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ОТЧЕТ
на Управителния съвет за дейността на сдружение
„Българска асоциация по клинична имунология“
през 2011 година
I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО
1. Членство
В сдружение „Асоциация по клинична имунология“ членуват 60 лекари и
специалисти с немедицинско образование, разпределени както следва:
– 35 лекари със специалност „Клинична имунология“
– 4 биолози със специалност „Лабораторна имунология“
– 3 лекари, работещи в областта на клиничната имунология
– 3 биолози, работещи в областта на клиничната имунология
– 15 асоциирани членове – специализиращи клинична и лабораторна имунология.
Анализът на членския състав на Сдружението показва, че 86,5% от лекарите
със специалност „Клинична имунология“ са членове на БАКИ, a само 33% от
специалистите по лабораторна имунология са членове на БАКИ. Новоприетите
членове през отчетния период са 3. Оптимистичен е фактът, че имаме 15 млади
хора, специализиращи клинична имунология (13) и лабораторна имунология (2).
2. Регистър на имунолозите в България
През 2011 година беше създаден регистър на имунолозите в България, публикуван в годишника на БАКИ, което е изключителна заслуга на проф. Сарафян
и инж. Маринова. Според данните от регистъра специалистите със специалност
„Клинична имунология“ са 40 и със специалност „Лабораторна имунология“ са 11
(приложена таблица). 57,14% са хабилитирани или с научна степен, което само
по себе си характеризира нивото на имунолозите в нашата страна. Остава да бъде
решен въпросът дали да се публикува регистърът на интернет страницата на БАКИ.
3. Интернет страница
През отчетния период:
• извършване на ежедневен преглед на електронната поща на Асоциацията;
• публикуване на информация за научните форуми през отчетната 2011
година;
• Има назначен човек за поддържане на web страницата.
4. Проведени заседания на УС на Асоциацията по клинична имунология
През отчетния период са проведени 6 заседания на УС – 25.02.2011;
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29.04.2011; 10.06.2011; 16.09.2011;17.10.2011; 28.11.2011. Три от заседанията са
проведени съвместно с членовете на Експертния съвет по имунология поради
сходните проблеми за обсъждане. Протоколите от тези заседания са в протоколната
книга на сдружението. Трябва да се отбележи, че тази година поради динамиката
на промените в здравната сфера се наложи провеждането на допълнителни спешни телефонни и електронни обсъждания на конкретни въпроси с голяма част от
членовете на Асоциацията, които дадоха ценни и конкретни становища.
5. Проведени конференции
5.1. Среща на флоуцитометристите в България, 29.04–01.05.2011 г. в
Трявна
От 29 април до 1 май 2011 год. в Трявна се проведе среща на флоуцитометристите в България на тема „Онкохематологични заболявания: Имунотипизиране и ДНК типизиране“, организирана от Секция „Поточна цитометрия“
към Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ) и Секцията по
имунология към СУБ с любезното домакинство на Проф. Фани Мартинова.
Организационният комитет в състав проф. д-р Фани Мартинова, проф. д-р
Елисавета Наумова, проф. д-р Христо Тасков, доц. д-р Румяна Маркова, доц.
д-р Мария Николова и доц. д-р Маргарита Генова предостави възможност на
участниците в срещата да представят своя опит от приложението на съвременните флоуцитометрични методи в онкохематологията и имунофенотипизирането
на стволови клетки, да обсъдят данните по отношение на диагностичното им
значение и на терапевтичните подходи.
Участниците в срещата бяха представители на клиники, секции и лаборатории по клинична имунология при НСБАЛХЗ, НЦЗПБ, УМБАЛ при: МУ
– София („Александровска“, „Св. Иван Рилски“, „Пирогов“), МУ – Плевен,
МУ – Варна, МУ – Стара Загора, Детска онкохематология – Пловдив, МБАЛ
„Каспела“ – Пловдив, НМТБ, както и представители на Секция по имунология
към Института по микробиология – БАН.
Срещата на флоуцитометристите беше открита с встъпителното слово на
Председателя на БАКИ проф. д-р Е. Наумова.
С кратка презентация за историята на град Трявна и на забележителностите
му проф. д-р Ф. Мартинова приветства участниците с пожелание за успешна
и ползотворна работа.
Докладите на участниците в срещата бяха посветени на две основни теми
и представени в две научни сесии: „Имунофенотипизиране при онкохематологични заболявания“ и „Имунофенотипизиране на стволови клетки от различен
произход“.
Изнесените доклади бяха на много високо ниво на информативност, на
новости по изнесената тематика и атрактивност на представянето от авторските
колективи. Те предизвикаха много оживени дискусии и предложения. Основното
решение, което се взе от участниците в срещата, бе да се създадат диагностични
панели за отделните онкохематологични заболявания, поради тяхната генетич-
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на хетерогенност и различията в имунофенотипната им характеристика. Тези
отговорности бяха възложени на доц. д-р М. Генова и доц. д-р М. Николова,
които да предложат панели за обсъждане.
Социалната програма на срещата на флоуцитометристите беше разнообразна и започна на 29 април с тържествено честване на Международния ден
на имунологията с официална вечеря. Участниците в нея бяха приветствани
от доц. д-р Р. Маркова и проф. д-р Е. Наумова. Вечерта премина във весела и
емоционална обстановка, с много танци, викторини и награди. Подробна информация за срещата е публикувана в годишника.
5.2. Работна среща по въпросите за стандартизацията на имунофенотипните изследвания в онкохематологията чрез флоуцитометрия с координатор доц. д-р М. Генова
На 21 ноември 2011 год. в София се проведе работна среща по стандартизация на имунофенотипизацията на хематологичните неоплазии чрез флоуцитометрия в България, решение за която беше взето по време на пролетната
среща по флоуцитометрия в Трявна. Срещата беше организирана съвместно с
Българското сдружение по клинична и трансфузионна хематология и екипите на
Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични
заболявания и Лабораторията по имунология на Военно-медицинска академия.
Срещата покри критериите на Европейския съвет по акредитация в хематологията (ЕСАН) към Европейската хематологична асоциация и всеки участник
получи достъп до сертификат за участието си с включени 5 CME кредитни точки.
По време на срещата в практически план бяха разгледани въпросите, свързани с имунофенотипизацията на основните категории хематологични неоплазии,
вкл. остри левкемии, зрели В-/Т– и NK-клетъчни лимфоми, плазмоклетъчни
неоплазии. Участието на Jiri Sinkora даде възможност на участниците в срещата
да се запознаят с някои от техническите новости, свързани с многоцветната
флоуцитометрична диагностика. Обсъдени бяха аспекти от преаналитична
фаза на имунофенотипизацията на хематологични заболявания и общоприетите
препоръки за изготвяне на резултати от флоуцитометричните изследвания в хематологията. Организаторите на срещата представиха на вниманието на всички
участници предложения за 3-/4-/6-/8-цветни панели за имунофенатипизация на
основните нозологични категории.
По време на срещата беше взето решение да бъде включена точка от дневния
ред на VI-ата Конференция за оценка на качеството в имунологията, която ще
се проведе на 16 декември 2011 за обсъждане и постигане на консенсус относно
препоръчителните панели, които да бъдат прилагани във всички флоуцитометрични лаборатории в страната.
5.3. 6-ата Национална конференция за оценка на качеството в имунологията, която ще се проведе на 16.12.2011г., София (резюме ще бъде включено
допълнително), веднага след събранието.
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6. Секция „Поточна цитометрия“ при БАКИ – Секцията беше активен
участник в организирането и провеждането на срещата на флоуцитометристите
в гр. Трявна и провеждането на ВОК – флоуцитометрични показатели.
6.1. Публикационна дейност
Излезе от печат четвърти брой на годишника на БАКИ, в който е представена дейността на БАКИ през 2010 година. Основна заслуга за това има
редакционният съвет с председател проф. Балева. Публикувани са доклади,
изнесени на конференции, проведени през 2011 година, подробна информация
за проведените от БАКИ работни срещи и конференции. Публикува се също
така обобщен доклад с консенсусни референтни стойности на НК клетки при
българските жени, препоръчителни за извършващите този вид изследвания,
както и първата статия от поредицата „История на имунологията“.
6.2. Външна оценка на качеството
През 2011 г. са проведени всички предвидени схеми за ВОК по имунология,
както следва:
Схема 1 за определяне на имуноглобулини (Г, А, М, Е), С3 и С4 фракции
на комплемента, СРП – 3 цикъла с по 2 проби;
Схеми 2А (АНА и анти-ДНК антитела), 2Б (ЕНА антитела); 2В (АНЦА),
2Д – антикардиолипинови и β2-GP антитела – 1 цикъл с по 2 проби;
Схема 3 – определяне на HLA-B27 – 1 цикъл с 5 проби.
Във ВОК за показателите на хуморалния имунен отговор за 2011 г. са
участвали 25 лаборатории.
В качествения контрол за определяне на HLA-B27 са участвали 17 лаборатории (от България – 9 и от Балканския регион (Гърция, Сърбия, Румъния и
Турция – 8). Всички контролни материали са получени навреме с изключение
на тези за схема 2A (AHA, анти-ДНК антитела) и схема 2В (АНЦА), за която
не се получиха заявените проби от INSTAND.
Всички цикли са проведени съгласно предвидения проектографик. При
провеждане на ВОК през 2011 г. продължи да съществува проблемът с количеството контролни материали, дължащ се на ограничения в максималния брой
проби, които INSTAND може да предостави. Ето защо за схема 2А организаторите използваха собствени проби.
През 2011 година за участие в Национална система за външна оценка на
качеството на флоуцитометричните изследвания участваха 17 лаборатории от:
Варна (1), Пловдив (2), Плевен (2), София (9) и Стара Загора (3). Изследването
на референтните материали се проведе в два етапа:
Цикъл 1. „Определяне на процент и абсолютен брой на левкоцитни субпопулации“ и цикъл 2. „Определяне на процент и абсолютен брой на левкоцитни
субпопулации в проба с нисък брой на CD4+ лимфоцити – през м. май 2011 г.
Цикъл 3. „Определяне на процент и абсолютен брой на стволови клетки“
през месец юни 2011 г.

9

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2011

Разпределението на лабораториите и резултатите по отделните групи показатели беше както следва:
В цикъл 1 участваха 16 лаборатории. Резултатите на всички участници
покриваха изискването за над 75% съвпадение на резултатите, получени за
изследваните показатели с референтните стойности на контролните материали (средно 91% за процент и средно 98% за абсолютен брой), и те получиха
съответните сертификати.
В цикъл 2 участваха 9 лаборатории. Резултатите на всички участници
покриваха изискването за над 75% съвпадение на резултатите, получени за
изследваните показатели с референтните стойности на контролните материали
(средно 98% за процент и 100% за абсолютен брой), и те получиха сертификати
за успешно участие.
В цикъл 3 участваха 7 лаборатории. Резултатите на всички участници
покриваха изискването за над 75% съвпадение с референтни стойности на
контролните материали (средно 92% съвпадение) и те получиха сертификати
за успешно участие.
6.3. МЗ-НЗОК-НРД-БЛС
– В проекта за Наредба №38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г., изм., бр.
111 от 2004 г., изм., бр. 6, 63 и 102 от 2005 г., изм., бр. 60 от 2006 г., изм., бр.
100 от 2010 г., изм., бр. 13 от 2011 г.) В Приложението към член единствен са
включвани имунодефицитните заболявания.
Рубрика по МКБ
1
Имунодефицит с
преобладаващ
недостигна антитела
Комбинирани
имунодефицитни състояния
Имунодефицит, свързан с
други значителни дефекти
Обикновен променлив
имунодефицит
Други имунодефицити

•

Код по МКБ
2
D80.1-D80.9

Заболяване
3
Имунодефицит с преобладаващ
недостиг на антитела

D81.1-D81.9

Комбинирани имунодефицитни
състояния
Имунодефицит, свързан с други
значителни дефекти
Обикновен променлив
имунодефицит
Други имунодефицити

D82.0-D82.9
D83.0-D83.9
D84.0-D84.9

През м. ноември 2011 се изготви доклад до МЗ от името на УС на БАКИ
относно въвеждане на допълнителни показатели и параметри към Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004
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г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК:
6.3.1. В Приложение № 2 към член единствен „Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“, т. II. Специализирани и високоспециализирани медикодиагностични изследвания вместо имунология да се изпише
„Клинична имунология“, съгласно Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 31 (ДВ, бр. 64/2001) и Приложение № 2 към § 10, за да отговаря на
номенклатурата на специалността.
6.3.2. Към специализираните изследвания в специалност „Имунология“ да се
добавят: Определяне на С реактивен протеин и Определяне на ревматоиден фактор.
6.3.3. Към Високоспециализираните изследвания в специалността „Имунология“ да се добавят:
– т. 7. Определяне на антитела срещу ds DNA нуклеарен антиген
– т. 8. Определяне на антикардиолипинови антитела
– т. 9. Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела (АНЦА)
– скрининг
– т. 10. Определяне на β2 GP антитела
– т. 11. Определяне на тиреоглобулинови антитела (ТАТ)
– т. 12. Определяне на микрозомални (срещу тиреоидната пероксидаза)
антитела (ТПО)
– т. 13. Определяне на HLA 27.
6.3.4. В Приложение № 8 към член единствен: след четвърти ред „Хелминтоза“ с кодове по МКБ В65-В83 се добавя нов ред:
Раздел
по МКБ

МКБ
код

1
Болести на кръвта, кръвотворните органи и
отделни нарушения, включващи
имунния механизъм

2
D50D89

Общ брой
прегледи
годишно
при
диспансеризиращия
лекар
3
до четири

Изследвания

Общ
брой
изследвания
годишно

Консултация със
специалисти

Общ брой
консултации
годишно

4
Хематологични и цитологични*; Кръвосъсирване и
фибринолиза;
Изследване на
урина-основна програма;
Клинико-химични;
Хормони, ЕКГ

5
до
четири

6
Хематология,
ортопедия и
травматология,
гастроентерология, неврология,
имунология,
ендокриноло
гия, кардиология

