 
ПЕРИОД

Г. Райчева1,2, В. Попов1,2, И. Ненова1,2, Ж. Грудева-Попова1,2

1 – Катедра по Клинична онкология, Медицински Университет – Пловдив 
2 – УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив

LATE COMPLICATIONS AND TREATMENT-RELATED SECOND NEOPLASMS 
AND LEUKEMIAS IN PATIENTS WITH TESTICULAR CANCER –  
A SINGLE-CENTER RETROSPECTIVE STUDY OVER A 12-YEAR 

G. Raycheva1,2, V. Popov1,2, I. Nenova1,2, Zh. Grudeva-Popova1,2

1 – Department of Clinical Oncology, Medical University Plovdiv
2 – University hospital for active treatment «Sveti Georgi» - Plovdiv

Резюме. 
Въведение: Злокачествените тумори на тестисите представляват едва 1% от неоплазиите при 
мъжете, но са най-честата причина за малигнено заболяване при тях във възрастта 15-40 години. 
Предвид очакваната дългосрочна преживяемост в над 95% от случаите важно значение имат проявите 
на късни усложнения след проведената терапия.
Цел: Да се оценят проявите на късни усложнения след проведено лечение за карцином на тестисите при 
пациенти с над петгодишна обща преживяемост.
Пациенти и методи: Настоящото ретроспективно проучване оценява петдесет и трима пациенти, 
лекувани в Клиника по медицинска онкология за период от 12 години. Разглежда се връзката между вида и 
обема на провежданата терапия, характеристиките на пациента и проявата на странични ефекти.
Резултати: Най-честите странични ефекти в дългосрочен план са невротоксичност (18.9%), 
нефротоксичност (17.0%), ототоксичност (7.5%), кардиотоксичност (11.3%), инфертилитет (32.1%), 
белодробна токсичност (1.9%) и появата на второ първично малигнено заболяване (11.3%).
Заключение: Посттерапевтичното проследяването на тези пациенти трябва да включва комплекс 
от препоръки за редуциране на потенциалния риск от развитие на късни усложнения. 
Ключови думи: карцином на тестисите, късни усложнения, дългосрочна преживяемост

Abstract. 
Introduction: Malignant tumors of the testicles represent only 1% of neoplasms in men, but are the most 
common cause of malignant disease in them at the age of 15-40 years. Given the expected long-term survival in 
over 95% of cases, the manifestations of late toxicity from the treatment are important. 
Aim: To evaluate the manifestations of late complications after testicular cancer treatment in patients with a 
total survival of more than five years.
Patients and methods: The current retrospective study evaluates 53 patients treated at the Medical Oncology 
Clinic for a period of 12 years. The relationship between the type and volume of therapy, the characteristics of the 
patient and the manifestation of side effects is considered.
Results: The most common long-term side effects are neurotoxicity (18.9%), nephrotoxicity (17.0%), ototoxicity 
(7.5%), cardiotoxicity (11.3%), infertility (32.1%), pulmonary toxicity (1.9%) and the occurrence of secondary 
malignant disease (11.3%).
Conclusion: Post-therapeutic follow-up of these patients should include a set of recommendations to reduce the 
potential risk of developing late complications.
Keywords: testicular cancer, late complications, long-term survival
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ВЪВЕДЕНИЕ

Карциномът на тестисите заема 1% от всички ту-
мори при мъжете до 40-годишна възраст. Хистоло-
гичните му варианти са изключително разнородни. 
В групата на интраскроталните тумори се срещат 
и някои доброкачествени форми като аденомато-
идните тумори, чието предилекционно място за 
развитие е епидидимът, но могат да бъдат откри-
ти и в семенната връв и тестикуларните обвивки. 
Основната група тестикуларни тумори са гермина-
тивно-клетъчните (ГКТ) - 95%. От тях около 60% 
са несеминомни и 40%-семиномни. Туморът на 
жълтъчното мехурче, познат още като тумор на 
Тейлум или ендодермален синусов тумор, е рядък 
хистологичен вариант, отнасящ към несеминомни-
те герминативно-клетъчни тумори. При възрастни 
пациенти се среща в 40 % като съставна част на 
смесените герминативно-клетъчни тумори, но по-
явата на чистата му форма представлява казуис-
тична рядкост (1). Лечението на тази хетерогенна 
група тумори налага мултимодален подход. Благо-
дарение на приложението на комбинирана терапия 
петгодишната обща преживяемост надхвърля 95% 
(2). За съжаление смъртността от тумори на тести-
са за България е трикратно по-висока (0.93/100000 
души) спрямо средната за Европа (3).
По-добрата прогноза и преживяемост при тези па-
циенти може да се асоциира с късни усложнения от 
проведеното лечение като нефро- и невротоксич-
ност, ототоксичност, сърдечно-съдови заболявания, 
появата на второ първично малигнено заболяване 
(SMN), сексуални дисфункции и психосоциални 
проблеми. Статистиката за рисковите фактори, 
свързаните с тях здравословни проблеми и качест-
во на живот остават недостатъчно оценени с оглед 
изработване на комплексни програми за редуцира-
не на дългосрочна токсичност след проведено ле-
чение на карцином на тестисите. Ретроспективни 
проучвания установяват, че пациентите, излекува-
ни от рак на тестисите, имат повишен риск от смърт 
спрямо съответните по възраст и пол контроли, 
като водещата причина за това са SMNs (4,5).

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

Да се оценят проявите на късни усложнения след 
проведено лечение за карцином на тестисите при 
пациенти с над петгодишна обща преживяемост.

ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ

В ретроспективното проучване са включени пет-
десет и трима пациенти с карцином на тестисите 
след извършена оперативна интервенция и хисто-
логична верификация. Пациентите са лекувани и 
проследявани в Клиника по медицинска онкология 
и Клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Георги” 
за периода 2008-2021 година. Всички анализирани 

пациенти имат верифицирана пълна ремисия съ-
гласно RECIST 1.1 критериите. Статистическата 
информация беше обработена със SPSS Statistics 
v26 и представена графично с Microsoft Excel 2019. 
За всички тестове беше прието ниво на значимост 
p>0,05. За статистически анализ са използвани 
описателна статистика, непараметрични тестове, 
t-тест, ANOVA и post-hoc тест на Bonferroni. 

РЕЗУЛТАТИ

Медианата на възраст е 36 години (от 18 до 54 г.). 
Информация за хистологичните варианти на тумо-
рите, стадия, лабораторните показатели и инди-
видуалните терапевтични планове беше достъпна 
чрез досиетата на пациентите. Клиничната характе-
ристика на пациентите е представена в таблица 1.

Табл. 1. Характеристики на пациентите

Показатели Резултат P value
1. Възраст, медиана±SD 36.6±3.8
2. Статус на пушене
 пушачи, вкл. бивши
 непушачи

 
41 (77,4%)
22 (22.6%)

р˃0.05
р<0.05

3. Хистологичен вариант
 семином
 ембрионален карцином
 тератом
 тумор на Тейлум

 
8 (15.10%)
32 (60.4%)
7 (13.2%)
6(11.3%)

 р<0.05
 р˃0.05
р<0.05
р<0.05

4. Стадий (съгласно AJCC)
 стадий I
 стадий II
 стадий III

 
11(20.8%)
14(26.4%)
28(52.8%)

р<0.05
р<0.05
р˃0.05

5. Получено лечение
 химиотерапия 
- EP 
- ВЕР 
- PVB
 лъчелечение
 RPLND

 
13 
12 
18
17
9

NA

AJCC – American Joint Committee on Cancer; EP – etoposide, cisplatin; 
BEP – bleomycin, etoposide, cisplatin; PVB – cisplatin, vinblastine, 
bleomycin; RPLND – retroperitoneal lymph node dissection

Шестнадесет от пациентите са получили комбини-
рано лечение - лъчелечение и химиотерапия. При 
проследявания за 12-годишен период пациентите 
са изявили различни по вид и степен нежелани съ-
бития (таблица 2).
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Нежелани  
събития- n (%) Степени Степен 

1/2
Степен 

3/4

невротоксичност 10 
(21,3%) 6 (60%) 4 (40%)

нефротоксичност 9 (19,1%) 7 (77,8%) 2 (22,2%)
ототоксичност 4 (8,5%) 3 (75%) 1 (25%)
кардиотоксичност 6 (12,8%) 4 (66,7%) 2 (33,3%)
гонадна 
токсичност

17 
(36,2%)

12 
(70,6%) 5 (29,4%)

белодробна 
токсичност 1 (2,1%) 0 (0%) 1 (100%)

Табл. 2 Нежелани събития

Резултатите от статистическия анализ са предста-
вени на фиг.1

Фиг. 1 Честота на проявени късни усложнения

При 10 (18.9%) от нашите пациенти се установи не-
вротоксичност. Всички те са получили Cisplatin-ба-
зирана химиотерапия. Освен типичните оплаквания 
като парестезии, дизестезия, изтръпване, болка при 
двама от тях се наблюдава и двигателна дисфунк-
ция. Началото на симптомите варира в широки гра-
ници - от проведения първи курс химиотерапия до 
години след приключване на лечението - от 1 до 36 
месеца (средна продължителност 11 месеца). Пред-
полагаемият рисков фактор е високата кумулативна 
доза на Cisplatin. Ефективното лечение на дълго-
срочната невротоксичност е изключително трудно 
– важно е своевременното приложение на цитопро-
тективни средства или превантивни стратегии.

Индуцираната от Cisplatin нефротоксичност може 
да се характеризира от незначителни нарушения в 
биохимичните показатели до потенциално фатална 
остра бъбречна недостатъчност или хронична бъб-
речна недостатъчност. При девет (17.0%) пациенти 
се регистрира хронична бъбречна недостатъчност. 
При всички тях се установява намалена гломерулна 
филтрация, двама са били с оплаквания от тремор, 
парестезии и конвулсии на фона на хипомагнезие-
мия. Хидратацията и индуцираната диуреза, които 
са включени рутинно в терапевтичните режими, мо-
гат да намалят чувствително появата на Cisplatin-ин-
дуцирани бъбречни усложнения.