7
до два

* в колона 4 „Изследвания“ от този параграф да се запише имунологични след
хематологични и цитологични
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6.3.5. Предложение за включване в Наредба № 40 на пътека „Диагноза на
първични имунодефицити“ със следните мотиви: „...диагнозата ПИД да става
само в болнична обстановка, съгласно приетите международни диагностични
критерии и лечението им трябва да се адаптира през първите 6 месеца в болнична обстановка под строго наблюдение на специалисти – педиатри и/или
клинични имунолози с набор от проследяващи лабораторни, инструментални
и клинични изследвания. Усложненията също трябва да се лекуват в болнична
обстановка. Проследяващото поддържащо лечение може да се извършва като
високоспециализирана дейност в болнични условия по реда на т.30 от приложение 4 от Наредба № 40 след включването на ПИД в Наредба № 38 (доклад
до МЗ с вх. № 33-18-50/ 14.09.2011)“.
6.4. Връзки с други сходни организации
• Участие на проф. Алтънкова като отговорник от Асоциацията за връзките с международните организации и представител за България в
Секция „Биопатология“ на UEMS в:
– Майска среща на Секция „Лабораторна медицина“/„Медицинска Биопатология“, Лимасол, Кипър, 27 и 28 май 2011 г.
– Октомврийска среща на Секция „Лабораторна медицина“ при UEMS с главен организатор проф. Алтънкова, 13–15 октомври, 2011 г., Гранд хотел София.
Организатор на тази поредна среща на UEMS секцията „Лабораторна
медицина“ в София бе Българската асоциация по клинична имунология и ръководството на секцията в лицето на Lena Norlund (President) и Gerhard Zlabinger
(Председател на Борда).
Дневният ред включваше заседания на секцията и заседания по отделните
дивизии (специалности). Секционното заседание на 14.10.2011 г. започна с приветствия от доц. Тодор Попов в качеството си на Президент на Българския съюз
на медицинските специалисти (бивши СМД) и проф. Елисавета Наумова като
Председател на УС на БАКИ – домакин на срещата. След това проф. Алтънкова представи кратко изложение за състоянието на лабораторната диагностика
в България, което беше прието добре. Lena Norlund, President UEMS Section
Laboratory Medicine приветства участниците, представи новите членове и сводка
(minutes) за обсъжданите въпроси на предварителната среща на 13.10.2011 г. На
последвалите заседания на дивизиите бяха обсъждани 3 подготвени предварително и раздадени документа: 1.Стратегически план за дейността на секцията
през следващата година; 2.Подготвяният доклад относно ролята на лекаря в
лабораторната медицина; 3. Подготовката на съвместния конгрес на EFCC и
UEMS– Section Laboratory medicine.
Направени бяха следните изводи:
1. Организацията на срещата бе успешна и беше оценена от ръководството
на UEMS секцията като отлична.
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2. Подновеното ръководство на секцията в лицето на Lena Norlund и
Gerhard Zlabinger започва нова, доста по-активна дейност, очертана в
Стратегическия план.
3. Всички членове на секцията са разпределени в по-малки работни групи,
които да работят по задачите. Проф. Алтънкова е в групата за привличане на нови членове – представители на различните специалности и
държави към нея.
4. Активно върви подготовката на Втория съвместен конгрес по лабораторна медицина в Дубровник през октомври 2012 г., за когото ние
трябва също да пропагандираме.
5. Постави се въпросът за издължаването на членския внос, който ние
не сме платили.
Подробна информация за срещата е публикувана в годишника.
Проф. Алтънкова е предоставила в БАКИ подробни доклади за участието
си в горепосочените заседания.
Участието на наш представител в заседанията на UEMS позволи добра
информираност, създаване на важни за нашата имунологична общност контакти и възможност за пълноценно участие на България в работата на UEMS.
Провеждането на октомврийската среща в София е признание за активното
поведение на проф. Алтънкова в работата на секцията.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Управителният съвет на БАКИ счита, че заложеното в
програмата за дейността на Сдружението за 2011година в по-голямата си част
е изпълнено. В резултат на направения задълбочен анализ на настоящото и
бъдещо развитие на нашата общност са набелязани следващи стъпки, които да
залегнат в програмата за 2012 година.
УС на БАКИ изказва благодарност на всички активни членове на Асоциацията през отчетната 2011год. и особено на проф. Мартинова, проф. В. Сарафян,
доц. Генова, доц. А. Михайлова, доц. М. Николова и доц. Е. Конова. Специална
благодарност на инж. Д. Маринова за участието в организационната дейност
на Асоциацията като неформален неин член.
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ПРОГРАМА
за дейността на сдружение „Българска асоциация по
клинична имунология“ през 2012 година
1. Провеждане на заседание на УС на 3 месеца, а при необходимост почесто.
2. Оптимизиране организацията на основните дейности на БАКИ
2.1. WEB страница на БАКИ:
• През 2012 г. ще продължи отразяването на дейността на БАКИ, в т.ч.
информация за национални и международни форуми в областта на
имунологията, трансплантологията, печатни издания и други новини.
• Ще се публикува информация, насочена към младите специалисти,
желаещи да специализират и да придобият специалност в България.
• Ще се актуализира представянето на БАКИ на английски език.
• Ще продължи обогатяването на web страницата на английски език.
• Ще се актуализират връзките към сродни организации след новопостъпили предложения.
• Публикуване на списък от налична специализирана литература в библиотеката на НЦЗПБ, УМБАЛ „Александровска“ и др.
• Разширяване на списъка от връзки към източници на професионална
информация и нормативна база, в т.ч. и връзки към електронни издания
на специализирана литература.
• Откриване на дискусия за проблемни случаи в клиничната имунология;
• Ще се публикува актуална информация за дейността на секция „Поточна
флоуцитометрия“ към БАКИ.
• Ежедневно проверяване на електронната поща.
2.2. Медицински стандарти – преработване по новите инструкции на МЗ
до края на 2012 г.
3. Плевенски дни на репродуктивната медицина – 2012, Международенен
ден на имунологията, Пет години МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен,
Шеста работна среща „Репродуктивна медицина, 2012 – противоречия
и консенсус“, 27–29 април 2012 г., Плевен.
4. Национална конференция по клинична имунология на тема „Първични
имунодефицити и автоимунитет“, 8–9 юни 2012 г., Цигов Чарк, Пловдив.
5. 7-та национална конференция за оценка на качеството в имунологията
и Annual Balkan EPT EFI region 8 meeting, 30 ноември – 1 декември
2012 год., RIU Правец.
6. Юбилейна флоуцитометрична среща „25 години флоуцитомерия в
България“, септември 2012, София.
7. Връзки със сходни организации:
7.1. Участие на проф. Алтънкова в срещата на UEMS през 2012 г.
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7.2. Участие на проф. Наумова и проф. Тасков в работна среща с асоциациите към ISAC дружества по време на CYTO конференция, 23–27 юни
2012 г., Лайпциг, Германия.
8. Провеждане на работна среща за обсъждане и изработване на програма
за обучение и сертифициране на високоспециализирани дейности в
имунологията. Разработване на курикулум за обучение и изпит (практически и теоретичен).
9. Хармонизация на нашата програма за обучение с имунологичния курикулум от „Синята книга“ на UEMS.
10. Преработване на клинична пътека „Първични имунодефицити“ като
диагностична и опит за включване в Наредба № 40 на МЗ.
11. ВОК – нови параметри – IGRA тестове, ССР.
12. Издаване на годишник на Асоциацията с информация за проведените
курсове и конференции през 2011 година.
13. Продължаване на събирането на материал за История на имунологията,
който да се обобщи и публикува в сайта на БАКИ и в годишника.
14. Награди и стипендии за участие в национални и международни форуми.
– Стипендии за участие в национални форуми – 5 броя;
– Награди за постери – 2 броя;
– Стипендия за участие в международни форуми; краткосрочни специализации в чужбина;
Управителен съвет
Председател:
Членове:
1......................................
2......................................
3......................................
4......................................
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КОНСЕНСУСНИ ПРЕПОРЪКИ
ЗА ИМУНОФЕНОТИПИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ
В ОНКОХЕМАТОЛОГИЯТА
Генова М.1, Н. Стоянов1, А. Михова1, Т. Диков1, Д. Попова2,

от името на участниците в Работна среща за стандартизация на имунофенотипизацията на хематологичните неоплазии чрез флоуцитометрия в България3

През последното десетилетие флоуцитометрията се утвърди като стандарт
в онкохематологията. Основните приложения на технологията са насочени
към (1) прецизна диагностика, основана на идентифициране и характеризиране на неопластичните клетки и отграничаване на малигнените хемопатии
от реактивни процеси; (2) класифициране в обособени нозологии на базата
на определяне на линейната принадлежност и матурация на неопластичната
популация и установяване на нозологично асоциирани констелации; (3) предоставяне на прогностични биомаркери; (4) проследяване на ефективността на
лечението чрез мониториране на минималната резидуална болест на базата на
определени към диагнозата аберантни фенотипни констелации. Независимо че
имунофенотипизацията чрез флоуцитометрия притежава основни предимства
като висока информативност в значителна част от хематологичните неоплазии,
бързина и клинична значимост, рутинното й приложение и възпроизводимост
са изключително зависими от експертните знания и умения на изпълнителя в
следните аспекти: познаване както на нормалните констелации от повърхностни
и цитоплазмени маркери върху хемопоетичните клетки, но и от онкохематологичната нозология, прилагането на адекватни подходи за пред-аналитична
подготовка, анализ и изготвяне на диагностично заключение. Неслучайно през
последните години редица групи на международно и национално ниво правят
опити за критична оценка на практическия си опит, натрупаните наблюдения
и формулиране на препоръки и насоки, които да осигурят възпроизводимост и
съпоставимост на резултатите.
През 2011 г. флоуцитометричната общност в България също се обедини
около идеята за изработване и приемане на обща платформа за имунофенотипен
анализ при онкохематологичните заболявания. В тази връзка бяха проведении
1
Лаборатория по хематопатология и имунология, Национална специализирана болница
за активно лечение на хематологични заболявания, ул. „Пловдивско поле“ № 6, 1756 София.
2
Отделение по клинична имунология, Военномедицинска академия, София.
3
Участници в Работна среща за стандартизация на имунофенотипизацията на хематологичните неоплазии чрез флоуцитометрия в България: А. Контилев, А. Михайлова,
А. Михова, В. Николова, Г. Балаценко, Д. Абаджиева, Д. Попова, Д. Кюркчиев, Е. Викентиева,
Е. Иванова-Тодорова, Е. Наумова, Е. Пунчева, Е. Славов, И. Алтънкова, И. Синкора, К. Нанчева-Колева, К. Халачева, М. Балева, М. Стоименова, М. Танев, М. Тодорова, М. Генова, Н.
Добрев, Н. Стоянов, П. Гарджева, Р. Владимирова, С. Балев, С. Гечева, С. Тулева, Т. Диков, Т.
Керемидчиева, Т. Попова, Т. Червенков, Ф. Мартинова, Х. Бурнусузов, Ц. Янчева
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две важни работни срещи – „Среща на флоуцитометристите в България – онкохематологични заболявания: имунофенотипизиране и ДНК типизиране“ в
Трявна от 29 април – 1 май 2011 г., организирана от Българската асоциация по
клинична имунология (БАКИ) и Дружеството по имунология; последвана от
работна среща „Стандартизация на имунофенотипизацията на хематологичните
неоплазии чрез флоуцитометрия в България“, София на 21 ноември 2011 г.,
организирана съвместно от Българската асоциация по клинична имунология,
Българското медицинско сдружение по хематология и Центъра за върхови постижения – транслиращи изследвания в хематологията на НСБАЛХЗ. Взето беше
решение да бъдат подготвени консенсусни препоръки, съобразени с основните
насоки, очертани от международната професионална общност и приложими за
българската медицинска практика, които бяха приети на Общото събрание на
БАКИ на 16 декември 2011 г. Препоръките бяха съобразени и с издадените през
2011 г. „Методични указания за диагностициране, лечение и проследяване на
пациенти със заболявания на кръвта и кръвотворните органи“.
Основните принципи на имунофенотипизацията на хематологичните неоплазии чрез флоуцитометрия могат да бъдат формулирани в няколко основни
направления. Основната цел на флоуцитометричното изследване е да отговори
на определени клинични индикации, т.е. изследването преди всичко трябва да
е необходимо и подходящо в конкретен клиничен случай. Използваният флоуцитометричен подход, в това число използваните маркери, панели от моноклонални антитела и стратегии за анализ, трябва да позволяват оценка на всички
основни клетъчни популации в изследваната проба, като дават възможност да
бъдат определени основните нозологични категории.
Основните индикации за флоуцитометрично изследване в хематологията включват диагноза и класификация, предоставяне на информация за
биомаркери, позволяващи оценка на риска или мониториране на терапията.
Флоуцитометрията е диагностичен подход от първа линия при остри левкемии,
хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), трихолевкемията, LGL (large granular
lymphocyte) пролиферации. Изследването на периферна кръв се препоръчва
при възрастни с неясна персистираща лимфоцитоза преди осъществяване на
инвазивно костномозъчно изследване, но не е препоръчително като скринингово изследване за лимфопролиферативно заболяване при липса на абсолютна
лимфоцитоза, морфологични данни за абнормни лимфоидни клетки или липса
на спленомегалия, както и не е диагностично при болни с Ходжкинов лимфом.
Имунофенотипизацията на плазмоклетъчни неоплазии, миелодиспластични синдроми и миелопролиферативните неоплазии е ново направление, което изисква
допълнителна експертиза. Възможностите на многоцветната флоуцитометрия
за идентифициране на аберантни имунофенотипни констелации в значителен
дял от пациентите с левкемии, лимфопролиферативни и плазмоклетъчни неоплазии позволяват мониториране, което включва оценка на терапевтичната
ефективност, проследяване на минималната резидуална болест, установяване
на прогресия и рецидив.
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Лабораториите, които осъществяват флоуцитометрична диагностика на туморите на хемопоетичната и лимфоидна тъкан, трябва да разполагат с квалифицирани
специалисти и материално-техническо обезпечаване. Съществуват два основни
подхода при осъществяване на флоуцитометрична онкохематологична диагностика.
При единия изследването се предхожда задължително от морфологична оценка
на изследвания материал, на базата на която се прави избор на маркери, панели
и стратегии за анализ. Този подход позволява по-целенасочено извършване на
изследванията при по-ниски разходи, но е зависим от наличието на квалифициран
морфолог и време. При другия подход изследването се извършва без да е налице
морфологична или клинична информация. Този подход изисква задължително използването на голям панел от маркери, които да позволят скриниране и уточняване
на целия спектър от остри и хронични, лимфоидни и миелоидни неоплазии. Основните недостатъци в тази връзка са високата цена за пациента и здравната система,
значителната инвестиция от време за анализ, рискът от изготвяне на медицински
заключения, които не съответстват на конкретната медицинска индикация. Като
се има предвид, че флоуцитометричната диагностика в България е концентрирана
в болнични лечебни заведения, първият подход е за предпочитане. Необходимо е
поне осигуряването на активен обмен на клинична информация със звената, които
осъществяват медицински дейности и изследвания на болните с онкохематологични заболявания, както и ефективен достъп до основните диагностични подходи:
морфологична експертиза; цитогенетични и молекулярно-биологични изследвания. Препоръчителна е възможността за съпоставка и обсъждане на находките
във всички материали, взети за изследване в хода на заболяването – от различни
локализации, вкл. кръв, костен мозък, лимфни възли и др., както към диагнозата,
така и в хода на проследяването и евентуални рецидиви. Осъществяването на този
подход на практика е регламентирано и възможно в рамките на дефинираните в
медицинския стандарт по клинична хематология клинични комисии по хематология.
Диагностична лаборатория, която осъществява имунофенотипизация на
остри левкемии (ОЛ) съгласно стандартите на Европейската левкемична мрежа
(European LekemiaNet), трябва да е в състояние, прилагайки адекватни маркери,
панели и критерии за анализ, да разпознава: (i) бифенотипни остри левкемии
(BAL)/недиференцирани ОЛ; (ii) oстри лимфобластни левкемии (ОЛЛ) – В и
Т-клетъчни, както следва: про-В (В-І), common-B (В-ІІ), пре-В (В-ІІІ) и зряла
(В-ІV) В-ОЛЛ, про-Т (Т-І), пре-Т (Т-ІІ), кортикални Т (Т-ІІІ) и медуларни Т
(Т-ІV) Т-ОЛЛ; (iii) oстри миелоидни лекемии (ОМЛ), както следва: ОМЛ с
гранулоцитна и моноцитна диференциация, ОМЛ с минимална диференциация
(М0), остра промиелоцитна левкемия (АРL), еритролевкемия, мегакариобластна
левкемия, бластни неоплазии от прекурсори на дендритни клетки.
Диагностична лаборатория, която осъществява имунофенотипизация на
зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии чрез флоуцитометрия, съгласно European
LekemiaNet трябва да е в състояние да диагностицира или да дава становище
по поставените клинични въпроси във връзка с установена лимфоцитоза, лимфаденомегалия и/или спленомегалия или характерни кожни изяви: (i) хронична
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лимфоцитна левкемия; (ii) трихолевкемия; (iii) синдром на Сезари; (iv) други Вклетъчни лимфоми (Бъркит, фоликуларен, мантелноклетъчен, маргиналнозонов и
др.); (v) други Т-клетъчни лимфопролиферативни процеси; (vi) LGL и NK (natural
killer)-клетъчни пролиферации. При имунофенотипизация на плазмоклетъчни неоплазии лабораторията трябва да е в състояние да: (i) идентифицира плазмоцитна
популация; (ii) отграничава нормални от абнормни плазмоцити; (iii) да определя
клоналност на плазмоклетъчната популация на базата на експресията на леки
имуноглобулинови вериги чрез флоуцитометрично изследване.
Материалите за изследване чрез флоуцитометрия зависят от конкретния
диагностичен или клиничен проблем. За диагностициране на остри левкемии се
препоръчва изследване на костномозъчен аспират, за предпочитане взет от илиачната кост, при което примесът на кръв е по-малък. Изследването на периферна
кръв дава съпоставими резултати при наличие на бласти >30G/L или >80%, както
и представлява алтернатива в случаите със суха пункция (dry tap) (поради костномозъчна фиброза или друга причина). Не се налага успоредно изследване на
костен мозък и периферна кръв, освен при конкретни индикации по изключение.
Важно е изследването да бъде осъществено преди провеждане на лечение, което
включва цитостатици, колонио-стимулиращи фактори, интерферон, кортикостероиди. Костен мозък е задължителен за имунофенотипизацията на плазмоклетъчни
неоплазии и миелодиспластични синдроми. При вземане на материал от костен
мозък за стадиране на болни с лимфоми е уместно отделяне на част от него за
евентуално имунофенотипно изследване. Необходимо е вземането средно на 2–5 ml
костен мозък, първите 0,2 ml от които са предназначени за цитология, следващият
1 ml за флоуцитометрия, и останалото – за други изследвания. За диагностициране на ХЛЛ, LGL лимфопролиферации и синдром на Сезари по определение е
необходимо изследване на периферна кръв. Препоръчителните антикоагуланти за
работа с костен мозък и/или кръв включват: ЕDTA.K2 (2 mg/ml), който намалява
агрегацията на гранулоцити и тромбоцити, но изисква обработка на материала
до 24 h; Na Heparin (200 U/mL), който дава известни проблеми с морфологията,
фиксация и пермеабилизация, но материалът остава стабилен до 48 h; ACD, който
осигурява най-добра клетъчна жизнеспособност (viability) до 72 h. Материалите
се транспортират и съхраняват на стайна температура (10–25 °C), без да бъдат
поставяни в хладилник или замразявани, предпазени от пряка слънчева светлина.
Използването на среди или стабилизатори водят да промяна във физичните свойства и антигенните епитопи, поради което не се препоръчват.
В повечето случаи се препоръчва обработка чрез еритроцитна лиза на цялостна кръв/костен мозък с NH4Cl <8–10 мин, докато методите със сепариране
на базата на плътностен градиент следва да се прилагат само в случаи с високо
съдържание на некротични или стромни клетъчни елементи. По отношение на
използваните обеми клинични проби и реагенти всяка лаборатория може да валидира евентуална редукция на препоръчаните от производителите количества
при запазване на обемните съотношения.
За имунофенотипизация чрез флоуцитометрия по изключение могат да
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бъдат използвани материали от ликвор, малигнени изливи, свеж материал от
лимфни възли или туморни формации след изготвяне на клетъчна суспензия.
При имунофенотипизация на клетъчни суспензии, изготвени от лимфен възел,
слезка или туморна формация, трябва да се има предвид, че не могат да бъдат
оценени топографските характеристики на изследваните популации и не винаги
е възможно отграничаване на примеса от нормални резидуални и реактивни
лимфоидни клетки. Интерпретацията на резултата изисква особена предпазливост и тясна колаборация с морфолог. При имунофенотипно изследване чрез
флоуцитометрия на материал от клетъчни суспензии, изготвени от лимфни възли
и други органи, задължително се провежда хистологично изследване на същия
клиничен материал. При несъответствие на данните от имунофенотипното изследване чрез флоуцитометрия на материал от клетъчни суспензии, изготвени
от лимфни възли и други органи, и хистологичното изследване на същия клиничен материал, за показателен следва да се приеме хистологичният резултат,
съчетан с имунохистохимично изследване. Към настоящия момент, в рамките
на имунологичните лаборатории в страната, не се препоръчва използването на
тъканни материали за флоуцитометрично изследване.
Панели и маркери. Диагностичните лаборатории, които осъществяват
имунофенотипизация на хематологични неоплазии трябва да използват консенсусно приетите панели за имунофенотипизация на остри левкемии/хронични
лимфоидни и плазмоклетъчни неоплазии, вкл. панели за бърза ориентация и
за анализ на оскъдни проби. Панелите трябва да съдържат утвърдени основни
и допълнителни маркери, които да позволяват предоставянето на клинично
значима информация на клинициста, основана на линейната принадлежност,
стадия на матурационен арест и наличието на аберантни фенотипи на неопластичните популации.
Изборът на първоначален панел зависи от вида на изпратения за изследване
материал (кръв, костен мозък, друг); предварителните данни от морфологичната
оценка (ако има такава); конкретните медицински индикации и клинична история, посочени в направлението за изследване. Не се препоръчва използване на
ограничени комбинации от антитела, освен ако няма ограничения от страна на
пробата по отношение на количество и/или броя клетки, няма тясно насочен от
морфологията въпрос или съвсем наскоро поставена диагноза на хематологична
неоплазия, при което изследването може да бъде тясно насочено към търсене
на ангажиране от конкретна нозологична единица.
Гейтиращи маркери. Необходимо е включването на поне един маркер
във всички епруветки, на базата на който да бъде проследен имунофенотипът
на популацията, която представлява диагностичен интерес. Най-широко прилаганият маркер е CD45, който в комбинация със SSC (side scatter) позволява
отграничаването на основните хемопоетични популации (Фигура 1): лимфоцити, моноцити, съзряващи гранулоцити, бласти, хематогони (в костния мозък),
еритробласти и плазмоцити.
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Фигура 1. Гейтираща стратегия, основана на CD45 vs SSC при определяне на
основните популации хемопоетични клетки.

Използването на многоцветна флоуцитометрия позволява прецизиране на
идентифицирането на анализираните популации и субпопулации чрез въвеждане на
допълнителни гейтиращи маркери в зависимост от типа на нозологията, включени
в панела на всяка една епруветка: при В-ОЛЛ – CD19, CD34; при Т-ОЛЛ – cyCD3,
smCD3; при зрели В-лимфоидни неоплазии – CD19, CD20; при зрели Т-лимфоидни
неоплазии – smCD3, CD4, CD8; при плазмоклетъчни неоплазии – CD138/CD38, CD19.
Остри левкемии. Панелите за имунофенотипизация на остри левкемии трябва да бъдат конструирани по начин, който да позволява не само прецизна диагноза
на базата на определяне на линейната принадлежност и матурационния стадий на
бластната популация, но и да предостави информация за дефиниране на определени
субтипове (в определени случаи – ОМЛ с минимална диференциация; остра еритроидна левкемия (pure erythroid leukemia); остра мегакариобластна левкемия; остра
промиелоцитна левкемия, бластна неоплазия от прекурсори на плазмацитоидни
дендритни клетки, PDCs), оценка на риска или потенциални констелации за мониториране на малигнената популация в хода на лечението. Панелите следва да съдържат:
Задължителните маркери при остри левкемии включват: (1) Скриниращи
маркери за определяне на линейна принадлежност: цитоплазмени – cyCD3 за
Т-клетъчна линия, В-клетъчен маркер cyCD79a, като се има предвид, че може
да се позитивира и при част от Т-ОЛЛ, миелоиден маркер cyMyeloperoxidase,
като се има предвид, че ОМЛ без диференциация (М0) и монобластните (М5А)
левкемии могат да са отрицателни; и мембранни – най-често CD45 за целите на
гейтиране. (2) Линейнонасочени антитела (≥2) за потвърждаване на диагностичната насока: миелоидно-асоциирани – най-често CD33 и CD13; Т-клетъчно
асоциирани – CD7 и CD2 (като се има предвид, че е възможна ко-експресията им
върху миелоидни бласти при ОМЛ); В-клетъчно асоциирани – CD19 (който може
да се коекспресира при някои ОМЛ, най-често при така наречените CBF-ОМЛ) и
CD22 (който се среща и при базофилни, мастоклетъчни левкемии и PDCs неоплазии). Прескачането на линейните граници е и една от причините за включването
на допълнителни маркери към панелите за първоначална диагностика. (3) Други
задължителни маркери, асоциирани с (i) миелоидна матурация и диференциация – CD34, CD117, HLA-DR, CD14 (за отграничаване на моноцити и бласти),
CD15/CD65 (за идентифициране на гранулоцитна диференциация и оценка на
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хемодилуция на костномозъчните проби) и за (ii) идентифициране на определени
субтипове ОМЛ – цитоплазмена или мембранна експресия на CD41/CD61 (при
мегакариобластни левкемии), CD235 (glycophorin A, при еритролевкемии), CD36
(при еритролевкемии, но положителен и върху моноцити и тромбоцити), CD56
(при CD56+ CBF-ОМЛ), заедно с CD4 (при PDCs неоплазии). (4) Други задължителни маркери, асоциирани с дефиниране на бласти с В-клетъчна диференциация
и определен стадий на матурация – CD19, CD20, CD22, CD10, CD34, TdT, cyIgM,
smIgM, kappa, lambda. (5) Други задължителни маркери, асоциирани с дефиниране
на бласти с Т-клетъчна диференциация и определен стадий на матурация – CD1a,
CD2, smCD3, CD4, CD5, CD7, CD8, TCR alfa/beta, TCR gamma/delta.
Включването на допълнителни маркери не е задължително, но може
да предостави важна информация за левкемичната популация, като например:
CD11b и CD16 (за оценка на зрелите гранулоцити), CD11b и CD64 (за идентифициране на моноцити), Lysozyme (за определяне на ранна моноцитна диференциация), CD71 (за маркиране на еритробласти и др. ОЛ), CD123 (при PDCs
неоплазии, маркиране на базофили CD123+DR– и като маркер за проследяване
на МРБ), CD9 (при TEL-AML1 B-ОЛЛ, ОМЛ с базофилия и др.), CD45RA (за
определяне на стадия на Т-клетъчна матурация), суTCR β (за определяне на
стадия на Т-клетъчна матурация), CD44 (маркер за туморна експанзия при
Т-ОЛЛ), CD21, CD24 и CD58 (за идентифициране на левкемично-асоциирани
имунофенотипи – LAIP, при В-ОЛЛ); CD81 (при Бъркит лимфом/левкемия).