По повод на оплакване от шум в ушите при четири-
ма (7.5%) пациенти е осъществена аудиометрия. 

При двама от тях ототоксичността е била преходна - 
след приключен обем химиотерапия симптомите са 
отзвучали. При останалите двама намаленият слух 
остава да персистира - пациентите са поличили те-
рапия по протокол Cisplatin/ Vinblastine/Bleomycin/. 

Наблюдавани са и прояви на съдови увреждания ( 
потенциално свързани с проведената терапия). При 
шестима (11.3%) пациенти е регистрирано новопоя-
вило се повишено диастолно налягане по време на 
химиотерапията, а при четирима от тях са доказани 
и преходни исхемични промени на ЕКГ, свързани с 
развитие на артериална хипертония. По данни от 
контролните прегледи един от тях на 32 г. е имал ин-
фаркт на миокарда (на 7-мата година от приключва-
не на терапията), а други двама на аналогична въз-
раст - стенокардни пристъпи (съответно на 4-т и 6-та 
година). Друга клинична изява на съдово увреждане 
е феноменът на Рейно, наблюдаван при пет паци-
енти. Общото за този пациентски пул е, че попада в 
групата на пушачите.

В най-голям процент (32.1%), при 17 пациенти, се 
наблюдава гонадна токсичност. Предвид орхиек-
томията, последващото химио- и лъчелечение при 
осем пациенти е доказан хипогонадизъм с ниски 
нива на тестостерона и екстремно високи стойности 
на фоликулостимулиращ и лутеинизиращ хормони. 
При всички тях на 13-тата година е доказана нару-
шена сперматогенеза в контралатералния тестис. 

При един (1.9%) пациент (пушач, на възраст 41 годи-
ни, получил 3 курса химиотерапия по протокол BEP), 
е наблюдаван пулмонит с персистиращи промени от 
спирометрията независимо от приложението на ви-
соки дози кортикостероиди.

Интересна субгрупа (11.3%) са пациентите, при 
които има развитие на второ първично малигнено 
заболяване (фиг. 2). Всички те са имали терапев-
тичен план с лъчелечение и химиотерапия, което 
се асоциира с повишен мутагенен риск. При трима 
е доказан карцином на контралатералния тестис с 
хистология, различна от изходната, двама са с остра 
левкемия (съответно на 9-тата и 11-тата година), а 
един - с карцином на стомаха. Последният е полу-
чил предществаща радиотерапия на абдоминални и 
ингвинални лимфни възли.

Фиг. 2 Честота на второ първично малигнено  
заболяване
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ДИСКУСИЯ

Предвид младата възраст на диагностициране и 
очакваната дългосрочна преживяемост пациенти-
те с тестикуларен карцином са важна кохорта за 
оценка на късните ефекти от проведената терапия. 
Те представляват 4% от всички мъже, преживели 
онкологично заболяване (6). Трябва да се подчер-
тае, че независимо от получения отличен терапев-
тичен ефект методите на лечение се асоциират с 
риск от развитие на късна токсичност (вкл. влоше-
но качество на живот). Съществуват различни про-
учвания, оценяващи честотата на тези странични 
ефекти. 
Най-често докладваният страничен ефект е ин-
фертилитетът. Приблизително 50% от пациентите 
с новодиагностициран карцином на тестисите имат 
намален брой сперматозоиди (<20 милиона/mL), 
с намалена подвижност (<40) и висок процент на 
анормални сперматозоиди (>80%) преди започ-
ване на терапия (7). Радиотерапията може да по-
влияе неблагоприятно репродуктивната функция 
в краткосрочен план, тъй като сперматогониите са 
най-чувствителните зародишеви клетки към ради-
ационно лечение (8). При пациенти с несемином-
ни герминативно-клетъчни тумори в стадий II или 
III, с персистенция на ретроперитонеални лимфни 
възли след базирана на Cisplatin химиотерапия, 
ретроперитонеалната лимфна дисекция се явява 
алтернативен метод за редуциране на токсичност-
та (9). Задължително преди започване на лечение 
трябва да се обсъдят възможностите за криопре-
зервация на еякулат.
Тревожна е статистиката за възникване на второ 
първично малигнено заболяване при тези паци-
енти. При 3% до 5% от преживелите тестикулaрен 
карцином се открива карцином на контралатерал-
ния тестис. Йонизиращото лъчение е известен 
канцерогенен фактор. Установено е, че рискът от 
развитие на SMN нараства линейно с увеличаване 
на дозата на йонизиращото лъчение. Младите па-
циенти се считат за по-застрашени, тъй като имат 
по-дълга очаквана преживяемост и достатъчно 
време за развитие на злокачествено заболяване, 
предизвикано от радиация (10). В проучване сред 
6180 пациента Moeller et al. демонстрират връз-
ката с появата на второ малигнено заболяване в 
полето на проведена радиотерапия като честотата 
е сигнификантно по-висока след реализирано лъ-
челечение спрямо химиотерапия (11). Радиацион-
но-обусловените малигнени заболявания засягат 
предимно стомашно-чревния тракт (карцином на 
стомаха, колоректален карцином), пикочо-поло-
вата система (карцином на бъбрек и на пикочен 
мехур) или се появяват като ретроперитонеални 
саркоми. Рискът при тези пациенти се оценява като 
3 до 7 пъти по-висок спрямо общата популация (не-
зависимо дали се касае за семиномен или несеми-
номен герминативно-клетъчен тумор) и нараства 
значително с течение на времето (12).

Въпросът за вторичната поява на индуцирана от 
терапията остра левкемия е много по-сложен. Оби-
чайно се наблюдава след химиотерапия, но лъче-
лечението също се асоциира с 2 до 6 пъти по-висок 
риск. Провеждането на лъчетерапия при тумори на 
тестисите е свързана с повишен риск от развитие 
както на солидни тумори, така и на левкемия. Из-
ползвайки база данни от 18 567 пациенти, преживе-
ли тестикуларен карцином, проследявани за период 
от средно 10,2 години, Travis et al. идентифицират 
36 случая на левкемия, 22 от които след радиоте-
рапия. Средното време за развитие на левкемия е 
5,0 години, но 25% от случаите са настъпили след 
1 десетилетие. Изчислен е 3 пъти по-висок риск при 
този пациентски пул. Въпреки това, абсолютният 
риск от развитие на левкемия е нисък (приблизи-
телно 9 случая на 10 000 лекувани пациенти) сред 
тези, проследявани най-малко 15 години след об-
лъчване с минимална доза от 25 Gy в малък таз и 
коремна кухина (13). Международно популационно 
проучване сред 40 576 пациенти с над 10-годишна 
обща преживяемост от рак на тестисите разкрива 
значително повишени от 1,5 до 4 пъти относителни 
рискове за развитие на малигнен меланом, карци-
ном на бял дроб, щитовидна жлеза, хранопровод, 
плевра, стомах, панкреас, дебело черво, ректум, 
бъбреци, пикочен мехур и тумори на съединител-
ната тъкан. Travis et al. съобщават за значима връз-
ка между увеличаването на кумулативната доза 
Сisplatin в лекарствения протокол при лечението 
на карцинома на тестисите и риска от развитие на 
левкемия. Въпреки че има само 16 докладвани слу-
чаи на левкемия сред 10 000 пациенти, лекувани с 
кумулативна доза от 650 мг cisplatin и проследява-
ни в продължение на 15 години, това представлява 
3.2-кратно увеличение спрямо честотата при паци-
енти, които не са получавали Сisplatin (13,14).
Терапевтично–свързани миелоидни неоплазии 
(t-MNs) включват терапевтично свързаните случаи 
на остра миелоидна левкемия (t-AML), миелодис-
пластични синдроми (t-MDS) и миелодисплас-
тични/ миелопролиферативни неоплазии (t-MDS 
/ MPNs). С оглед нарастващата преживяемост на 
пациентите с неопластични заболявания, включи-
телно с карцином на тестиса, се очаква и ръст на 
t-MNs, което поставя въпроса за стандарт на тера-
певтичното поведение в световен мащаб. Преобла-
даващата част от пациентите с t-MPs cа лекувани 
за предшестващи малигнени заболявания: 60-70% 
за солидни тумори, 20-30% за онко-хематологична 
патология и само 5-10% за бенигнено заболяване 
(автоимунно). Най-честите първични заболявания 
са били: Неходжкинови лимфоми (28%), карцином 
на гърдата (16%), мултиплен миелом (6%), проста-
тен карцином (6%). 
Смята се, че приблизително 10% до 20% от всички 
случаи на AML, МDS, МDS/МPN са терапевтично 
свързани. Идентифицирането на специфични пре-
диктивни фактори предварително би било полезно 
за скрининг, стратифициране на риска и евентуал-
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но моделиране на терапевтичното поведение при 
пациентите още по време на лечението на тяхното 
първично малигнено заболяване (15).
При пациентите с карцином на тестиса е най-висо-
ка честотата на остра миелоидна левкемия (AML) 
след химиотерапия при герминативно-клетъчен ту-
мор и в по-малка степен - остра лимфобластна лев-
кемия (16). Най-често възникват на фона на пред-
хождащо лечение с алкилиращи агенти при среден 
интервал 5-7 години. Предшестват се обичайно от 
миелодисплазия, трансформираща в t-AML. При 
тези пациенти стои въпросът за генетични предраз-
полагащи фактори, които имат важна роля в пато-
генезата на заболяването (17). Т-MNs, възникващи 
след лечение с лкилиращи агенти, които индуцират 
центромерно хромозомно разкъсване, се характе-
ризират с комплекснен кариотип и загуба на целите 
хромозоми 5 и 7 или загуба на дългите рамена на 
тези хромозоми. Обратно, в случаите на t-MNs, въз-
никващи след лечение с топоизомераза II инхиби-
тори преобладават балансираните транслокации. 
Преживяемостта на пациентите с t-MNs е ограни-
чена въпреки сравнително бързото поставяне на 
диагноза (15).
Приложението на Cisplatin-базираните режими се 
идентифицира като основна причина за последва-
ща дългосрочна органна токсичност. Този повишен 
риск може да се обясни с повишените концентра-
ции на цитостатика, които могат да бъдат открити в 
повечето органи до 17 месеца след приложението. 
При 20% до 30% от пациентите, получили такава 
терапия се появават странични ефекти с различна 
интензивност. Кумулативната доза на Cisplatin оп-
ределя до голяма степен изявата на нефро- и нев-
ротоксичност, повишения риск от сърдечно-съдови 
нарушения (18-22). Проучени са редица стратегии 
за намаляване на страничните ефекти от химиоте-
рапията, вкл. използването на по-малко интензивни 
схеми, замяна на Cisplatin с Carboplatin, редуцира-
не броя на прилаганите цикли химиотерапия, както 
и прилагането на цитопротективните средства. Не-
зависимо от горепосоченото определящата стра-
тегия е осъществяване на висока терапевтична 
ефективност с цел постигане на пълна ремисия и 
излекуване на пациентите, постижимо с настоящи-
те схеми на лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съществуващият риск от късна токсичност при па-
циенти, лекувани за карцином на тестиса налага 
прецизиране на терапевтичния подход, особено 
при тези, които са с локализирано заболяване. 
Предвид отличните резултати по отношение на 
общата преживяемост усилията трябва да бъдат 
насочени към по-ефективно проследяване и препо-
ръки за начин на живот с цел редукция на риска от 
страничните ефекти на проведената терапия. 
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АЛОГЕННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ 
КЛЕТКИ – ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ТРАНСФУЗИОННА 