Фигура 2. Имунофенотипна характеристика на левкемичните бласти с
миелобластна (светлосиньо) и монобластна (зелено) характеристика в случай с oстра
миеломоноцитна левкемия. Останалите костномозъчни популации – съзряваща
гранулоцитна (тъмносиньо); лимфоцитна (кафяво), еритробластна (жълто).
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Зрели лимфоидни неоплазии. Панелите за флоуцитометричен анализ
на зрели лимфоидни неоплазии (лимфоми) трябва да бъдат конструирани по
начин, който да позволява разграничаване на В-клетъчни от Т-клетъчни пролиферации, идентифициране на имунофенотипни констелации, характеризиращи определени лимфоидни неоплазии (например ХЛЛ, синдром на Сезари,
трихолевкемия) и дефиниране на характерни имуноекспресионни профили на
неопластичнатата популация с оглед диагнозата и диференциална диагноза и
оценка на риска, както и идентифициране на констелации от имунофенотипни
маркери, позволяващи мониториране на ефекта от лечението.
Задължителните маркери при лимфопролиферативните неоплазии
включват: (1) Скриниращи маркери за дефиниране на по-нататъшната стратегия
на диагностичен анализ: Препоръчителните маркери в основата на този избор са
CD19 за В-клетъчните лимфоми, CD3 за Т-клетъчните и CD56 за NK-клетъчните
пролиферации. В допълнение, скринингът за тези маркери дава основна представа
за пропорциите между пролифериралата лимфоидна популация и резидуалните
нормални лимфоцити. (2) Гейтиращи маркери: освен класическия CD45 vs SSC
vs FSC подход за гейтиране на зрели лимфоидни клетки, които обикновено, но
не винаги, са с висока експресия, при анализа на зрели лимфопролиферативни
процеси изборът на изследваните биомаркери зависи от основната линия на диференциация. (3) В-ориентираният панел съдържа задължително CD20 и CD22
(като съществена е оценката на степента на експресия, която дава съществена
информация при диференциалната диагноза на ХЛЛ, при която по правило е
по-ниска от останалите В-клетъчни лимфоми), CD5 (положителен при ХЛЛ и
мантелноклетъчния лимфом), CD23 (положителен при ХЛЛ за разлика от мантелноклетъчния лимфом), FMC7, CD10 (положителен при фоликуларен лимфом
и част от случаите с трихолевкемия), CD103, CD25 и CD11c (съществени при
диагностицирането на трихолевкемията и вариант и отграничаването от други
спленални лимфоми). Изследването на CD79b, CD81, CD38 предоставят допълнителна информация в диференциално диагностичния процес (Таблица 1). Анализът
на kappa и lambda леки вериги предоставя съществена информация за клоналния
характер на зрялоклетъчната В-лимфоидна пролиферация. В допълнителнение
панелът може да включва и други, към момента незадължителни маркери,
които могат да предоставят ценна диагностична или прогностична информация
или възможности за мониториране на неопластичната популация: CD24, CD43,
CD49d, CD123, CD138, CD200,cyZAP-70.
Таблица 1. Имунофенотипни маркери при зрели В-клетъчни
лимфопролиферативни неоплазии
CD19

CLL
+

FL
+

НСL
+

LyPl
+

MCL
+

MZL
+

BL
+

DLBCL
+

CD20
CD22

low
low

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
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CD5
CD23
FMC7
CD10
CD25
CD11c
CD103
CD79b
CD81
CD38

+
+
-/+
–
+
+/–
– / low
–
-/+

–
+
–
+
+/–

+/+/+
-/+
+
+
+
+
–
–

+/+/+/–
–
+

+
+
–
-

+/+/+
–
+/-

–
+
-

+/–
+/–
-

–
+
–
–

–
+
–
–

+/–
+
–
–

–
+
+
+

–
+
+/+/–

Легенда: CLL – хронична лимфоцитна левкемия, FL – фоликуларен лимфом, HCL –
трихолевкемия, MCL – мантелноклетъчен лимфом, MZL – маргиналнозонов лимфом, BL
– лимфом на Бъркит, DLBCL – дифузен В-едроклетъчен лимфом.

Фигура 3. Идентифициране на В-лимфоцити с ХЛЛ-фенотип (синьо) – CD19(+)
CD5(+)CD23(+) CD20dimCD22dimCD200(+)kappa/labda(-); с фенотип на
трихолевкемия (лилаво) – CD19(+) CD20highCD22highCD200(+)CD103(+)CD25(+)
CD11c(+)lambda(+) и с фенотип на нормални резидуални В-лимфоцити (зелено) и
Т-лимфоцити (червено).

(4) Т/NK-ориентираните панели съдържат задължително маркери за
дефиниране на Т-клетъчната неопластична популация: CD2, CD4, CD5, CD7,
CD8, TCR alfa/beta, TCR gamma/delta; както и за дефиниране на NK-клетъчната
неопластична популация: CD56, който изисква особено внимание при интерпретация, тъй като има значително по-широка линейна експресия и анализът
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му винаги трябва да бъде в комбинация с CD45 за потвърждаване на лимфоидната принадлежност на популацията и отхвърлянето на възможността за други
CD56(+) неоплазии с костномозъчна изява (в това число плазмоклетъчен миелом,
невробластом, рабдомиосарком и бластна плазмацитоидна дендритноклетъчна
неоплазия) и CD3 за отграничаване на CD3(+)CD56(+) TNK-клетки . В допълнителнение панелът може да включва и други, към момента незадължителни
маркери, които могат да предоставят ценна диагностична или прогностична
информация. При T-лимфоидните неоплазии информативни могат да бъдат
CD26 (липсващ при синдром на Сезари), CD10, панел от TCR Vβ специфични
антитела, CD45RA, CD45RO, CD62L, CD52, CD158, CD27, CD28, CD25, но на
този етап могат да се препоръчат само в лаборатории с насочен интерес към
Т-клетъчни, в частност кожни лимфоидни неоплазии. При NK-клетъчните
пролиферации информативни могат да бъдат CD57, CD16, CD158, CD94, сy
perforin/cy granzyme B, изследването на NK рецептори.
Плазмоклетъчни неоплазии. Прилагането на 2/3-цветна флоуцитометрия при оценката на плазмоклетъчните неоплазии е значително ограничено
поради необходимостта от включване на повече от един гейтиращ маркер в
използваните панели и маркери за плазмоцитна диференциация. Гейтиращата
стратегия, основана на оценката на общия левкоцитен антиген, не е удачна в
тези случаи и следва да се използва CD138 и/или СD38 (±SSC), а възможността

Фигура 4. Имунофенотипно отграничаване на нормални (светлосиньо) от
патологични (червено) плазмоцити. Гейтираща стратегия, основана на CD138/
CD38.
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за добавяне на CD19 и CD45 прецизира значително анализа. Използването на
3-цветни комбинации: CD38/CD138/CD45; CD38/CD56/CD19; kappa/lambda/
CD138 следва да бъде ограничена само до скрининг на изследваните проби за
плазмоклетъчно съдържание, без да са възможни категорични диагностични
оценки. Лабораториите, които осъществяват диагностична оценка на плазмоклетъчни неоплазии, следва да използват многоцветни панели, които съдържат
задължителни маркери, асоциирани с (1) дефиниране на плазмоцитна популация и отграничаване на нормални/абнормни плазмоцити: CD20, CD117, CD27,
CD28, CD81, както и за (2) дефиниране на клоналност чрез оценка на кappa/
lambda леки вериги.
Принципи при конструиране на панели за изследване. Наличието на
различия в апаратната обезпеченост и процедурите за доставка на реагенти в
отделните лечебни заведения ограничават възможността за прилагане на общи
панели на нациoнално ниво. Към настоящия момент беше постигнат консенсус
по отношение на задължителните и препоръчителни маркери, а конкретната
конструкция на панела следва да бъде разработена и утвърдена от всяка лаборатория, като се спазват следните принципи: (i) за изследване на антигени
с висока експресия трябва да се използват dim флуорохроми и обратно; (ii)
препоръчително е във всички епруветки да бъде включен поне един общ маркер, който ще позволява проследяване на анализираната популация, като това
могат да бъдат линейно-асоциирани антигени vs SSC (CD19, CD3, CD56) или
антигени, асоциирани с матурационен стадий (CD34), а когато технологичните
възможности не позволяват това, то комбинацията CD45 vs SSC e задължителна
за проследяване на отделните популации и оценка на качеството в поредните
епруветки, флоуцитометрично „диференциално броене“ на изследваната проба и
идентифициране на абнормната популация. Използването на FSC vs SSC за тази
цел не е препоръчително в онкохематологията; (iii) антигените за идентифициране на отделни субпопулации трябва да се комбинират с линейно-асоцииран
антиген (например CD4 с CD3 при Т-клетъчни лимфопролиферативни процеси,
CD5 с CD19 при ХЛЛ и т.н.); (iv) антигени от ранни стадии на матурация се
комбинират с късни (например CD15 с CD117 или CD34 при ОМЛ и др.).
Основни компоненти на резултата от изследването. Всяка лаборатория следва да изработи фиш за резултат от флоуцитометрично изследване на
онкохематологично заболяване, който може да се различава в зависимост от
основната нозологична група (напр. фиш при изследване на левкемии или при
плазмоклетъчни неоплазии) или клинично приложение (напр. при начално
диагностициране или при проследяване на минимална резидуална болест).
Фишът следва да съдържа следните основни задължителни атрибути: (1) Обща
част, която съдържа дата на приемане на материала, идентификационен номер
на изследването, демографски данни; насочващо лечебно заведение и лекар;
поредност на изследването (към диагноза, проследяване); диагностична хипотеза; (2) Данни за изследвания материал – вид изследван биологичен материал;
клетъчен брой в изследвания материал; качество на изследвания материал; (3)
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Изследвани антигени – изброяват се всички изследвани линейно-асоциирани,
матурационно-асоциирани и други маркери, като се прецизира дали е изследвана
мембранна и/или цитоплазмена експресия; (4) Характеристика на абнормната
популация – дава се общо описание на базата на гейтиращата стратегия, дава
се количествена оценка на абнормната популация (представена като процент от
общия клетъчен състав или CD45+ клетки и като абсолютен брой при изследване
на периферна кръв) и се дава качествено описание на имунофенотипа (кои антигени са положителни „+“ и кои са отрицателни „-“), като се добавя коментар на
разбираем за клинициста език относно интензитета на флуоресценция за всеки
маркер (без да е нужно да се коментира численият израз на това, представен
в MFI, MESF и др.), на базата на следните приети критерии – „нисък“, когато
хистограмата на маркера се различава трудно от отрицателната контрола; „среден“, когато хистограмата на маркера е с ясен пик, но представлява продължение
на отрицателната контрола; „висок“, когато пикът на интензитета на маркера
е 2–3 log по-висок от отрицателната контрола; (5) Описание на съпътстващите
популации в зависимост от клиничния казус, като напр. при острите левкемии е
съществена информацията за съпътстващите гранулоцитна, моноцитна, лимфоцитна, еритробластна популация и хематогони, докато при зрелите лимфоидни
неоплазии интерес представлява информацията относно другите лимфоидни
популации. Важно е маркирането на всяка необичайна или съществена находка,
която би имала отношение към крайната диагноза – напр. наличието на значително завишен брой еозинофили в комбинацията с левкемични бласти или
дисплазия с нарушена матурация в гранулоцитната популация и т.н., би могла да
насочи диагностичното заключение; (6) Диагностичното заключение следва да
бъде формулирано винаги, когато е възможно и обосновано (напр. в случаите с
В-ОЛЛ, Т-ОЛЛ, ХЛЛ, остра миелоидна левкемия с минимална диференциация,
остра мегакариобластна левкемия и др.) или да се дефинира нозологична категорията /линейна принадлежност/степен на матурация (напр. остра левкемия
с миеломоноцитен фенотип; остра левкемия с миелоиден фенотип и белези на
матурация, зрялоклетъчен В-клетъчен лимфом по типа на мантелноклетъчен
и т.н.) и когато това е приложимо, да се даде информация за други популации,
когато има отношение към дефиниране на диагнозата (напр. В-ОЛЛ с изразена
еозинофилия); (7) Винаги, когато е приложимо, да се определят антигените,
подходящи за изследване на МРБ, като по този начин ясно се дефинират пациентите, които подлежат на МРБ контрол на базата на фенотипни констелации;
(8) Препоръки и допълнителни коментари са препоръчителен компонент от
резултата, като ясно бъде формулирана необходимостта от други изследвания за
окончателна диагноза (съпоставка с морфология, цитогенетика, насочване към
изследване на конкретен молекулярен маркер, нужда от повторно изследване)
и се упомене всяко наличие на несъответствия между флоуцитометричното изследване и предоставените клинични и/или морфологични данни, което следва
да бъде изяснено; (9) Дата на изготвяне на диагностичното заключение, име и
подпис на отговорния лекар.
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Осигуряване на качеството на флоуцитометричните изследвания в онкохематологията може да бъде осъществено чрез тясна колаборация на диагностичния и клиничен екип, както и чрез критична съпоставка на флоуцитометричните
находки с всички достъпни външни източници на информация: клинични данни
за пациента, предходни флоуцитометрични изследвания, морфологична оценка
на материала, използван за анализа, или други изследвания, осъществени върху
същия материал или към момента на флоуцитометричното изследване (хематологични анализатори, цитогенетични, молекулярногенетични, имунохистохимични изследвания, определяне на клонални имуноглобулини в серум и урина
и др.). Всяко разминаване следва да се отрази във фишовете с резултати, да се
коментира и да се препоръчат начини за изясняването му.
Заключение. Прилагането на флоуцитометрията в областта на онкохематологията е намерило трайно място в рутинния клинико-диагностичен процес
и предоставя важна информация за формулиране на диагнозата и субкласифицирането на хематологичните неоплазии, прогностична оценка и контрол на
терапевтичната ефективност. В същото време флоуцитометрията в онкохематологията представлява високоспециализирана интердисциплинарна област
на бърз прогрес и непрекъснати промени и развитие. Лабораториите, които
осъществяват тази дейност, трябва да са в състояние да предоставят надеждна
и клинично значима информация за пациентите и клиницистите, основана на
консенсусно приетите принципи и изисквания, с готовност за въвеждане на нови
маркери и стратегии за анализ. Флоуцитометричната общност в България се
обединява около необходимостта от допълнително обучение в областта, обмен
на професионален опит и експертиза, бързо въвеждане на единни подходи при
имунофенотипизацията в хематологията, опитът от които да бъде периодично
обобщаван, обсъждан и актуализиран. Задача на профилираните лаборатории в
областта на хематологичната диагностика е да способстват за бърз трансфер на
нови подходи и приложения в широката медицинска практика. Изработването
на методични насоки на имунофенотипизация на хематологичните неоплазии
чрез флоуцитометрия от интердисциплинарна работна група (от имунолози,
хематолози, патолози и други лабораторни специалисти), актуализацията на
медицинските стандарти и осигуряване на форми за непрекъсната професионална квалификация ще допринесе за издигане на професионализма в тази
авангардна медицинска област.
Благодарности: Екипът, подготвил консенсусните препоръки, е подкрепен
от Фонд Научни изследвания към МОМН при въвеждане на имунофенотипизацията в диагностиката (грант №Л-411/04 и №Л-813/98) и мониторирането
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ИМУНОФЕНОТИПИЗАЦИЯ НА ЗРЕЛИТЕ
Т- И NK-КЛЕТЪЧНИ НЕОПЛАЗИИ
Д. H. Попова, Р. Владимирова
Военномедицинска академия, София