СТРАТЕГИЯ (ТРИ СЛУЧАЯ С АВО-НЕСЪВМЕСТИМА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ )

Й. Лазарова

Лаборатория по трансфузионна хематология, Специализирана Болница за Активно Лечение на 
Хематологични Заболявания – СБАЛХЗ, София

ALLOGENEIC HEMATOPOETIC STEM CELL TRANSPLANTATION – 
IMMUNOHEMATOLOGY DIAGNOSTICS AND TRANSFUSION STRATEGY 

(THREE CASES WITH ABO-INCOMPATIBLE TRANSPLANT)

Y. Lazarova

Laboratory of transfusion hematology, Specialized Hospital for Active Treatment of  
Hematology Diseases - SHATHD, Sofia

Резюме. Имунохематологичната диагностика, особено при АВО-несъвместима алогенна 
стволовоклетъчна трансплантация не само определя вида на трансфузионната терапия във  
всеки етап на трансплантационния период, но също така е един от маркерите за възстановяване 
на хемопоезата на реципиента или за рецидив на заболяването. Диагностиката на хемолитичните 
усложнения при алогенна трансплантация е тясно свързана с имунохематологичните изследвания, 
които са основа за мениджмънта на поддържащата трансфузионна терапия. Ясно дефинираната 
трансфузионна стратегия има решаваща роля за осигуряването на стабилни хематологични 
показатели при трансплантация, безопасност, ефективност и липса на следкръвопреливни 
усложнения. 
Ключови думи: Алогенна стволовоклетъчна трансплантация(СКТ), особености на имунохемато-
логичната диагностика, трансфузионен подход 

Abstract. 
Introduction: Immunohematology diagnostics, especially in ABO-incompatible allogeneic hematopoetic stem 
cell transplantation, not only determine the type of transfusion therapy at each stage of the transplant period, but 
is also one of the markers for recovering the recipient›s hematopoiesis or for relapse of the disease. The diagnostics 
of hemolytic complications in allogeneic transplantation is closely related to the immunohematology tests 
which are a basis for management of supporting transfusion therapy. Clearly defined transfusion strategy has a 
decisive role in ensuring stable parameters in transplantation, safety, effectiveness and lack of post-transfusion 
complications. 
Keywords: Allogeneic hematopoetic stem cell transplantation (HSCT), features of immunohematology 
diagnostic, transfusion approach 
 

ВЪВЕДЕНИЕ

Алогенната трансплантация на хемопоетични 
стволови клетки(АлоТХСК, алогенна стволово-
клетъчна трансплантация-Ало СКТ) е терапевти-
чен метод с потенциал за излекуване на малиг-
нени и немалигнени хематологични заболявания. 
АВО-несъвместимостта между донор и реципиент 
може да е причина за тежки хемолитични услож-
нения, особено при продължителен период на съ-

жителство в трансплантирания на реципиентски и 
донорски лимфоцити поради две различни анти-
тяло-продуциращи имунни системи. Естествени-
те антитела(изоаглутинини) анти-А и/или анти-В 
срещу А или В-антигени могат да бъдат с голяма 
клинична значимост при тежки хемолитични ус-
ложнения. Персистиране на АВО-антителата на 
реципиента може да е причина за забавена ерит-
ропоеза от донорски тип. 
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Имунохематологичната диагностика при АлоТХСК 
е с голяма клинична значимост при превенция на 
хемолитични усложнения, за изграждане на тран-
сфузионна стратегия при поддържаща трансфузи-
онна терапия и клиничния подход при персистира-
не или липса на АВО-антиеритроцитни антитела 
от реципиентски или донорски тип.
Имунохематологичната диагностика определя 
АВО вида на преливаните кръвни съставки. Осигу-
ряването на адекватна по обем и съобразена със 
специфичните изисквания поддържаща трансфу-
зионна терапия е с фундаментално значение за 
възстановяването на реципиента след трансплан-
тацията и за лечение на хемостазни нарушения. 
Заместителната трансфузионна терапия има съ-
ществена роля за осигуряването на стабилни хе-
матологични показатели при алогенни ТХСК. 
В периода след трансплантацията контролните 
имунохематологични изследвания определят АВО 
вида на трансфузионната терапия - от донорски 
тип или по протокола в трансплантационния пе-
риод. Имунохематологичното проследяване и кон-
трол е част от риск-мениджмънта на хемолитични 
усложнения след АВО-несъвместима АлоТХСК. 
Клинично значими са не само естествените аглу-
тинини анти-А и анти-В от имуноглобулинов клас 
Ig M, но и от клас Ig G, които при реципиенти от 
кръвна група О (особено жени) могат да бъдат с 
висок титър, а освен това Ig G антителата имат 
и по-дълъг полуживот, което е свързано с пови-
шаване на риска, както от хемолитични усложне-
ния, така и от непълно възстановяване на броя 
на тромбоцитите. Ясната стратегия за скрининг и 
превенция на усложненията при АВО-несъвмес-
тимост между реципиент и донор при АлоТХСК е 
от значение за превенцията, както на остри, така 
и на късни хемолитични усложнения при транс-
плантираните болни. Освен това, резултатът от 
имунохематологичното изследване при АВО-не-
съвместима трансплантация може да е един от 
маркерите за рецидив на заболяването, особено 
при серологични доказателства за възвръщане на 
собствената еритропоеза на реципиента.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

В проучването са анализирани:
• 166 пациенти с алогенни ТХСК в СБАЛХЗ, гр. 

София
• възраст над 18 години
• алогенни ТХСК за седем годишен период 

(2015- 2021г.) при малигнени и немалигнени 
хематологични заболявания

• имунохематологичната диагностика на всеки 
реципиент и донор включва: АВО/Rh D кръ-
вногрупово типизиране, Rh фенотип, скрининг 

за ирегулярни антиеритроцитни антитела: 
директен антиглобулинов тест (ДАГТ), инди-
ректен антиглобулинов тест (ИАГТ), ензимен 
и аглутинационен метод (в колонноаглутина-
ционна или мануална техника), титър на ес-
тествени аглутинини анти-А/анти-В 

• пациентите са разпределени в 4 групи според 
АВО-взаимоотношенията между донор и реци-
пиент: АВО-съвместими и АВО-несъвместими 
алогенни ТХСК с „голяма“, малка“ или „комби-
нирана/двупосочна“ несъвместимост(Таблица 
1). При:

• „голяма” АВО-несъвместимост между донор и 
реципиент (“major” ABO-incompatibility) - реци-
пиента е с изоаглутинини срещу А или В-анти-
гени на донорските еритроцити; 

• „малка” АВО – несъвместимост (“minor” 
incompatibility) - донорът е с изоаглутинини 
срещу антигени на еритроцитите на реципи-
ента; 

• „комбинирана/двупосочна” несъвместимост 
(bidirectional incompatibility) - комбинация от 
малка и голяма АВО-несъвместимост. 

 

АВО-НЕСЪВ-
МЕСТИМОСТ

АВО-КРЪВНА 
ГРУПА НА  

РЕЦИПИЕНТА

АВО-КРЪВНА 
ГРУПА НА  
ДОНОРА

„голяма“

О А, В, АВ

А АВ

В АВ

„малка“

А О

В О

АВ О, А, В

„комбинирана/
двупосочна“

А В

В А

Таблица 1. Вид АВО-несъвместимост между донор и 
реципиент

Остра хемолитична реакция е възможна при:
• „голяма“ несъвместимост, като е свързана с 

трансфузия на несъвместими еритроцити (от 
донора), 

• при „малка“ несъвместимост, когато има тран-
сфузия на донорска плазма (зависи от титъра 
на естествени аглутинини анти-А/анти-В на 
донора).