Зрелите Т-клетъчни лимфопролиферативни неоплазии се свързват с клонална експанзия на зрели Т-лимфоцити с нисък пролиферативен потенциал и
удължена преживяемост в костния мозък, периферната кръв и други тъкани. Те
обикновено се разглеждат заедно с лимфопролиферативните неоплазии засягащи
т.нар. NK-клетки (Natural Killers) поради тяхната близост и някои общи фенотипни характеристики. Общата им честота не е висока – около 12% от зрелите
лимфопролиферативни неоплазии. Разпространението им е свързано с расата
и географския регион, като в Азия то е значително по-високо, вероятно поради
честата инфекция с човешкия Т-лимфотропен вирус (HTLV-1).
Първото описание на лимфом е направено от Thomas Hodgkin през 1832 г.
Натрупаните допълнителни познания са класифицирани в последните 30 години, в началото въз основа на достъпните морфологични и клинични критерии.
Първата класификация, която отделя внимание на типа засегнати лимфоидни
клетки, идентифицирани фенотипно, датира от 1994 г. – т.нар. Ревизирана
Европейско-Американска класификация (REAL). През 2001 г. тя е допълнена
с цитогенетични критерии и бива приета от Световната здравна организация
(СЗО) като REAL/WHO. Според нейните критерии през 2008 г. са обобщени
резултати на международен проект върху Т-клетъчните лимфоми, включващ
1314 периферни Т-клетъчни и NK/Т-клетъчни лимфоми. Диагнозата е потвърдена в 1153 случая (88%). Като най-чести са описани:
25,9% – периферен Т-клетъчен лимфом, NOS – не посочен другаде;
18,5% – ангиоимунобластен лимфом;
10,4% – NK/Т-клетъчен лимфом;
9,6% – Т-клетъчна левкемия/лимфом при възрастни;
6,6% – анапластичен едроклетъчен лимфом ALK (+) пол. (ALK – анапластичен лимфом киназа);
5,5% – анапластичен едроклетъчен лимфом ALK (-) отр.
Класификацията от 2001 г. е преработена през 2008 г. (СЗО) и включва нови
нозологични единици, определени през последното десетилетие, и допълва
някои хетерогенни и недобре дефинирани категории (таблица 1).
Зрели Т- и NK-клетъчни неоплазии
T-клетъчна пролимфоцитна левкемия
T-клетъчна левкемия от големи гранулирани лимфоцити (T-LGLL)
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Хронично лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките
Aгресивна NK-клетъчна левкемия
Системно EBV (+) Т-клетъчно лимфопролиферативно нарушение при децата
Hydroa vacciniforme-подобен лимфом
T-клетъчна левкемия/лимфом при възрастни
Eкстранодален NK/T-клетъчен лимфом, назален тип
Ентеропатия – асоцииран T-клетъчен лимфом
Подкожен паникулитоподобен T-клетъчен лимфом
Хепатоспленален T-клетъчен лимфом
Mycosis fungoides
Синдром на Sézary
Първични кожни CD30 (+) лимфопролиферативни нарушения
Първичен кожен γ/δ T-клетъчен лимфом
Първичен кожен CD8 (+) агресивен епидермотропен цитотксичен T-клетъчен лимфом
Първичен кожен CD4 (+) дребен/среден T-клетъчен лимфом
Периферен T-клетъчен лимфом, NOS – не посочен другаде
Ангиоимунобластен T-клетъчен лимфом
Анапластичен едроклетъчен лимфом, ALK (+) пол.
Анапластичен едроклетъчен лимфом, ALK (-) отр.
Таблица 1. Класификация на зрелите Т- и NK-клетъчни неоплазии, приета от СЗО
през 2008 г.

Необходими са някои терминологични уточнения. По правило при левкемиите е ангажиран костният мозък, обикновено и периферната кръв, докато
лимфомите са лимфоидни неоплазми, представящи се като тумор на екстрамедуларните тъкани. T-клетъчната левкемия/лимфом при възрастните се представя
като левкемия в около 90% от случаите, а като лимфом – в останалите 10%.
От друга страна, някои лимфоми могат да се представят като левкемия при
диагностицирането им или да преминат в левкемична фаза при прогресия на
неоплазията. Това идва да покаже, че делението левкемия/лимфом е условно.
В предишните класификационни системи се употребяваше терминът
хронични лимфопролиферативни болести. Счита се, че той невинаги отразява
правилно клиничния ход на неоплазията – в някои случаи се наблюдава бърза
прогресия, подобна на тази при прекурсорните неоплазми (T-клетъчна пролимфоцитна левкемия, синдром на Sézary, агресивна NK-клетъчна левкемия).
По тази причина се предпочита определянето на тази група като неоплазии на
зрелите Т- и NK-клетки.
Много от зрелите Т- и NK-клетъчни неоплазии са с лоша прогноза и представляват значителен терапевтичен проблем. Познанията върху механизмите
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на възникването им и конкретната фенотипна и молекулярно-цитогенетична
проява са предпоставка за търсене и въвеждане на нови лечебни подходи с цел
подобряване на преживяемостта на засегнатите пациенти.
При съмнение за неоплазия, произхождаща от зрели T- и NK-лимфоцити,
е необходимо да се изключи реактивна лимфоцитоза (фигура 1) и да се характеризират морфологичните, хематологичните, имунофенотипните и цитогенетичните особености на неопластичните клетки, a заедно с клиничните данни
– да се покрият комплексните общоприети критерии за конкретна нозологична
единица, съгласно класификацията на СЗО от 2008 г.

Фигура 1. Реактивна лимфоцитоза (червено) с повишение на цитотоксичните
Т-лимфоцити, нерестриктирани от главния комплекс за тъканна съвместимост
(А). Т-лимфоцитите са активирани (Б), крайно диференцирани (В) и експресират
характерните линейно-специфични антигени (Г-Е).

Общият изследователски подход включва следните задължителни стъпки:
• за поставяне на диагноза:
– пълна кръвна картина с определяне на левкоцитния брой и абсолютния брой лимфоцити. Морфологичното им изследване трябва да отбележи
монотонния или хетерогенен характер на лимфоидните клетки, ядрените
особености (кондензация на хроматина, ядрен контур, нуклеоли) или необичайни цитоплазмени характеристики (включвания) и др. Количествените и
качествени промени в останалите линии клетки също имат важно значение.
В много случаи въз основа определянето на фазата на матурация (ядрени
особености) морфологичното изследване с голяма вероятност предполага
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диагнозата на зрялата лимфоидна неоплазия, разграничавайки я от не-неопластичните промени;
– многоцветната флоуцитометрична имунофенотипизация е методът,
който определя профила и силата на експресия на повърхностноклетъчните
и цитоплазмени антигени, дефинира линията и потвърждава матурационния
стадий на лимфоидните неоплазии;
– молекулярногенетичните изследвания търсят цитогенетичните аберации, специфични за конкретните хронични лимфопролиферативни неоплазми.
От друга страна, реаранжирането на гените за Т-клетъчния рецептор е златният
стандарт за определяне на Т-клетъчната клоналност;
– клинични данни – предшестващи хематологични неоплазми, съпътстващи заболявания, органно ангажиране, трансформация, повлияване от лечение;
– епидемиологични данни – от значение са географският регион, расата,
полът, възрастта, инфекциозният фон.
• за определяне на прогноза:
– стадирането почива основно на клинични критерии. За Mycosis fungoides
са общоприети фенотипни критерии за определяне степента на кръвно ангажиране (В0-В2);
– търсят се и други прогностични фактори – фенотипни, кариотипни,
серумни и др.
Според препоръките на СЗО за интегриране на всички резултати от диагностичните тестове и корелирането им с клиничните данни, преди началото
на лечение се определят: 1) клетъчната линия; 2) степента на зрялост; 3) цитология – нормална или с дисплазия; 4) процентът бласти в периферната кръв и
костния мозък. Това изисква определяне на морфологичните, цитохимичните
и имунофенотипните особености на неопластичните клетки, които да се допълнят с цитогенетични и молекулярно генетични изследвания за болестите
със специфични генетични промени. При невъзможност за класифициране се
отбелязват причините и се отправят препоръки за допълнителни изследвания,
които да изяснят диагнозата.
Зрелите Т-клетъчни неоплазии носят някои общи фенотипни характеристики. Те експресират пан-Т-клетъчните антигени CD2, CD3, CD5, CD7 и Т-клетъчен рецептор (ТКР), често с намалена експресия на някои от тях. Необходимо
е да се отбележи експресията на антигените CD4 и/или CD8. Пост-тимусните
Т-лимфоцити са отрицателни за антигените CD1a, TdT и CD34 (фигура 2).
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Фигура 2. Зряла Т-клетъчна неоплазия – обща характеристика. Лимфоцитите са
с висока експресия на CD45 (А), Т-лимфоцитите са с фенотип на пост-тимусни
клетки (Б, В) и експресират характерните линейно-специфични антигени (Г-Е).

Фигура 3. Зрели Т-клетъчни неоплазии – CD4 / CD8. CD4+ / CD8– (A); CD4– / CD8+
(Б) и „двойно позитивни“ CD4+ / CD8+ Т-лимфоцити (B).

От гледна точка на възможностите за имунофенотипизация на периферна
кръв, важно е да се идентифицират неоплазиите:

І. с първично кръвно ангажиране:
1. Т-клетъчни:
• T-клетъчна левкемия от големи гранулирани лимфоцити (T-LGLL)
• T-клетъчна пролимфоцитна левкемия (T-PLL)
• синдром на Sézary (SS)
• T-клетъчна левкемия/лимфом при възрастни (ATLL)
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2. NK-клетъчни:
• хронично лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките (CLPDNK)
• агресивна NK-клетъчна левкемия (ANKL)

ІІ. с късна левкемизация.
Представя се кратка характеристика на Т- и NK-клетъчните неоплазии с
първично ангажиране на периферната кръв. Те имат много общи имунофенотипни находки, затова акцент е поставен върху фенотипните им различия.
T-КЛЕТЪЧНА ЛЕВКЕМИЯ ОТ ГОЛЕМИ ГРАНУЛИРАНИ
ЛИМФОЦИТИ (T-LGLL)
При здравите лица около 15% от лимфоцитите в периферната кръв имат азурофилни гранули и се определят като големи гранулирани лимфоцити, включващи
супресорно-цитотоксични Т-лимфоцити и NK-клетки със сходни, но не идентични
функции (таблица 2). Клетки с подобна морфология се срещат обикновено временно в по-високи проценти, при вирусни инфекции и други състояния, свързани с
нарушения в имунитета, обикновено без клинично значими прояви. За разлика от
тези преходни състояния, при T-клетъчната левкемия от големи гранулирани лимфоцити, подобни зрели, най-често еднотипни клетки се намират за срок по-дълъг
от 6 месеца и в количество 2 – 20 х 109/L в кръвта. Тази диагноза може да се приеме
и при големи гранулирани лимфоцити под 2 х 109/L в случаите, когато може да се
докаже клоналността на Т-лимфоцитите чрез имунофенотипно идентифициране
на рестрикция на вариабилните региони на β-веригата на ТКР (TKPBV), на ТКР
с γ/δ вериги, или висока експресия на някой от вариантите на CD158, както и чрез
молекулярногенетичното изследване за реаранжиране на гените за ТКР.
Т-лимфоцити

• цитотоксично/супресорна
CD8+ / CD3+ / CD57+
- регулация на хематопоезата
- регулация на В-лимфоцитите
• различна, често ниска NKактивност
• цитоплазмени гранули
• роля в придобития имунитет
• различна АЗКЦ
• контрасупресорна активност –
инхибиция на други Т-супресори,
които потискат Т-хелперната
активност

NK-клетки

• висока NK-активност
нерестриктирана от ГКТС клетъчна лиза
• цитоплазмени гранули
• KIRs – множество класове стимулиращи и
инхибиращи рецептори на ГКТС
• роля във вродения имунитет
• имунен надзор върху неоплазиите
• регулират хематопоезата
• резистентност към вирусни инфекции
• трансплантата срещу левкемия ефект след
КМТ
• АЗКЦ

Таблица 2. Функции на клетките с морфология на големи гранулирани лимфоцити
Използвани съкращения: АЗКЦ антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност
ГКТС главен комплекс за тъканна съвместимост
КМТ костномозъчна трансплантация
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T-клетъчната левкемия от големи гранулирани лимфоцити засяга широк
възрастов диапазон, без влияние на пола. Клинично често се асоциира с ревматоиден артрит, рекурентни инфекции, миелодиспластичен синдром, апластична анемия, В-клетъчни дискразии. Основната симптоматика е свързана със
съпътстващите цитопении – анемия и/или неутропения. Костномозъчното
ангажиране често е дискретно, но при по-агресивно протичане в костния мозък
се намират агрегати от неопластични клетки, доказвани имунохистохимично.
Хиперцелуларитет може да се установи и при миелоидна експанзия в отговор
на неутропенията. Често се намира спленомегалия, засяга се и черният дроб.
Петгодишната преживяемост е сравнително висока – 89%, а клиничният ход на
болестта може да е без промени в продължение на десетилетия.
Морфологично, при първите описания на T-LGLL от T. Lamy и T.P. Loughran
в 90-те години, гранулираните лимфоцити са описани като големи клетки с
размери 15–18 µm в диаметър. С натрупване на повече наблюдения се оказва,
че при тази левкемия преобладават малките до средни по големина лимфоцити,
но характерните азурофилни гранулации са големи и съдържат цитолитичните
протеини гранзим В, перфорин и ТІА-1 (Т-клетъчен интрацелуларен антиген-1).
Неопластичните клетки са с кръгли ядра, кондензиран хроматин и умерено
изразена цитоплазма.
Имунофенотипизацията позволява диференцирането на неоплазиите с
големи гранулирани лимфоцити като Т-клетъчни и NK-клетъчни, обособени в
нозологичните единици T-клетъчна левкемия от големи гранулирани лимфоцити (T-LGLL) и хронично лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките
(CLPD-NK). Морфологично лимфоцитите при T-клетъчната левкемия от големи гранулирани лимфоцити са по-близки до нормалните зрели клетки, докато
хроничното лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките се среща доста
по-рядко, а клетките обикновено изглеждат по-незрели и плеоморфни.
За T-клетъчната левкемия от големи гранулирани лимфоцити е характерна
експресията на Т-клетъчните антигени TKP, CD2, CD3, CD5, CD8 в съчетание
с CD16 и CD57, при липса на CD4 и CD56. В около 80% от случаите неопластичните клетки са CD4– / CD8+ / TKPα/β+. Останалите 20% се разпределят
между по-редките комбинации:
• CD4+ / CD8–/ниско+ / TKPα/β+
• CD4– / CD8–/ниско+ / TKPα/β+
• CD4– / CD8–/ниско+ / TKPγ/δ+
Комбинацията от характерна морфологична находка с изразени азурофилни
гранулации и Т-клетъчен цитотоксично/супресорен фенотип е уникална за
T-клетъчната левкемия от големи гранулирани лимфоцити и позволява разграничаването £ от останалите зрели Т-лимфоидни неоплазии.
Описана е аберантна липса на CD5 и CD7, докато CD56 може да се позитивира при CD4+ случаи със или без CD8. Има данни, че липсата на CD57 и
експресията на CD26 са свързани с лоша прогноза, докато други фенотипни
маркери се асоциират с индолентен клиничен ход – CD3+ / CD4+ / CD7 ± / CD8±
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/ CD16– / CD56+ / CD57+. TKPBV13 се счита специфичен за цитомегаловируса.
Комбинацията CD45RA+ / CD27– / CD28– / CD62L– определя неопластичните
клетки като крайно диференцирани паметови лимфоцити. Едновременната експресия на двойките CD40 / CD40L – лиганд (CD154) и CD95 (Fas) / CD95L (FasL
– CD178) свидетелства за нарушения в апоптозата. Намираната В220 изоформа
на пан-левкоцитния антиген CD45 се среща и при автоимунния лимфопролиферативен синдром. Експресията на CD52 e от важно практическо значение
като потенциален терапевтичен таргет – използват се анти-CD52 моноклонални
антитела (САМРАТН-1Н). Неопластичните клетки носят и антигените CD85j
(100%), CD161 (50%), CD94 и CD158 (20–90%), CD30, CD70.
Не са описани специфични цитогенетични аномалии при T-клетъчната
левкемия от големи гранулирани лимфоцити.

T-КЛЕТЪЧНА ПРОЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ (T-PLL)
В класификациите до 2008 г. към хроничните Т-клетъчни лимфоцитни
левкемии се причисляваха T-клетъчните хронична и пролимфоцитна левкемии
(T-CLL и T-PLL). Независимо от някои техни особености, след 2008 г. се приема,
че се касае за едно заболяване със сходен клиничен ход и общи цитогенетични
аномалии. D. Catovsky разглежда T-клетъчната хронична лимфоцитна левкемия
(за която фенотипно е характерно позитивирането на цитоплазмения протеин
S-100) като дребноклетъчен вариант на T-клетъчната пролимфоцитна левкемия.
T-клетъчната пролимфоцитна левкемия е рядка неоплазия и обхваща около
2% от зрелите лимфоцитни левкемии във възрастта 30–94 години, с медианна
възраст 65 години. Мъжете се засягат по-често. Характерната находка включва
изразена лимфоцитоза (достигаща над 100 х 109 /L и над 200 х 109 /L в половината болни) и значителна хепатоспленомегалия. В сравнение с пациентите
с В-клетъчна пролимфоцитна левкемия, при Т-лимфоцитния вариант по-често
се наблюдават генерализирана лимфаденомегалия, засягане на кожата (20% от
случаите) и плеврални изливи (в част от случаите). Клиничният ход е много
агресивен, със средна преживяемост след поставяне на диагнозата 7,5 месеца,
преди включването на САМРАТН-1Н в терапевтичните схеми. Проследен в
динамика, абсолютният брой на левкоцитите и лимфоцитите нараства много
бързо и това е допълнителен неблагоприятен белег. От съпътстващите цитопении най-типични са анемията и тромбоцитопенията. Серологичните тестове
за човешкия Т-лимфотропен вирус-1 (HTLV-1) са негативни.
Морфологично неопластичните клетки на отделния пациент обикновено
са еднакви. Дребноклетъчната форма се среща в около 25% от болните. Ядреният хроматин е кондензиран, а цитоплазмата – оскъдна, базофилна и без
гранулации. Клетъчните ядра обаче могат да са различни на вид. Преобладават
случаите с морфология, подобна на В-клетъчната пролимфоцитна левкемия
– с кръгло ядро и едри централно разположени нуклеоли, характерни за пролимфоцитите. Нуклеолите са различни по размери, понякога трудно отличими. В някои случаи неправилното по форма ядро е съчетано и с неправилен
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клетъчен контур. Понякога неопластичните клетки наподобяват на тези при
синдрома на Sézary или T-клетъчната левкемия/лимфом при възрастните,
но без еритродермия. Клетъчната морфологична находка не е асоциирана с
клиничния ход на болестта.
Костният мозък е ангажиран най-често дифузно, от пролимфоцити, подобни на циркулиращите кръвни клетки. Те заместват хематопоетичните и/
или мастните клетки. Наблюдава се и смесен тип костномозъчна инфилтрация
– нодуларна и дифузна, развива се фиброза.
Т-пролимфоцитите се оцветяват по специфичен начин за a-нафтил ацетат
естераза и кисела фосфатаза – точковидно, в областта на апарата на Golgi.
Цитохимия на лимфоцитите рядко се използва вече в рутинната диагностика.
Имунофенотипно левкемичните Т-пролимфоцити съответстват на зрели
пост-тимусни клетки с Т-хелперен фенотип и висока експресия на CD7: CD1a– /
TdT– / CD3+ / CD4+ / CD7++. Най-често (65%) се среща комбинацията CD4+
/ CD8–, следвана от CD4+ / CD8+ антигени в 21% от случаите и накрая идват
CD4– / CD8– Т-пролимфоцити с 13%. Дребноклетъчният вариант по правило е
„двойно позитивен“ – CD4+ / CD8+, като нерядко се отбелязва аберантна липса на CD3 и CD7. Специфичните Т-клетъчни маркери могат да липсват и при
класическия вариант. Това се отнася за CD2, CD3, CD5, CD7, както и за ТКР,
който може да се открие само вътреклетъчно.
Активационните антигени CD25 и HLA-DR по правило са отрицателни
върху неопластичните Т-пролимфоцити, докато CD38 се среща в 50% от пациентите. Позитивният антиген CD38, заедно с експресията на CD103 корелира с
цитогенетична аномалия, засягаща 7q35. Когато CD25 антигенът е експресиран,
се отбелязва чувствителност на неопластичните клетки към пуринови аналози.
При позитивен CD52 преживяемостта нараства при лечение с анти-CD52 моноклонални антитела. Съчетанието CD45RO+ / CD45RA– при ниска експресия
е свързано с относително индолентен ход на болестта, докато високата му експресия се асоциира с нейната прогресия.
Неопластичните Т-пролимфоцити не носят NK-клетъчните маркери CD16,
CD56, CD57, TIA-1.
Независимо от пъстрата морфологична и фенотипна картина, в 80% от
случаите с Т-клетъчна пролимфоцитна левкемия се намира една и съща цитогенетична аномалия – инверсия (14)(q11q32). При тази транслокация TCL-1
(Т-клетъчна левкемия/лимфом) онкогенът попада в промоторния регион на
α/δ гена за Т-клетъчен рецептор и води до повишена експресия на генния продукт – протеина, носещ също названието TCL-1, намиращ се както в ядрото,
така и в цитоплазмата. Доказана молекулярногенетично или имунофенотипно,
свръхекспресията на TCL-1 отличава по категоричен начин Т-клетъчната пролимфоцитна левкемия от останалите CD4+ зрели Т-лимфоидни неоплазии, но
се среща и при В-клетъчни неоплазми. Нещо повече, нивото на цитоплазмено
експресирания TCL-1 протеин е един от неблагоприятните прогностични маркери, заедно с високия лимфоцитен брой при поставяне на диагнозата, краткото
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време за удвояване на туморния обем, експресията на ТКР и активирането на
АКТ1 (протеин киназа В).
Множество други цитогенетични аномалии са описани при Т-клетъчната
пролимфоцитна левкемия. Те засягат:
– хромозома 8: iso(8)(q10) или транслокации от 8-ата хромозома към хромозоми 8, 15 и 16, както и тризомия 8q се срещат в 70–80% от случаите;
– хромозома 11: монозомия или del(11q22-q23) – инактивираща мутация
на тумор-супресорния ген, свързан с атаксия-телеангиектазия (ATM);
– хромозома 14: с описаната специфична транслокация inv(14)(q11q32).
Намират се и други транслокации – t(14;14)(q28;q11), t(X;14)(q28;q11) и t(Y;14)
(q12;q11);
– хромозома 6: монозомия, делеция или реаранжиране се намират в 33%
от болните;
– хромозома 12: е засегната в около една четвърт от болните. Когато настъпи
делеция в областта 17р13.1, е увреден ТР53 генът и се намира свръхекспресия
на р53 протеина.
Клоналните Т-пролимфоцити са с реаранжирани гени за Т-клетъчния
рецептор.

СИНДРОМ НА SÉZARY (SS)
Синдромът на Sézary и Mycosis fungoides се отнасят към първичнокожните Т-клетъчни лимфоми. Те имат общи морфологични, фенотипни и други
характеристики, но патофизиологичните им механизми са различни. Типичното
засягане на кожата при синдрома на Sézary се проявява като генерализирана
ексфолиативна еритродермия, докато при Mycosis fungoides се наблюдават
различни кожни лезии – от плаки до туморни нодули. Кръвта е ангажирана
още при поставяне на диагнозата при синдрома на Sézary – най-агресивният
вариант на Т-клетъчните кожни лимфоми с 5-годишна преживяемост в едва 24%
от засегнатите. Mycosis fungoides има по-спокоен ход и левкемизация настъпва
късно – в ІV-тия клиничен стадий на болестта. Патологичните клетки при двете
неоплазии са със сходна морфология и произхождат от CD4+ Т-лимфоцити –
клетки на Sézary.
Синдромът на Sézary засяга по-често мъжете на възраст над 60 години.
Клинично се намира типичната еритродермия, генерализирана лимфаденопатия и хепатоспленомегалия. Диагнозата се поставя при клетки на Sézary над
1 x 109 / L в периферната кръв, като лимфоцитозата е вариабилна. Изисква се и
наличие на поне един от допълнителните диагностични критерии:
– съотношение CD4 / CD8 > 10 в Т-лимфоцитната популация;
– загуба на Т-клетъчни антигени;
– доказване на Т-лимфоцитен клон в периферната кръв чрез флоуцитометрия, цитогенетично или с молекулярни методи. Препоръчително е успоредно
изследване и на кожните лезии.
Намират се различни цитопении и често – еозинофилия. Атипични Т-
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лимфоцити се натрупват и в кожата, лимфните възли, по-рядко и дискретно
в костния мозък (20%), където често се пропускат. Най-характерно за тях е
церебриформеното ядро, с неравномерно кондензиран хроматин и липсващи
или нежни вакуоли. Съотношението ядро/цитоплазма обичайно е високо, а цитоплазмата е базофилна, без гранули, понякога с вакуоли. Клетъчните размери
са вариабилни, като големите атипични клетки са тези на Sézary, докато дребноклетъчният вариант се състои от клетки на Lutzner (фигура 4). Наличието на
преобладаващо големи клетки на Sézary е неблагоприятен прогностичен белег.
Особеностите на ядрото се оценяват най-добре с електронна микроскопия, но
методът не е подходящ за рутинната практика.

Фигура 4. Синдром на Sézary – молфологично изследване на периферна кръв.

Въпреки характерната морфология на клетките в периферната кръв, тя не
е специфична за синдрома на Sézary – среща се и при други зрели Т- и В-клетъчни неоплазии, както и при болести с не-неопластично засягане на кожата.
Методът на избор за количествена оценка на клетките на Sézary е флоуцитометрията на периферна кръв. Тя позволява диференциалната диагноза с Mycosis
fungoides и разграничаването на стадиите на кръвно ангажиране (В0 – В2) при
това заболяване (таблица 3).