• В периода след трансплантацията - при всяко 
постъпване на пациента, а в някои случаи и 
неколкократно по време на болничния престой 
имунохематологичната диагностика включва: 
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• ABO/ Rh D типизиране – мануална и/или ко-
лонноаглутинационна техника, като при инди-
кации и по трите основни имунохематологични 
методи (аглутинационен, ензимен, антиглобу-
линов тест) за установяване продукцията на 
нов антиген или ново антитяло;

• Rh фенотип - при Rh несъвместимост между 
донор и реципиент (продукция на донорски Rh 
антиген);

• скрининг за антиеритроцитни антитела (в авто- 
и ало-система) по аглутинационен, ензимен и 
антиглобулинов метод (ДАГТ, ИАГТ). При по-

ложителен ДАГТ задължително се извършва 
диференциран директен антиглобулинов тест 
(с моноспецифичен антиглобулинов серум – 
анти -Ig G, анти- C3d, при необходимост до-
пълнително: с анти-Ig A, анти- Ig M, анти-C3c );

• при трансфузионна терапия с еритроцитен 
концентрат – разширени тестове за “in vitro” 
съвместимост на всяка единица кръв;

• протоколът за трансфузионна терапия, който 
прилагаме в различните фази на транспланта-
цията е (Таблица 2):

При Rh D негативен реципиент/донор се прелива 
Rh D(-) отрицателен обезлевкоцитен еритроцитен 
концентрат, при Rh D(+) положителни реципиент и 
донор зависи от Rh фенотипа на донора - с оглед 
превенция на алоимунизация към реципиентски 
Rh антигени. 

РЕЗУЛТАТИ

От 134 алогенни СКТ (Таблица 3 и Фигура 1) 
АВО-съвместими са 88(53 %), АВО-несъвместими 
са 78(47 %), от които: „голяма“ несъвместимост - 
27(16.3%), „малка“ - 43(26 %), „комбинирана/дву-
посочна“ - 8(4.8%). 

Фигура 1. Алогенни ТХСК-АВО-съвмести-
ми(ABO-compatibility) и ABO - несъвмести-

ми(ABO-incompatibility - “major”,” minor” and bidirectional)
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Ало-
генни 
СКТ 

2015-
2021

АВО-несъвместими
АВО- 

съвмес-
тими„голяма“ „малка“

“комби-
нирана/
двупо-
сочна“

166 27 
(16.3%)

43  
(26 %) 8 (4.8%) 88 (53 %)

Таблица 3. Алогенни ТХСК- според АВО-съвместимост 
между донор и реципиент 

При тип “голяма“ АВО-несъвместима АлоТХСК 
високият титър на естествени аглутинини анти-А/
анти- В от клас Ig M/Ig G, съответно над 1:16/1:64 
може да бъде причина както за рефрактерност към 
тромбоцитната трансфузионна терапия, така и за 
непълно възстановяване на броя на тромбоцити-
ти на и след Д+15(Ден +15). Причината е имунен 
механизъм поради висок титър на анти-А/анти-В 
аглутинини, а тромбоцитите експресират А и В-ан-
тигени. Липсата на ефективност от тромбоцитна-
та трансфузия или непълното възстановяване на 
тромбоцитната продукция е резултат от имунна 
секвестрация на преляти или донорски тромбоци-
ти. Високият титър на естествени аглутинини е от 
значение за възстановяване не само на тромбопо-
езата, но и на еритропоезата на реципиента.

Клиничен случай №1: 
Касае се за пациент Д.Г.Д., жена на 29 г. с остра 
миелоидна левкемия, напълно съвместим род-
ствен донор 10/10, режим на кондициониране с 
редуциран интензитет (RIC), Ало ТХСК тип „голя-
ма“ АВО-несъвместимост реципиент-донор: О/А, 
титър на реципиентски анти-А-аглутинини клас 
Ig M/Ig G съответно 1:8/1:128, възстановяване 
на неутрофили на Д+15. На третия месец след 
трансплантацията титърът на анти-А от клас Ig M/
Ig G е съответно 1:4/1:32. Кръвната група АВО е 
от реципиентски тип, имунохематологично не се 
установява продукция на А-антиген. Една година 
след трансплантацията еритроцитите са от донор-
ски тип, но все още се установяват слабо активни 
анти-А-аглутинини(от реципиента). При необходи-
мост трансфузионната терапия е по протокола в 
трансплантационната фаза.
 
Клиничен случай №2:
Касае се за пациент В.В.А., мъж на 32 г. с остра 
миелоидна левкемия с рекурентни генетични ано-
малии, висок риск, родствен хаплоидентичен до-
нор, миелоаблативен режим на кондициониране 
(MAC), алогенна ТХСК, тип „голяма“ АВО-несъв-

местимост реципиент-донор: О/А, титър на реци-
пиентски анти-А-аглутинини клас Ig M/Ig G съот-
ветно 1:32/1:128, възстановяване на неутрофили 
на Д+15, непълно възстановяване на тромбоцити. 
При преливане на тромбоцитни концентрати от 
кръвна група А(както е по протокола за АВО-не-
съвместима трансплантация) тромбоцитите се по-
качват с до 2 G/L, при преливане на тромбоцитни 
концентрати от група О-задължително нискоти-
търни (титър на анти-А и анти- В-аглутинини на 
донора до 1:16) покачването на броя на тромбо-
цитите е с над 3 G/L. На 29 ден след транспланта-
цията титърът на естествени аглутинини на реци-
пиента анти-А клас Ig M/Ig G съответно е 1:2/1:16, 
което даде възможност за по-добра ефективност 
на трансфузионната терапия с тромбоцитни кон-
центрати от кръвна група А( от групата на донора).

Клиничен случай №3:
Касае се за пациент С.И.К, мъж на 52 г. с остра 
миелоидна левкемия- М4 по FAB t ( 16;16) inv.16 
от 14.12.15г. Проведена алогенна трансплантаця 
от хаплоидентичен донор- сестра на 16.09.2016 
в Германия. Постъпва за пореден път в клиника-
та за провеждане на 2-ра алогенна трансплнта-
ция от хаплоидентичен донор – син. Режима на 
кондициониране е RIC, Ало ТХСК тип „голяма“ 
АВО-несъвместимост, реципиент-донор: О/А, ти-
тър на реципиентски анти-А-аглутинини от клас 
Ig M/Ig G съответно 1:64/1:128, възстановяване 
на неутрофили на Д+20, непълно възстановяване 
на тромбоцити. При преливане на тромбоцитни 
концентрати(ТК) от кръвна група А-стойности на 
тромбоцитите на реципиента са между 5 и 10 G/L. 
При преливането на ТК от кръвна група О, които 
задължително са нискотитърни, от афереза и по-
качването на тромбоцитния брой на реципиента е 
с над 5 G/L. При стойности на тромбоцити над 10 
G/L- имаме превенция на хеморагични усложне-
ния. 

Освен това прилагането на тромбоцитни концент-
рати от афереза в адитивен разтвор (PAS-platelet 
additive solution) от февруари 2022 г. в СБАЛХЗ ни 
даде възможност както за мениджмънт и превен-
ция на хемолитични следкръвопреливни усложне-
ния, така и за възможността да бъдат сведени до 
минимум алергични следкръвопреливни реакции 
от плазмен тип (в този вид ТК донорската плазма 
е отстранена над 65 %, което допълнително с още 
50% намалява титъра на естествени аглутинини 
на донора и е резултат на силно редуцираното ко-
личество остатъчна плазма-до 35%). 
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ДИСКУСИЯ

Имунохематологичната диагностика в периода 
след трансплантацията (особено при АВО-несъв-
местими алогенни ТХСК) определя АВО-вида на 
преливаните кръвни съставки. При проследяване 
и контрол на ABO/D кръвната група на реципиента 
е от особено клинично значение резултата от из-
следваната еритроцитната кръвна група(продук-
ция на донорски А или В-антиген) и от серумната 
кръвна група(поява или липса на анти-А/анти-В-аг-
лутинини). При тип „голяма“ АВО-несъвместимост 
между донор и реципиент имунохематологично 
доказателство за функциониране на донорските 
стволови клетки е продукцията на новия антиген-А 
или/и В и липсата на реципиентски тип аглутини-
ни-анти-А, анти-В. Както в трите описани клинични 
случая имунохематологичното доказателство за 
донорски тип еритропоеза е появата на А-антиген 
и липсващи анти-А-аглутинини. Персистирането 
на реципиентските аглутинини и техният титър 
са от значение за времето на възстановяване на 
еритропоеза, възстановяване на тромобоцити и 
липсата на рефрактерност при тромбоцитна тран-
сфузионна терапия.
При тип „малка“ АВО-несъвместима ТХСК имуно-
хематологичното доказателство за донорски тип 
еритропоеза е липсата на А и/или В-антиген(на 
реципиента)при кръвногрупово типизиране и поя-
вата на анти-А и/или анти-В аглутинини(на доно-
ра). Например: реципиент-А/+/положителен, до-
нор-О/+/положителен–при изследването на АВО/D 
кръвна група на реципиента на 5 месец след 
трансплантацията се установява:
• еритроцитна кръвна група – О/на донора/ по 

аглутинационен метод, но с антиглобулинов 
тест и ензимен метод на 4 °C все още се уста-
новява слаба продукция на А-антиген 

• серумна кръвна група – установяват се само 
анти-В аглутинини, както при група А/на реци-
пиента/, като все още липсва продукция на ан-
ти-А-аглутинини. В случая при необходимост 
от трансфузионна терапия АВО вида на пре-
ливаните кръвни съставки е както по протоко-
ла в трансплантационната фаза. 