стадий

Mycosis fungoides

клетки / ml

% от
лимфоцитите

В0

клетки на Sézary

< 250

≤ 5%

250 – 1000

5 – 20%

В0а – клон (-)
В0b – клон (+)
B1

клетки на Sézary
В1а – клон (-)
В1b – клон (+)
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B2

клетки на Sézary

≥ 1000

> 20%

клон или едно от:
CD4 / CD8 ≥ 10
CD4+ CD7– ≥ 40%
CD4+ CD26– ≥ 30%
Таблица 3. Mycosis fungoides – cтадии на кръвно ангажиране с клетки на Sézary.

Класическият фенотип на клетките на Sézary е на хелперни Т-лимфоцити
(CD4+ CD8-) с аберантна липса на CD7 и CD26: CD1a– / CD2+ / CD3+ / CD5+
/ CD4+ / CD7– / CD8– / CD26– / CD45RO+ / TCRα/β+. Много често се отбелязва аберантна липса и на други Т-клетъчни маркери и/или намалена по сила
експресия на някои от тях. Когато по-слабо са експресирани CD3 и ТКР, това
може да послужи за определяне на резидуалните клетки след проведено лечение. Интерпретацията, свързана със силата на експресия на останалите Т-специфични антигени, трябва да е много предпазлива, тъй като и при здрави лица
Т-антигенната експресия не е хомогенна (таблица 4). При синдрома на Sézary се
среща и CD4– CD8+ вариант, най-често при млади пациенти с хипопигментна
форма на еритродермия. Описан е и „двойно негативен“ вариант: CD4– CD8–.
Поради загубата на нормалните CD4+ Т-лимфоцити при синдрома на Sézary
се отчита повишена честота на вторични неоплазии. Инфекциозният имунитет
също е нарушен – повече от пациентите умират от опортюнистични инфекции.
Антигенната комбинация CCR4+ / CLA+ / CCR7– / CD62L– / CD27– определя
атипичните клетки при синдрома на Sézary като Т-лимфоцити на централната
памет. За разлика от тях, неопластичните лимфоцити при Mycosis fungoides
са дефинирани като паметови Т-клетки на резидентните кожни ефектори с
фенотип CCR4+ / CLA+ / CCR6+ / CCR10+ / CCR7+ / L-sel+ / CD27+. Те също
се представят с антигенни варианти – „двойно позитивен“ (CD4+ CD8+) или
CD4– CD8+. Като казуистика е описан биклонален случай с CD4+ CD8– и
CD4– CD8+ Т-лимфоцити.
антиген
CD2
CD3
CD4
CD5

нехомогенна експресия
44%
4%
38%
94%

антиген
CD7
CD8
TCRa/b
TCRg/d

нехомогенна експресия
96%
100%
18%
12%

Таблица 4. Честота на нехомогенна експресия на Т-клетъчни антигени (56
изследвани здрави български лица).

Най-често определяните NK-клетъчни маркери са отрицателни: CD16– /
CD56– / CD57– / TIA-1–. Със специфичност за клетките на Sézary се отличава
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аберантната експресия на KIR (Имуноглобулин подобни рецептори на Килърните клетки) рецептора CD158k, познат още като KIR3DL2. Определянето
му дава възможност за „позитивна селекция“ на атипичните клетки на Sézary,
което е значително предимство пред „негативната селекция“, т.е. определяне
липсата на антигените CD7 и CD26, още повече че зрелите пост-тимусни Тлимфоцити нормално съдържат CD4+ / CD7– (Р97,5 – 29,9%) и CD4+ / CD26–
клетки. CD158k се очертава като важен антиген, идентифициращ резидуалните
клетки на Sézary след лечение. Проблем представлява набавянето на търговски
флуорохром-маркирани антитела срещу CD158k. Според литературните данни,
CD158k се експресира и при други кожни Т-клетъчни лимфоми. Само 25% от
трансформираните атипични клетки при Mycosis fungoides носят CD158k, белег
за късен стадий на болестта, за разлика от CD103, намиран в ранните стадии.
В някои случаи на синдром на Sézary се експресират и други от 13-те познати
варианти на CD158 – CD158a и CD158b. Те обаче не могат да идентифицират
всички клетки на Sézary, а бележат само субпопулации от тях.

Фигура 5. Синдром на Sézary – намалена сила на експресия (А, Б) и аберантна
липса на антигени (В-Е).

Клетките на Sézary експресират и други аберантни антигени – В-клетъчни
(CD20, CD24) и миелоидни (CD15s). Коекспресията на CD40 и CD40L води
до дефект в апоптозата. Атипичните клетки носят различни активационни
антигени: позитивирането на CD25 предшества едроклетъчната лимфоцитна
трансформация и се намира в асоциация с IL-7R (рецептора за IL-7); експресията на активационните маркери CD25 и CD38, както и на интегрина CD103
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корелира с чувствителността към пуринови аналози; мембанната експресия на
виментин (един от петте типа интермедиерни филаменти, намирани в клетъчната цитоплазма) е белег за активиране на Т-лимфоцитите. Връзка с клетъчната
подвижност има цитоплазменият Т-пластин, чиято експресия е повишена при
синдрома на Sézary.
Високата експресия на CD52 е възможност за повлияване на болестта от
лечение с анти-CD52 моноклонални антитела. Прогностично значение има степента на ангажиране на лимфните възли и периферната кръв. Това още веднъж
подчертава значението на точното количествено флоуцитометрично определяне
на клетките на Sézary в периферната кръв – диагностично и прогностично.
Странно е, че толкова агресивно протичащо заболяване почти не засяга костния
мозък – едва в 20%. Отчита се най-добре на срези от костномозъчна биопсия.
Намира се реаранжиране на гените за Т-клетъчния рецептор в атипичните Т-лимфоцити при синдрома на Sézary. Описани са множество хромозомни
аберации – бройни и структурни, формиращи нерядко комплексни кариотипи.
Засягат се хромозоми 1p, 6q, 10q, 17p,19, което говори за висока честота на
геномна нестабилност. Инактивиран е генът ТР53, а JUNB е амплифициран.
Профилите на генна експресия не показват специфични цитогенетични аномалии, характеризиращи синдрома на Sézary.

T-КЛЕТЪЧНА ЛЕВКЕМИЯ/ЛИМФОМ ПРИ ВЪЗРАСТНИ
(ATLL)
Т-клетъчната левкемия/лимфом на възрастните е периферна Т-клетъчна
неоплазма, свързана с НТLV-1, засягаща множество системи, с полиморфни
лимфоидни клетки, агресивен ход и лоша прогноза – 5-годишната преживяемост е под 5%.
Инфекцията с ретровируса НТLV-1 има ендемичен характер – в Япония,
Карибския басейн и Централна Африка. В тези райони честотата на неоплазията
е по-висока. Болест се развива в 1–5% от носителите на вируса след продължителен латентен период – невродегенеративно заболяване, или Т-клетъчна
левкемия/лимфом. Последната се намира само при възрастни лица – над 20
години, а съотношението на заболелите мъже към жени е 1,5:1.
При поставяне на диагнозата в повечето случаи се установява генерализирано ангажиране на лимфните възли и засягане на периферната кръв. Броят
на циркулиращите неопластични клетки не съответства на костномозъчната
инфилтрация, което подсказва, че клетките имат екстрамедуларен произход –
най-често от кожата, засегната в повече от 50% от болните. Неопластични клетки
се намират и в слезката, белия дроб, черния дроб, стомашно-чревния тракт,
централната нервна система, което отразява системния характер на неоплазията. Клинично са описани няколко варианти на протичане. Най-чест (55–75%) и
агресивно протичащ е острият вариант – мултиситемно заболяване с левкемия
и висок лимфоцитен брой, но със съпътстващи Т-клетъчен имунен дефицит,
проявяващ се с чести опортюнистични инфекции, вторична В-лимфоцитна
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инфекция с вируса на Epstein-Barr (EBV), цитопении, дифузна полиорганна инфилтрация и литични костни лезии и хиперкалциемия вследствие на повишена
активност на остеокластите. Преживяемостта след поставяне на диагнозата е
средно 6 месеца. Лимфоматозният вариант с предилекция към лимфните възли
и кожата протича без левкемия. Хроничният вариант е с ексфолиативни кожни
обриви, умерена лимфоцитоза и без хиперкалциемия. В т.нар. smoldering вариант
няма лимфоцитоза и системно засягане, но атипичните лимфоцити са над 5% в
периферната кръв. Морфологично те могат да са много различни. При острия
вариант лимфоцитите обикновено са със средни или големи размери, неправилни ядра и базофилна цитоплазма. Като характерни за Т-клетъчната левкемия/
лимфом на възрастните се описват т.нар. „цветни клетки“ с мултилобуларни
ядра, напомнящи цвете, и силно базофилна цитоплазма. Счита се, че клетъчните
размери не корелират с тежестта на протичане. Все пак малките лимфоидни
клетки при хроничната и smoldering формите морфологично са по-близки до
нормалните лимфоцити. Понякога се намира еозинофилия и неутрофилия в
периферната кръв и костния мозък. Инфилтрацията му е различна по степен,
засягат се и останалите кръвни редици. Неопластичните клетки конститутивно
продуцират паратхормон – свързан протеин, който е причина за увеличаване на
броя на остеокластите и остеобластите и костната патология.
Имунофенотипно зрелите неопластични Т-лимфоцити експресират специфичните Т-клетъчни антигени: CD1a– / TdT– / CD2+ / CD3+ / CD5+, но обикновено са отрицателни за CD7. Намалената експресия на CD3 в около половината
пациенти може да се използва за идентифициране на патологичните Т-лимфоцити. В повечето случаи се намира комбинацията CD4+ / CD8–, по-рядко CD4– /
CD8+ или „двойно позитивният“ вариант: CD4+ / CD8+. Неопластичните клетки
експресират IL-2 рецептора CD25, а често носят химиокиновия рецептор CCR4
и протеина FoxP3. Тези молекули ги определят като Т-лимфоцити с регулаторен
фенотип. При едроклетъчна трансформация се индуцира CD30, но не се намира
експресия на ALK, нито нa цитотоксични молекули.
Както и при останалите зрели Т-лимфоидни неоплазии, гените за
Т-клетъчния рецептор cа реаранжирани. Цитогенетични аномалии се установяват почти винаги, но те не са специфични. HTLV-1 се намира интегриран в
клона неопластични клетки.
Единствено комплексният изследователски подход и прецизната имунофенотипизация включваща широк панел изследвани антигени (фигура 6), разграничават зрелите CD4+ Т-клетъчни неоплазии – T-клетъчната пролимфоцитна
левкемия, синдрома на Sézary и T-клетъчната левкемия/лимфом при възрастни.
Типична находка за синдрома на Sézary и T-клетъчната левкемия/лимфом при
възрастните е аберантната липса на CD7, докато експресията на CD25 е найхарактерна за T-клетъчната левкемия/лимфом при възрастни.
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Фигура 6. Зрели Т-клетъчни неоплазии – допълнително изследвани антигени –
активационни (А, В, Г, Ж), свързани с клетъчната функция, диференциация (Д, З) и
апоптоза (Б, Е).

ХРОНИЧНО ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНО НАРУШЕНИЕ НА
NK-КЛЕТКИТЕ (CLPD-NK)
Хроничното лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките се характеризира с продължителна (над 6 месеца) NK-клетъчна лимфоцитна пролиферация в
периферната кръв, над 2 х 109 / L, без ясна причина и хроничен клиничен ход. Необходимо е разграничаването на преходната реактивна NK-клетъчна лимфоцитоза,
каквато може да се наблюдава при автоимунни болести или вирусни инфекции.
Хроничното лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките се среща
при възрастни лица (медианна възраст 60 години), еднакво в двата пола. Предполага се връзка на болестта с генетичните хаплотипи, съдържащи висок брой
гени за активиращи NK-клетъчни рецептори (KIR).
Хроничното лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките ангажира
периферната кръв и костния мозък, често с леки цитопении – анемия и тромбоцитопения. По правило не се намират лимфаденопатия, хепатоспленомегалия и
кожни промени. Пациентите често нямат оплаквания, но някои имат системни
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прояви. Честа е асоциацията със солидни или хематологични неоплазми, невропатия, спленектомия, васкулит и автоимунни болести.
Типичните циркулиращи NK-клетки са средни по размери, с плътен
хроматин, оскъдна базофилна цитоплазма и нежни азурофилни гранулации.
Идентифицирането на NK-клетките изисква използване на специални методи
за изследване – флоуцитометрия, молекулярногенетични анализи, имунохистохимични за костния мозък.
Фенотипно, за пролифериращите NK-клетки е характерно отсъствието на мембранен CD3, докато в цитоплазмата често се открива CD3ε. Профилът от Т-клетъчни
антигени показва, че клетките са CD8 положителни, но експресията на CD2 и CD7
често е намалена или липсва: CD2+/– / CD3– / cyCD3e+ / CD4– / CD5– / CD7+/– /
CD8+ / TKP–. От NK-клетъчните антигени най-силно се експресират CD16 и цитотоксичните молекули, съдържащи се в цитоплазмените гранули – TIA-1, гранзим
В и гранзим М: CD16++ / CD56+ / CD57– / CD158+ / CD94+ / TIA-1+ / гранзим
В+ / гранзим М+. CD56 е слабо положителен или липсва в 20% от болните, рядко
се среща комбинацията CD56– / CD57+, определяща клинично различен вариант
на NK-клетъчна неоплазия (фигура 7). Експресията на KIR рецептори показва отклонения при хроничното лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките – от
пълна липса до клонално рестриктирани еднотипни рецептори, например CD158
в един вариант. Наличието на рецепторна рестрикция е показател за клоналния
характер на лимфоцитозата. По-често се установяват активиращи KIR рецептори.
Повишена е експресията и на лектин-подобните рецептори CD94 и CD161.