При АВО-несъвместима ТХСК клиничните данни 
за рецидив на основното заболяване се съпоста-
вят с данни от имунохематологичната диагности-
ка-функциониране на присадените стволови клет-
ки или възвръщане на собствената хемопоеза.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение имунохематологичната диагностика 
в динамика–в трансплантационния и следтранс-
плантационния период(при АВО-несъвместима 
ТХСК) предотвратява нежелани реакции и услож-

нения при необходимост от трансфузионна тера-
пия. Трансфузионната стратегия-специфична и 
ясно дефинирана е важен фактор при лечението 
на хематологични заболявания с алогенна транс-
плантация на хемопоетични стволови клетки като 
високотехнологична процедура. Имунохематоло-
гичното проследяване и контрол на реципиента е 
фактор не само за трансфузионния протокол, но и 
за хемопоезата-функциониране на присадката или 
възвръщане на собствена еритропоеза. Естестве-
ните аглутинини-титър и имуноглобулинов клас 
имат роля в имунно медиираните механизми на 
забавено възстановяване на еритропоеза, тромбо-
цити и при ефективност на трансфузионната тера-
пия с тромбоцитни концентрати. Антиглобулино-
вия тест и ензимен метод са имунохематологични 
методи не само за скрининг на антиеритроцитни 
антитела в серума, но и за установяване или лип-
са на продукция на кръвногрупови А и В-антиге-
ни. Имунохематологичната диагностика определя 
трансфузионния подход и е част от мениджмънта 
на хемолитични усложнения при алогенни ТХСК.
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18F-FDG PET/CT МОЖЕ ДА ИМА КЛЮЧОВА РОЛЯ В ДИАГНОСТИКАТА И 
ОЦЕНКАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С POEMS СИНДРОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
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18F-FDG PET/CT MAY HAVE A KEY ROLE IN DIAGNOSIS AND EVALUATION IN 
PATIENTS WITH POEMS SYNDROME- CASE REPORT

T. Stoeva1, P. Bochev2, M. Dyankova1, S. Chausheva1, Zh. Dancheva1, Ts. Yordanova1, B. Chaushev1,  
A. Klisarova1
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Medical University Varna

2 – Department of Nuclear Medicine, University hospital Acibadem City Clinic, Cancer center, Sofia, Bulgaria

Резюме. За първи път, POEMS синдромът е описан от Crow през през 1956г. и допълнен от Bardwick 
през 1980г. (1). Това е изключително рядък паранеопластичен синдром, свързан с подлежаща 
дискразия на плазмените клетки. Целта на това проучване е да демонстрира ролята на 18F-FDG 
PET/CT при диагностицирането на пациент със синдром на POEMS, оценка на костните лезии, чрез 
предоставяне на анатомичен и метаболитен образ на цялото тяло, както и откриването на 
асоциирани находки, като органомегалия, лимфаденопатия и кожни лезии, ключови за доказване на 
диагнозата. Представяме случай на 47-годишен мъж, насочен за провеждането на 18F-FDG – PET/CT 
за доуточняване на открити от друг образен метод, смесени остеобластни/остеолитични лезии 
в прешлени. 18F-FDG PET/CT показа множество дифузни смесени остеобластни/остеолитични лезии 
с повишен глюкозен метаболизъм, генерализирана лимфаденопатия с образни характеристики на 
бенигнена, спленомегалия и кожна лезия на дясно бедро. Въз основа на клиничните, лабораторните и 
образните резултати се постави диагнозата POEMS синдром. Като метод за сканиране на цялото 
тяло, 18F-FDG PET/CT има предимството да подпомага оценката на мултисистемни, особено 
хематологични заболявания, например лимфоми и мултиплен миелом (11, 12, 13). 18F-FDG PET/CT 
може да има ключова роля в диагностицирането и оценката на този синдром, като предоставя 
анатомичен и метаболитен образ на цялото тяло, визуализаирайки образните и метаболитните 
характеристики на костните лезии, както и останалите признаци, които го характеризират- 
органомегалия, лимфаденопатия и кожни лезии.
Ключови думи: POEMS, PET/CT, 18F-FDG PET/CT

Abstract. 
Introduction: Described by Crow in 1956 and Bardwick in 1980 (1), POEMS syndrome is a rare paraneoplastic 
syndrome associated with an underlying plasma cell dyscrasia. The aim of this study was to demonstrate the 
important contribution of 18F-FDG PET/CT in the diagnosis of a patient with POEMS syndrome, by providing 
a whole body anatomical and metabolic imaging and detecting suspicious bone lesions, organomegaly, 
lymphadenopathy and skin lesions, which play a key role for providing the diagnosis. We present a case of 
a 47-year-old man referred for 18F-FDG-PET/CT in order to clarify mixed osteoblastic/osteolytic lesions in 
vertebrae detected by another imaging method. 18F-FDG PET/CT showed multiple diffuse mixed osteoblastic/
osteolytic lesions with increased glucose metabolism, benign generalized lymphadenopathy, splenomegaly, 
and a skin lesion on the right thigh. Based on clinical, laboratory, and imaging findings, a diagnosis of POEMS 
syndrome was made. As a whole-body scanning modality, 18F-FDG PET/CT has the advantage in the evaluation 
of multisystem, particularly hematological, diseases such as lymphomas and multiple myeloma (11, 12, 13). 
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Furthermore, 18F-FDG PET/CT can visualize important features of POEMS syndrome, especially bone lesions. 
18F-FDG PET/CT may have a key role in the diagnosis and evaluation of this rare and unique syndrome by 
providing anatomical and metabolic imaging of the whole body.
Keywords: POEMS syndrome, PET/CT, 18F-FDG PET/CT
 

ВЪВЕДЕНИЕ

За първи път, POEMS синдромът е описан от 
Crow през през 1956г. и допълнен от Bardwick през 
1980г. (1). Акронимът POEMS включва в наимено-
ванието си петте основни характеристики на за-
боляването: полиневропатия, органомегалия, ен-
докринопатия, моноклонална гамапатия и кожни 
промени. Той представлява изключително рядък 
паранеопластичен синдром, свързан с подлежаща 
дискразия на плазматичните клетки. Синдромът 
включва два задължителни критерия- наличието 
на полиневропатия и пролиферативно монокло-
нално нарушение в плазматичните клетки. Трите 
големи критерии са наличието на болест на Касъл-
ман (хиперплазия на ангиофоликуларните лимф-
ни възли), склеротични костни лезии и повишено 
ниво на vascular endothelial growth factor (VEGF). 
Малките (второстепенни) критерии включват ор-
ганомегалия, ендокринопатия, кожни промени, 
едем на папилата и тромбоцитоза/полицитемия. 
Диагнозата синдром на POEMS се поставя при ед-
новременното присъствие на двата задължителни 
критерия с наличието на поне един основен и един 
второстепенен критерий (2,3). Други симптоми, 
които се свързват с POEMS синдрома, са загуба 
на тегло, диария, хипертрихоза, белодробна хи-
пертония и тромбоемболични събития. Целта на 
това проучване е да демонстрира важния принос 
на 18F-FDG PET/CT при диагностицирането на па-
циент със синдром на POEMS, чрез предоставя-
не на анатомичен и метаболитен образ на цялото 
тяло, оценка на костните лезии и откриването на 
съпътстващи синдрома признаци като органоме-
галия, лимфаденопатия и кожни лезии, ключови 
за доказване на диагнозата.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Представяме случай на 47-годишен мъж, насо-
чен за провеждането на 18F-FDG – PET/CT за 
доуточняване на открити от компютърна томогра-
фия, смесени остеобластни/остеолитични лезии в 
прешлени. Пациентът се презентира с високи из-
ходни стойности на хемоглобин, хематокрит и ери-
троцити, което поражда суспекцията за фамилна 
еритроцитоза. Три години преди провеждането на 
18F-FDG PET/CT, пациентът е диагностициран с 
хронична възпалителна демиелинизираща поли-
невропатия и е подложен на лечение с Имунове-
нин. Кожни лезии също са открити и диагностици-
рани като псориазис.

РЕЗУЛТАТИ

18F-FDG PET/CT показва множество дифузни 
смесени остеобластни/остеолитични лезии с по-
вишен глюкозен метаболизъм в дясната бедрена 
кост, лявата илиачна кост, лумбалните и шийните 
прешлени (Фиг. 1 и Фиг. 2). 18F-FDG PET/CT откри-
ва и доброкачествена генерализирана лимфаде-
нопатия (Фиг. 3), спленомегалия и кожна лезия на 
дясното бедро с повишен глюкозен метаболизъм 
(Фиг. 4). Въз основа на клиничните, лабораторните 
и образните резултати се подозира POEMS синд-
ром. Пациентът е насочен за допълнителни лабо-
раторни изследвания. Те показват парапротеин в 
серум- IgG- ламбда- 7,9%= 5,5g/l и нива на тром-
боцити- 490 10^9/L (нормални граници между 140- 
440 10^9/L). При така доказаната констелация от 
находки бе приета диагнозата POEMS синдром. 
Пациентът бе насочен към автоложна трансплан-
тация на стволови клетки.

Фиг. 1- Low dose КТ образ на смесена лезия - литична, с 
масивни склеротични елементи в тялото на Th12.

Фиг. 2- 18F-FDG PET/CT образ на смесена лезия - литич-
на, с масивни склеротични елементи в тялото на Th12, 

с висока метаболитна активност до SUV 9,8.
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Фиг. 3 18F-FDG PET/CT образ на множество прааортални 
лимфни възли до 15мм, с широк мастен център- с вид 

на бенигнена лимфаденопатия.

Фиг. 4- 18F-FDG PET/CT образ на кожна лезия с повишена 
метаболитна активност на дясно бедро.

ОБСЪЖДАНЕ

Въпреки че е постигнат значителен напредък в ди-
агностикатa и лечението на синдрома на POEMS, 
неговата патофизиология остава недоуточнена. 
Повишената секреция на различни провъзпали-
телни цитокини и растежни фактори (TNF-алфа, 
интерлевкин-1, интерлевкин-6 и преди всичко 
VEGF), играе решаваща роля в патогенезата на 
синдрома на POEMS, допринасяйки за повише-
ния съдов пермеавилитет и полиневропатията. 
По-специално, VEGF е значително повишен при 
пациенти с POEMS и корелира с активността на 
заболяването. Също така се предполага, че кло-
нални плазмени клетки с генетични мутации на 
V-региона на Ig-ламбда генът, може да произве-
де излишни цитокини (предимно VEGF) чрез все 
още неоткрит механизъм, водещ до клиничните 

прояви на POEMS (4,5,6). Конвенционалните об-
разни методи, използвани за диагностиката, са 
рентгенография и компютърна томография (КТ). 
Най-често срещаните остеосклеротични лезии се 
наблюдават при приблизително 95% от случаите 
в изследвана кохортата в Съединените щати (3) и 
27%–46% в кохорти от Китай (3, 14, 15), като мо-
гат да бъдат объркани с доброкачествени костни 
острови, аневризмални костни кисти, неосифици-
ращи фиброми и фиброзна дисплазия. Срещат се 
същосклеротични, литични със склеротичен ръб, 
както и тип „сапунен мехур“ (soap-bubble) (7). Като 
метод за сканиране на цялото тяло, 18F-FDG PET/
CT има предимството да подпомага оценката на 
мултисистемни, особено хематологични заболя-
вания, като лимфоми и мултиплен миелом (11, 12, 
13). В допълнение, 18F-FDG PET/CT може да ус-
танови важни характеристики на POEMS синдро-
ма като костните лезии, плеврални изливи, асцит, 
лимфаденопатия и хепатоспленомегалия. Alberti 
et al. (8) установяват, че 18F-FDG PET/CT е поле-
зен при откриване и избор на костни лезии за би-
опсия при пациенти със съмнение за синдром на 
POEMS. В изследването на Pan et al. (16) се уста-
новява, че утилизацията на 18F-FDG е по-висока 
при литични лезии, което е в съответствие с пред-
положението, че патологичната характеристика на 
костните лезии може да бъде дифузна инфилтра-
ция от ограничени леки вериги плазматични клет-
ки (3), като се има предвид механизмът на фикса-
ция на FDG от туморните клетки. Костните лезии, 
видими на КТ, без утилизация на FDG могат да 
бъдат метаболитно неактивни поради ефекта на 
частичния обем, особено за лезии по-малки от 1 
см. Друго предположение е, че някои от тези лезии 
са вторична реакция от цитокини, като VEGF или 
интерлевкин, но не и директна инфилтрация от 
плазматични клетки. Още в проучването на Alberti 
et al. (8) се съобщава за пациент, при който само 
една от трите лезии е открита с хиперметаболи-
зъм чрез 18F-FDG PET/CT. Той предполага, че 
глюкозният метаболизъм в остеосклеротичните 
костни лезии е по-нисък от този в остеолитични-
те и 18F-FDG PET/CT е по-малко чувствителен 
при откриване на остеосклеротични, отколкото на 
остеолитични лезии. Също така се съобщава, че 
склеротичните костни метастази често не показват 
или показват само ниска степен на усвояване на 
FDG при 18F-FDG PET/CT, в сравнение с литични 
или смесени костни метастази (9). Следователно 
18F-FDG PET/CT има ограничена стойност за от-
криване на остеосклеротични лезии, които преоб-
ладават при POEMS, но е полезен при откриване 
на остеолитични или смесени такива. В допълне-
ние, 18F-FDG PET/CT може да бъде от полза за 
проследяване на отговорите след лечението (10), 
както и за оценка на други прояви на синдрома на 
POEMS, като лимфаденопатии свързани с болес-
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тта на Castleman, които са наблюдава при 11-30% 
от пациентите с POEMS.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагнозата POEMS синдром се основава на кон-
стелация от клинични, лабораторни и образни на-
ходки. 18F-FDG PET/CT може да има ключова роля 
в диагностицирането и оценката на този синдром 
като предоставя анатомичен и метаболитен образ 
на цялото тяло.
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BONE MINERAL DENSITY EVALUATION IN ADULT PATIENTS WITH SEVERE 
HAEMOPHILIA A
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Резюме. 
Въведение: Промените в костната минерална плътност (КМП) са често срещани при пациенти 
с хемофилия А. Патогенезата все още не е напълно изяснена,като участват различни присъщи за 
заболяването рискови фактори.
Цел: да се изследва КМП на възрастни пациенти с тежка форма на хемофилия А и да се потърси 
зависмост с потенциални рискови фактори.
Пациенти и методи: Изследвани са 28 мъже над 18 г с тежка форма на хемофилия А,разпределени 
в две подгрупи ≤50 години >50 години,включени според регламентирани критерии.Контролната 
група е от 33 клинично здрави мъже, сходни по антропометрични показатели.КМП е оценена чрез 
двойно енергийна абсорбциометрия.Изследвани са информативни маркери за костен метаболизъм. 
Анализът на данните е извършен със статистическата програма SPSS за Windows, версия 22.
Резултати: Пациентите показват значимо по-ниски стойности на КМП спрямо контролите, 
p<0,05.В подгрупата <50 г 68.75% (n=11) са с ниска КМП,а в подгрупата >50г 83.33%(n=10),като според 
T-score 41,67%(n=5) са с остеопения и 41,67%(n=5) с остеопороза.Установиха се по-високи нива на OPG, 
по-ниски sRANKL и sRANKL/OPG съотношение в пациентската група като последните два показателя 
корелират сигнификантно с КМП на спинално ниво, p<0,001. (Pearson, Spearmann correlation).
Заключение: Пациентите с тежка хемофилия А имат намалена КМП. sRANKL и съотношението 
RANKL/OPG могат да се обсъждат като предиктори и маркери за проследяване на ниска КМП.
Kлючови думи: хемофилия А, ниска костна минерална плътност, oстеопороза, OPG,RANKL

Abstract. 
Introduction: Low bone mineral density (BMD) is common complication in patients with haemophilia A. 
Pathogenesis is not yet fully understood, various risk factors are involved.
The aim of the study was to examine BMD of adult patients with severe form of hemophilia A and to determine 
factors contributing to possible skeletal changes.
Patients and methods: 28 male subjects affected with severe haemophilia A were included,according to 
inclusion and exclusion criteria and divided into two subgroups ≤50 years and >50 years. In addition, 33 age-
matched clinically healthy male volunteers were enrolled. BMD was investigated by double energy absorption. 
Markers of bone metabolism were tested with ELISA. Data analysis was performed with the SPSS statistical 
program for Windows version 22.
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Results: Patients had significantly lower BMD compared to controls,p<0.05. In the subgroup of patients <50 
years 68.75% (n=11) were with low BMD and in the subgroup >50years 83.33%(n=10), according to T-score 
41,67%(n=5) were with osteopenia and 41.67%(n=5) with osteoporosis. Patients had higher levels of OPG 
and lower sRANKL and sRANKL/OPG ratio with strong correlation between the last two markers and spinal 
BMD,(p<0.001).
Conclusion: Patients with severe haemophilia A exhibit reduced BMD. sRANKL and RANKL/OPG could be used as 
predictors and for further follow up of patients with low BMD.
Кеy words: Haemophilia A, low bone mineral density,osteoporosis,OPG,RANKL

 

УВОД 

Остеопорозата е състояние, характеризиращо се 
с намалена костна маса и михроархитектурни на-
рушения, което води до загуба на костна здравина 
и последващи фрактури. (1)През последните де-
сетилетия се натрупаха доказателства за връзка 
между хемофилията и ниската костна минерална 
плътност (КМП) с по-често засягане на пациенти-
те с Хемофилия А. По данни на проведени проуч-
вания 70% проявяват намалена КМП -43 % са с 
остеопения и 27% с остеопороза.(2)Хемофилната 
артропатия и инактивитет се изтъкват като водещ 
предразполагащ фактор. Повтарящи се хемарт-
рози предизвикват непрекъснат възпалителен от-
говор с активиране на остеокластите и повишена 
костна резорбция. Дори в случаите на оптимална 
грижа в условия на първична профилактика с FVIII 
се срещат микрохеморагии и субклинично кърве-
не.(3) Допълнително се наблюдават асоциации с 
HCV с цироза, HIV, нисък индекс на телесна маса 
(ИТМ) и дефицит на витамин D.(4,5,6,7) Със за-
дълбочаване на познанието върху извънхемо-
стазните ефекти на FVIII се предполага директен 
ефект върху костния метаболизъм. Въпреки на-
растващия брой проучвания механизмите все още 
не са напълно изяснени, а причините варират в за-
висимост от достъпа до лечение и съпътстващите 
заболявания.
Поради това си поставихме за цел да допринесем 
за разбирането на променения костен метаболи-
зъм при пациентите с тежка форма на Хемофилия 
А и да потърсим взаимовръзка с потенциални ри-
скови фактори.

ПАЦИЕНТИ И МЕТОДИ

Характеристика на участниците. 
В изследването са включени 28 мъже с тежка 
форма на хемофилия А над 18 г от Центъра за 
лечение на вродени коагулопатии към Kлиника по 
клинична хематология на Университетска болни-
ца ‘’Св. Георги’’ Пловдив през периода м.ноември 
2019-м. октомври 2020. Всички получават лечение 
при необходимост ‘‘on-demand‘‘, но са приложили 

профилактична инфузия на FVIII в рамките на 3 
дни от вземане на кръвните проби за целите на 
изследването. Контролната група се състои от 33 
здрави мъже, сходни по демографски и антропо-
метрични данни. Включващи критерии са: мъже 
с вродена Хемофилия А с ниво на FVIII <1% към 
диагнозата и възраст ≥ 18 г. За да се елиминира 
въздействието на рискови фактори за намалена 
КМП изключващи критерии са: наличие на инхи-
битори към FVIII (>0.6 BU/mL), епизод на кървене 
по ставно-мускулен тип в рамките на 2 седмици 
преди вземане на кръвните проби, HCV с цироза 
и/или HIV, съпътстващо малигнено или системно 
заболяване, ниво на креатинин над горната рефе-
рентна стойност, на нормата както и приложение 
на бифосфонати, денозумаб, Vit D, антиконвул-
санти или кортикостероиди над 3 месеца.
Контролната група се състои от 33 здрави мъже, 
сходни по демографски и антропометрични дан-
ни. Всички 61 мъже предоставиха писмено ин-
формирано съгласие за участие в проучването, 
а научната концепция е разгледана и одобрена 
на заседание на Комисията по Научна етика към 
МУ-Пловдив, с протокол № 3/26.09.2019г

МЕТОДИ

Извърши се физикален преглед с насоченост на 
опорно двигателния апарат от ортопед за опреде-
ляне тежестта на хемофилна артропатия според 
OJS в коленни, глезенни и лакътни стави.Антропо-
метричните изследвания включват измерване на 
височина (cm), тегло (kg) и ИТМ. 
Клинично-лабораторни изследвания 
Пробите са взети преди обяд на гладно, при па-
циентите в рамките на 72 ч от последно приложе-
ние на FVIII продукт. Нивата на маркерите-осте-
окалцин, OPG, sRANKL,съотношението sRANKL/
OPG, CTX-1 и Vit.D са оценени с ELISA Kits 
Immunidagonstic. 
Образни методи
Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия 
(DXA) на лумбални прешлени (Л1-Л4) и прокси-
мално бедро (ТH) се препоръчва за оценка на КМП 
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при мъже (47). Костното минерално съдържание 
е оценено според системата за класификация на 
Световната здравна организация (СЗО). За мъже 
над 50-годишна възраст, T-score резултат по-мал-
ко от -2.5 SD определя остеопороза, между -1 и 
-2.5 SD остеопения, и >-1 SD се счита за норма-
лен. За мъже под 50 години се използва Z-score, 
като стойности -2 SD или по-малко определят ‘“на-
малена КМП “, а над -1 SD нормална. При всички 
участници са изследвани спинално ниво (LS) и бе-
дрена шийка(FN), а при пациентите и проксима-
лен фемур (TH). Изследването е извършено със 
скенер Hologic Discovery C (S/N 47070). КМП е из-
раена в в g/sm2 и T-score > 50г и Z-score ≤ 50г, кои-
то по-добре отразяват корелацията с възрастта.
Анализ на данните 
Анализът на данните е извършен със статистиче-
ската програма SPSS за Windows, версия 22. Ста-
тистическа значимост е отчетена при допустимо 
ниво на грешка = 0.05 (p < 0.05).

РЕЗУЛТАТИ

Характеристика на участниците по демограф-
ски и антропометрични показатели.
Двете групи нямат значима разлика по възраст 
18 до 71 г (средна 42,88 ± 11,73 г) при пациентите 
спрямо 38,69 ±12,69 г при контролите, p =0.1886., 
телесно тегло 63.96±9.68 kg спрямо 65.80±12.20 
кг,p =0.5220 и ИТМ 23,86 ± 3,59 спрямо 22,61±2,84, 
p =0.1344,т.е групите са еднородни по изследвани-
те параметри.
Характеристика на пациентите според факто-
рите с най-голям принос за намалена КМП- въз-
раст, степен на артропатия и ниво на физиче-
ска активност.
По възраст пациентите се разделиха на 2 подгру-
пи според препоръките за използване на Z-score 
при отчитане на КМП в подгрупа 1 на възраст ≤50г 
с 16 (57.14%) мъже и Т-score за подгрупа 2 >50 
г с 12 (42.86%) пациента. Според нивото на фи-
зическа активност са разпределени като:редовно 
спортуващи (поне 5 от 7 дни в седмицата мини-
мум 30 мин ходене или еквивалентно натоварва-
не) 53,57% (n=15), понякога (по-малко от 5 дни в 
седмицата ) 25% (n=7) и непрактикуващи 21,43% 
(n=6).Отчитайки степента на хронична артропа-
тия, пациентите се представят с 1 до 6 засегнати 
стави, средно 3. Тези от тях с 1 става (моноарти-
кулно ангажиране) са 39,29% (n=11), с 2 и пове-
че стави (поли-артикулно) са 53,57% (n=15),а без 
артропатия са 27.14 % (n=2). Средна оценка за из-
мереният OJS (Gilbert score ) е 38,5±16,22. (Макси-
мален брой 68, като по-висок резултат се свързва 
с по-тежко засягане).

Изследване на КМП при пациенти и контроли.
Установиха се значимо по-ниски стойности на 
КМП g/sm2 и T-score и Z-score при пациентите и 
за двете локализации спрямо контролната гру-
па,p<0,05. (Табл.1). Средната стойност на измере-
ната КМП на ниво проксимален фемур при паци-
ентите е 0.84±0.15g/sm2, съотвено -1.42±0.92,като 
понижението е най-силно изразено, сравнено 
с бедрена шийка -1,1±-0,81 и спинално ниво 
-1.16±1.05,p<0,001.

Таблица 1. Показатели на КМП в различните скелетни 
локализации при пациентите и здравите контроли

Величини
Пациенти 
Хемофи-

лия А

Здрави
контроли

p

КМП спинал-
но ниво (Л1-

Л4) g/sm2

( ± SD)

0.95±0.15 1.12± 0.08 <0,001t

T-скор Л1-Л4
( ± SD)

-1.16±1.05  -0.14±0.72 <0,001t

КМП бедре-
на шийка  

g/sm2 меди-
ана

0,76(0,51-
1,03)

 0.92(0,87-
1,12) <0,002u

Т-скор бед-
рена шийка

( ± SD)
-1.1±-0,81 0.40±0.49 <0,0001t

-X- средноаритметична стойност; SD – стандартно отклонение; 
u-Mann Whitney U -тест; t-t-тест.

Честота на ниска КМП, остеопения и остеопо-
роза. 
Според Z-score при пациентите ≤50 г 31,25% (n=5) 
са с нормална KMП и 68.75%(n=11) с ниска, из-
мерена на спинално ниво, проксимален фемур и/
или бедрена шийка. (Фиг.1). В групата >50г според 
Т-score 83.33%(n=10) са с ниска КМП,разпреде-
лени поравно с стеопения и с остеопо-роза при 
41,67%(n=5) (Фиг.2). В обобщение на резултати-
те от двете подгрупи общо 21 (75%) от пациенти-
те и 12,12% (n=4) от контролите са с ниска КМП, 
p<0,001. Всички участници с намалена КМП от 
контролната група са над 50 г и според Т-score са 
с остеопения.
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Фигура 1.Разпределение на пациентите в подгрупа 
1≤50г според Z-score

Фигура 2.Разпределение на пациентите в подгрупа 2 
>50г според T-score

Сравнение на установените стойности на био-
химичните маркери на костно ремоделиране 
при пациенти и контроли. 
Пациентите показват по-високи нива на OPG в 
сравнение с контролната група, по-ниски нива на 
sRANKL и съотношението sRANKL/OPG, p<0,05. 
Няма разлика в средните стойности на остеокал-
цин, CTX-1 и Vit D, p>0,05. (Табл. 2) Силна пози-
тивна корелация се установи между sRANKL и 
КМП g/sm2 и T- score на спинално ниво,съответно 
p=0,013 и p=0,002,както и между sRANKL/OPG съ-
отношението и T-score на спинално ниво,p=0,026 и 
слаба за Т-score на проксимален фемур (Pearson 
и Spearman’s correlation), p=0,040.

Таблица 2. Разлики между изследваните биохимични 
показатели при пациенти и кон-троли

Величини
( ± SD)

Пациенти 
Хемофи-

лия А

Здрави
контроли  p

CTX-1 pg/ml 7170.29 ± 
3077.05

 6844.43 ± 
3019.10 0.678t

Oстеокал-
цин ng/ml 1.46±1.36

 
0.87±1.00

 
0.056t

OPG pg/ml  23.69± 
107.16 41.98±18.96 <0.001t

sRANKL pg/
ml

(Мin-Мax) 
IQR

 10.46 
(10,1-

110,93)
IQR 20

20.95 (10-800)
IQR 159,63 0.0068u

sRANKL/
OPG ratio 0.25 ±0.30 4.05±6.99 0.001t

25(ОН)D 
ng/ml

24.61± 
10.93 26.39±6.44 0.434t

-X- средноаритметична стойност: SD - стандартно отклонение; 
u- Mann-Whitney U test; t-t-test;(Min-Мax)-минимална и максимална 
стойност, IQR-интерквартилен диапазон

Зависимост между КМП и тежестта на хе-
мофилна артропатия, степента на физическа 
активност, телесното тегло и нивата на Vit. D. 
При пациентите с ниска КМП (n=21) средната въз-
раст 45,71±9,64 е по-висока от тази на пациен-
тите с нормална КМП (n=7) 30,57±9,10,p=0,0012.
Съществува значителна отрицателна зависимост 
между възрастта и T-score на спинално ниво, 
p=0,033,което е валидно и за общото население. 
Въпреки това средната възраст на пациентите с 
намалена КМП е по-ниска от тази, в която най-чес-
то се наблюдава остеопения и остеопороза в об-
щата популация. Значимa отрицателна връзка се 
открива между КМП на спинално ниво и физиче-
ската активност. Пациентите с високи нива на фи-
зическа активност имат по-малка вероятност за 
понижена КМП. Всички 21(100%) пациента в под-
групата с намалена КМП имат някаква степен на 
артропатия, докато в подгрупата с нормална КМП 
71,43% (n=5) участника са с артропатия, p=0,013. 
66,67% (n=14) от пациентите с ниска КМП са с по-
лиартикулно засягане,а от тези с нормална КМП 
14,29% (n=1), p=0,018. ОJS корелира отрицател-
но с КМП на ниво проксимален фемур (Pearson’s 
correlation), p=0,02. Няма разлика в средната стох-
ност на ИТМ при двете подгрупи.Все пак средното 
тегло на пациентите с нормална КМП (84,8 ±12,3 
kg ) е значително по-високо от това на пациенти-
те с ниска КМП (73 ±9,4 kg), (p=0,013).Средната 
стойност на Vit D не се различава значително в 
двете подгрупи,но всички 10 пациента с дефицит 
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на Vit D (<20нг/мл) са в подгрупата с ниска КМП в 
сравнение с нито един пациент с дефицит от тези 
с нормална КМП, p=0,025. Между нивата на Vit D 
при тях и измерената КМП g/sm2 за спинално ниво 
е налице слаба положителна зависимост, p=0,048.
(Pearson’s correlation)

ОБСЪЖДАНЕ 

Установените от нас значимo по-ниски стойности 
на КМП при пациентите спрямо контролите, как-
то за спинално ниво, така и за бедрена шийка 
потвърждават данните от метаанализи от 2010 
за понижена КМП на спинално ниво при възраст-
ни и деца с хемофилия А и от 2014 за спинално 
ниво и бедрена шийка и незначително за прокси-
мален фемур, сравнено с контролната група(8,9).
За разлика от тях нашата кохорта най-значител-
но е понижението на ниво проксимален фемур, 
p<0,001, което може да се дължи на тежестта на 
хемофилната артропатия, но не може да обясни 
промените на ниво лумбални прешлени. Пациен-
тите по-млади от 50 години имат по-висок риск за 
установяване на ниска КМП (68.75%), сравнени 
със здрави участници (12,12%), а при тези > 50г 
според Т-score с понижена КМП са 83.33% като 
41,67% от тях са с остеопороза, в съответствие 
с публикуваната в литературата честота на пони-
жена КМП 70-80%.(10,11,12). Доказахме силна за-
висимост между ниска КМП на ниво проксимален 
фемури хемофилната артропатия и между КМП 
на спинално ниво(LS) и нaмалената физическа 
актив-ност,ниското телесно тегло и дефицитът на 
Vit D. Хемофилната артропатия имa незави-сима 
прогностична стойност за развитието на костна 
загуба,подобно на резултатите на два независими 
екипа на Wallnyetal и Аnagnostisetal (13,14). Пре-
дишни изследвания също потвърж-дават зависи-
мост между КМП на спинално ниво и физическата 
активност като повишената интензивност и про-
дължителност при възрастни повишават КМП в 
лумбалната част на гръбначния стълб чрез стиму-
лиране на остеобластната пролиферация и дифе-
ренциация,а липсата им поради инактивитет,бол-
ка и свръхпротекцията от страна на близките и 
медицински специалисти е пречка за постигане на 
оптимална пикова костна маса при подрастващи.
(15,16). По отношение на влиянието на ниското 
телесно тегло при пациентите едни от предложе-
ните механизми включват липсата на механично 
натоварване върху костта от високо телесно тегло 
и ефектът на адипоцитите да засилват перифер-
ното преобразуване на андростендиона в естро-
ген, който спомага за поддържането на костната 
здравина. В подкрепа на нашите резултати са да-
нните на два независими екипа от Турция и Южен 
Иран,които също намират зависимост между 
ниската костна маса и телесното тегло. (6,17) Из-

вестно е, че недостигът на витамин D увеличава 
риска от ниска костна минерална плътност или ос-
теопороза, мускулни нарушения, падания и фрак-
тури. Anagnostisetal обобщава на базата на едно 
от най-големите проучвания при PWH, че концен-
трацията на Vit D е независим предиктор за ниска 
КМП при мъже с хемофилия А(14). Правдоподоб-
но обяснение за липсата на разлика в стойностите 
между пациенти и контроли в нашето изследване 
може да бъде всеобщият недостиг на витамина за 
цялото население поради ниска физическа актив-
ност и излагане на слънце както и малкият размер 
на извадките. Установената от нас слаба зависи-
мост между нивата на Vit D при пациентите с ниска 
КМП и стойностите на спинално ниво е в синхрон 
с предишни съобщения (6). Няколко изследова-
телски групи изказват предположение,че FVIII има 
ефекти извън коагулационната система, вероятно 
чрез:
• пряка намеса в оста RANK/RANKL/OPG 
• или косвено чрез модулиращи цитокини 
• или ефектът се случва надолу по веригата на 

FVIII чрез липсващото взаимодействие с vWF
• или пониженото производство на тромбин.
В нашето проучване пациентите показват значи-
телно по-високи нива на OPG в сравнение със 
здравите мъже контроли p<0,001 и по-ниски стой-
ности на sRANKL, p=0,0068. Екип на Goldscheitter 
Getal през 2021 идентифицира CTX-1, RANKL, и 
OPG като критични маркери за костния метабо-
лизъм при пациенти с хемофилия А и също на-
мира повишени нива на маркера за моментната 
активност на остеобластите OPG, като обяснавят 
получените резултати с компенсаторен отговор 
на повишената костна резорбция.(18)Връзката 
между дефицит на FVIII и костно заболяване е 
демонстрирана в проспективно проучване на съ-
щия екип.След 72-часов период без заместително 
лечение пациентите получават FVIII на Ден 1 (50 
единици/Кg) и Ден 3 (20 единици/ Kg).Серумните 
концентрации на OPG се увеличават през целия 
период, а съотношението OPG : RANKL проявя-
ва 6,2-кратно увеличение между Дни 1 и 5.(19), 
потвърдено и от нашите резултати. През 2009 г. 
Baud‘huin et al. разкриват, че FVIII/VWF комплекс 
заедно с OPG свързва и инхибира RANKL и ин-
дуцираната от него костна резорбция в човешки 
модели.(20) Доказателство е и наблюдението, че 
остеобластите на FVIII-дефицитни мишки, леку-
вани с FVIII-заместителна терапия, имат 25% на-
маляване на RANKL.(21) Ниските нива на RANKL 
при пациентите могат да са резултат от скорошна-
та инфузия на FVIII. Ако този биологичен ефект е 
значителен, тогава ролята на дефицита на фактор 
VIII като причинно-следствената връзка с остеопо-
розата дори при липса на тежки кръвоизливи или 



71ХЕМАТОЛОГИЯ 2022

синовиит може да бъде доказана, както и значе-
нието на профилактичния режим в подтискане на 
остеокластите и костната резорбция. Установена-
та силна позитивна корелация между sRANKL и 
КМП g/sm2 и Т-score на спинално ниво, p=0,013; 
p=0,002 и между sRANKL/OPG и T-score на спи-
нално ниво, p=0,026 и слаба за Т-score на ниво 
проксимален фемур, p=0,040,съвпада с предиш-
ни наблюдения. (22,23) Anagnostis el al обратно 
намират повишени нива на RANKL и RANKL/OPG 
съотношение при пациенти с хемофилия А,но не е 
определен периодът без FVIII заместване и взема-
нето на проби за изследване. (24)
Недостатък на проучването е невъзможността 
да се извърши сравнение между пациентите на 
режим профилактика спрямо при „при необходи-
мост“. Скорошно изследване сравнява КМП при 
възрастни пациенти с тежка Хемофилия А с ниско- 
дозов срещу високо-дозов режим и „терапия при 
необходимост“ както и при пациенти с лека форма. 
КМП се различава при пациентите в зависимост от 
използвания режим, но интензитета на профилак-
тичния режим не влияе на КМП. (25) Пациентите 
с лека форма са с нормална КМП. Въпреки това, 
други не биха могли да дублират данните. Дори 
пациентите на първична профилактика получават 
микрокръвоизливи в ставите, които се доказват с 
ЯМР и ЯМР T2*за желязно натрупване и развиват 
хемофилна артропатия.Според насоките на Све-
товната федерация по хемофилия нива на факто-
ра 1–3% са недостатъчни за предотвратяване на 
кървене и според последните препоръки дозира-
нето на профилактичния режим трябва да бъде 
индивидуализирано според на-чина на живот и 
нивото на физическа активност и да цели дости-
гане на най-ниски нива на FVIII 3-5% особено през 
годините, когато протича костната минерализа-
ция.(26) Проучванията напоследък се фокусират 
върху незаместителни (NFR) средства за лече-
ние като инхибитора на тъканния фактор (TFPI), 
Fitusiran (RNAi терапия, на-сочена към антитром-
бин) и биспецифични антитела (Emicizumab). В 
HAVEN 3 маркерите за костна резорбция и обра-
зуване са непроменени след 18 месеца лечение 
с Emicizumab. Незначителни разлики са намерени 
в зависимост от режима на лечение или при тези 
със или без таргетни стави на изходно ниво. Из-
следователите заключват, че въпреки данните от 
животински модели за ролята на FVIII в костно 
ремоделиране, в това проучване не се наблюда-
ва индикация за влошаване на измерените костни 
маркери като резултат от намалена експозиция на 
FVIII(27). Неизвестно е все още дали тези моле-
кули биха предотвратили появата на остеопения/
остеопороза синдрома чрез подържане на гене-
рирането на тромбин,ако тромбинoвият дефицит 
е наистина двигател на костното заболяване.(28)
Междувременно допълнителни изследвания при 

пациенти и от други центрове в България,както и 
със среднотежка форма с чести кръвоизливи,кои-
то клинично наподобяват тежка форма, са са от 
съществено значение за подобряване на разбира-
нето на извънхемостазните ефекти на FVIII.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Намалената КМП при хемофилия А е важно 
предизвикателство, тъй като остеопорозата се на-
режда като едно от водещите социално-значими 
заболявания в съвремието. Въпреки че Национал-
ната фондация по остеопороза (NOF) изброява 
хемофилията като рисков фактор, препоръките им 
не включват използването на скриниращ метод за 
оценка. Все още не е разработен консенсус, но е 
разумно да се предложи първоначална оценка на 
КМП на базата на проучената честота според въз-
растовата група и допълнителните рискови факто-
ри,както и тяхното управление. Установените сиг-
нификантни връзки между молекулите на костния 
метаболизъм OPG, RANKL и съотношението им и 
параметрите на КМП представляват интерес, тъй 
като очертават водещия патогенетичен механизъм 
на намалена КМП и могат са служат за проследя-
ване и обосновано прилагане на фармакологични 
агенти за коригиране на костната болест.

*Изследването е финансирано по вътреуни-
верситетски проект №25/2019 на МУ- Пло-
вдив
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8. В края на статията или на отделен файл се 
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адре-сът за кореспонденция, електронен ад-
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