Фигура 7. Хронично лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките.
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CD11b и CD52 са положителни. При цитопении и солидни тумори се намира
Т1 цитокинов профил. Болните са отрицателни за ЕВV.
При хроничното лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките
кариотипът обикновено е нормален. Гените за ТКР не са реаранжирани, но
инактивирането на Х-хромозомата в NK-клетките се използва като индиректен
показател за тяхната клоналност при болните жени.

АГРЕСИВНА NK-КЛЕТЪЧНА ЛЕВКЕМИЯ (ANKL)
Агресивната NK-клетъчна левкемия представлява неопластична пролиферация на NK-клетки, асоциирана почти винаги с вируса на Epstein-Barr и
агресивен ход при млади хора. Среща се често в Азия – Далечния Изток, медианната възраст на болните е 42 години. При диагнозата обикновено се намира
левкемия и генерализирана полиорганна инфилтрация с прояви на хиперпирексия, панцитопения, хемофагоцитоза, коагулопатия и задълбочаваща се чернодробна недостатъчност. Независимо от лечението, медианната преживяемост
е по-малка от два месеца. Може да се развие като левкемична манифестация
на екстранодален NK/T-клетъчен лимфом или на фона на хронично лимфопролиферативно нарушение на NK-клетките. Морфологично лимфоцитите могат
да изглеждат подобно на нормалните NK-клетки, но са възможни и промени в
ядрото с неправилна форма, светъл хроматин и нуклеоли; цитоплазмата – обилна
и светла с азурофилни гранули. Костният мозък е засегнат и освен лимфоцитната
инфилтрация е богат на хистиоцити с хемофагоцитоза, некротични огнища и
апоптотични телца.
NK-клетъчният фенотип включва типичните за NK-клетките маркери:
CD2+ / CD3– / cyCD3e+ / CD4– / CD5– / CD7– / CD8– / TKP– / CD16+ / CD56+
/ CD57– / TIA-1+ / гранзим В+ / гранзим М+. CD8 се позитивира рядко, намират
се активационните антигени CD38 и HLA-DR. Експресията на FasL (CD178)
върху NK-клетките е свързана с индукцията на клетъчна апоптоза. Повишено
е и серумното ниво на FasL.
Както и при хроничното лимфопролиферативно нарушение на NKклетките, гените за ТКР не са реаранжирани при агресивната NK-клетъчна
левкемия. Инактивирането на Х-хромозомата в NK-клетките на жените и KIRрецепторната рестрикция (CD158 – вариантите експресирани според закона за
„всичко или нищо“) се използват като белези за клоналност. Описана е по-голяма
честота на някои цитогенетични аномалии – del(6)(q21q25), del (11q), 17p, 7p-,
1q+. Epstein-Barr вирусният геном е интегриран в повече от 90% от случаите с
агресивна NK-клетъчна левкемия.
ЗРЕЛИ Т-КЛЕТЪЧНИ НЕОПЛАЗИИ С КЪСНА
ЛЕВКЕМИЗАЦИЯ
Към тази група спадат:
• Mycosis fungoides
• хепатоспленален T-клетъчен лимфом – HSTL
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• анапластичен едроклетъчен лимфом – ALCL
• ангиоимунобластен T-клетъчен лимфом – AITL
• периферен T-клетъчен лимфом, NOS – не посочен другаде – PTCL, NOS
Фенотипните особености и важността на кръвното ангажиране при Mycosis fungoides са отбелязани при разглеждането на синдрома на Sézary. За
анапластичния едроклетъчен лимфом се разглеждат ALK-положителен и ALKотрицателен вариант.
За тези редки Т-лимфоидни неоплазии с късна левкемизация е приложена
таблица 5, отразяваща характерните им имунофенотипни профили.
GrB
Per

CD30

CD25

+

-

-

-

+

-

+/-

+

+

++

++

+/-

+/-

+/-

+/-

+/-

++

++

+

+

+

-

-

-

-/+

-/+

+

-

-

-/+

CD3

CD4

CD8

CD7

CD5

CD2 TIA-1

HSTL

+

-

+/-

+

-

+

ALCL
ALK+

-/+

+/-

-/+

-/+

+/-

ALCL
ALK-

-/+

+/-

-/+

-/+

AITL

+

+

-

PTCL
NOS

+

+/-

-/+

CD56 CD16 CD57

BCL6

CD10

-

-

-

-

-

+

-

+/-

-

-

-

-

-

-

-

-

+/-

+/-

-

-

-

-

-

-

Таблица 5. Имунофенотипна характеристика на зрелите Т-клетъчни неоплазии с
късна левкемизация.

В обобщение може да се каже, че имунофенотипизацията на зрелите Т- и
NK-клетъчни неоплазии трябва да включва задължително следните антигени:
• CD3, CD4, CD8
• CD1a, CD2, CD5, CD7, TCRα/β, TCRγ/δ
• CD25, CD26, CD30
• CD16, CD56, CD57.
Необходимо е освен количественото отчитане на даден антиген (като процент положителни лимфоцити) да се отбелязва силата на експресия и необичаен
аберантен фенотип, което да послужи за отчитане ефекта от терапията.
Флоуцитометрията намира приложение при:
• определяне на линейната принадлежност на пролифериращите лимфоцити, техния стадий на матурация и аберантна фенотипна изява.
Тези характеристики позволяват диагностично уточняване на Т- и
NK-клетъчната лимфоцитоза;
• за синдрома на Sézary имунофенотипизацията позволява най-точ-
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но количествено определяне на атипичните клетки (диагноза). При
Mycosis fungoides стадирането на болестта се основава на кръвното
ангажиране – В0 – В2;
• мониториране на резидуална болест след лечение чрез определяне
на индивидуалната аберантна експресия;
• отчитане на антигенната експресия с прогностично значение, свързана
с преживяемостта на болните;
• отчитане на антигенната експресия, която позволява прогнозиране на
ефекта от лечение.
При цялата информация която носи, имунофенотипизацията на Т- и NKклетъчните неоплазии е само част от комплексния диагностично-лечебен подход
към болния човек.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА Т-КЛЕТЪЧНИЯ ИМУНЕН
ОТГОВОР СЛЕД АЛОГЕННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА
ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ
М. Николова1, М. Йорданова2, М. Мухтарова1,
Б. Аврамова2, Х. Тасков1
ВЪВЕДЕНИЕ
През последното десетилетие трансплантацията на хемопоетични стволови
клетки (HSCT) се утвърди като терапевтична процедура при редица онкохематологични заболявания и имунни нарушения. Този подход позволява прилагането
на високодозова цитотоксична терапия при осигуряване на нормална хемопоеза
и имунитет с помощта на трансплантираните стволови клетки. Ето защо терапевтичният успех до голяма степен се определя от динамиката и степента на
възстановяване на имунната система (1–4).
Множество фактори оказват влияние върху имунното възстановяване:
основното заболяване и възрастта на пациента, кондициониращият режим и
режимът на мобилизация, както и прилаганата имуносупресия и възникналите
инфекции в посттрансплантационния период. При алогенна трансплантация
водеща патогенетична роля имат степента на родство с донора и алоимунното
взаимодействие и съответно свързаните феномени – острата и хронична болест
на присадката (GVHD) и ефектът на присадката срещу левкемията (1,5–7).
На този сложен фон изследването на имунните отговори след HSCT
има няколко аспекта: дефиниране на параметри, характеризиращи имунното
възстановяване и разкриване на фактори и механизми, които го контролират,
идентифициране на предиктивни показатели (биомаркери) за имунно възстановяване или отклонения от него и не на последно място – разработване на
клетъчно-терапевтични подходи за тяхното преодоляване.
Т-клетъчният имунен отговор е деликатно равновесие между разнородни
субпопулации с различна степен на зрялост и функционален потенциал. Активираните антиген-специфични Т-клетки пролиферират и същевременно се
диференцират до функционални ефектори, които отстраняват антигена по различни механизми или до паметови дългоживеещи клетки, които реагират бързо
и ефикасно при повторна среща със същия антиген. Протективният Т-клетъчен
имунен отговор изисква както наличие на имунна памет, така и на функционални
ефектори и не на последно място – резерв от наивни клетки, които са гаранция
за пластичност (8, 9). Този сложен баланс се осъществява с участието на специализирани регулаторни клетки (Тreg), които имат диференциран ефект върху
Т лимфоцитните субпопулации: инхибират диференциацията и апоптозата на
1
2

НРЛ по имунология, НЦЗПБ.
СБАЛДОХЗ – София, ЕООД.
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паметовите Т клетки и ограничават пролиферацията на ефектори (10), като по
този начин предотвратяват крайната диференциация и изчерпване на антиген
специфични клонове при екстремна активация. От друга страна, експанзията на
Treg в условията на хронична имунна активация може да доведе до дисбаланс и
дисфункция на Т-клетъчните отговори, което се наблюдава при персистиращи
инфекции като ХИВ, HCV и HBV инфекция. (11–13). Тreg са твърде хетерогенни като фенотип и функции. Субпопулацията CD39+Treg корелира с нарушено
имунно възстановяване при HIV+ пациенти, подложени на анти-ретровирусна
терапия (14, 15).
Изхождайки от горните факти, предположихме, че Тreg и тяхната CD39+
субпопулация участват и в контрола на алоимунните реакции и са свързани с
патогенезата на cGVHD и имунното възстановяване след алогенна HSCT. Настоящото проспективно проучване проследява ефекторните и регулаторни Тлимфоцитни субпопулации при пациенти след алогенна HSCT и идентифицира
CD39+ Treg като биомаркер на имунното възстановяване.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
1. Пациенти. Проучването включва 19 пациенти на СБАЛДОХЗ, на
средна възраст 24 г. (5–50), подложени на алогенна HSCT през периода
2007–2009 г. и преживели най-малко 6 месеца след трансплантацията.
Демографските и клинични характеристики на пациентите са обобщени
в Таблица 1.
Пол
Диагноза

Донор
Кондициониращ режим
Източник на HSC

M
Ж
ALL
AML
AA
Thal
MRD
MUD
Конвенционален RIC
PB
BM

Остра GVHD
Хронична GVHD
Доза CD34+ HSC (x106/kg)
Възраст в момента на HSCT (год.)
Продължителност на проследяване (дни)
Преживяемост (дни)

Брой (%)

Медиана
(мин. –
макс.)

10 (53)
9 (47)
6 (32)
8 (42)
3 (16)
2 (11)
13 (68)
10 (53)
9 (37)
6 (32
13 (68)
4 (21)
10 (53)
5.9 (5–12)
24 (5–50)
234 (179–658)
516 (179–1227)

Таблица 1. Демографски и клинични характеристики на изследваните пациенти
ALL= остра лимфолевкоза, AML = остра миелоидна левкоза, AA– апластична анемия,
Thal – таласемия, MRD– съответстващ родствен донор, MUD – съответстващ неродствен
донор, RIC – кондициониращ режим с намалена интензивност; PB – периферна кръв, BM
костен мозък, GVHD – болест на трансплантата срещу гостоприемника, HSC – хемопоетични стволови клетки.
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2. Дизайн на проучването. Параметрите на клетъчния имунен отговор са
изследвани с многоцветна флоуцитометрия, непосредствено преди трансплантацията, на 1-ви, 2-ри, 3-ти, 6-ти, 9-ти месец и една година след нея.
3. Флоуцитометрични изследвания. Процентът и абсолютният брой на
основните лимфоцитни популации: T, B, NK, CD4 и CD8 T, процентните
съотношения на CD4 и CD8 Т-лимфоцитните субпопулации: наивни
(N CD45RA+CCR7–), централнопаметови (CM CD45RA–CCR7+),
ефектор паметови (EM CD45RA–CCR7–), ефекторни (E CD45RA+R7–),
цитотоксични CD8 T (CD160+CD56+/–) и терминално диференцирани
CD8 T (CD28–CD57+), както и на регулаторните CD25hiCD127lowCD4
T и тяхната CD39+ субпопулация са определени флоуцитометрично
с помощта на многоцветна директна имунофлуоресценция (10). Хроничната Т-лимфоцитна активация е характеризирана по експресията
на CD38 рецептора. Цитокиновият профил (IL-2, IFNγ,TNFα, IL-4,
IL-5, IL-10) е определян след стимулация на цяла кръв in vitro с PHA
(BD CBA Human Th1/Th2 kit.) Всички флоуцитометрични анализи са
извършени с FACSCanto II, BD FACS Diva v.6.1.2.
4. Статистическата обработка на данните, вкл. междугрупов непараметричен анализ (Man Witney), вътрегрупов (Kruskal Wallis) непараметричен анализ и логистична регресия е извършен с помощта на
софтуер SPSS 17.0

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Възстановяване на съотношенията и абсолютния брой на основните
лимфоцитни популации
Проследяването показа, че след шестия месец от трансплантацията както
съотношенията, така и абсолютният брой на основните лимфоцитни популации
(T, B, NK) не се отличават статистически, а на първата година се доближават
напълно до референтните стойности за съответната възраст (фигура 1А, Б).
Анализът на CD8 и CD4 Т-лимфоцитните субпопулации обаче показа, че през
целия период на проследяване индексът CD4/CD8 остава значимо понижен,
като до 6-ия месец това е свързано с количествен недостиг на CD4 Т-лимфоцити, а след 6-ия месец – с нарастване на абсолютния брой на CD8 Т-клетките
в периферната кръв (фигура 2). Тези наблюдения съвпадат с резултатите на
други автори (1, 16, 17). Нарастването на CD8 Т-лимфоцитнита субпопулация
най-вероятно отразява протичането на алоимунен клетъчен отговор.
2. Дисбаланс на CD4 и CD8 T-лимфоцитните субпопулации с преобладаване на ефектор-паметови и ефекторни лимфоцити
Тъй като възстановяването на Т-клетъчния имунен отговор изисква балансирана диференциация на функционални ефекторни и паметови клетки,
проследихме процентното съотношение на наивните (N), централнопаметови
(CM), ефектор-паметови (EM) и ефекторни (E) CD4 и CD8 T-лимфоцити, де-
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Фигура 1. Динамика на възстановяването на процента (A) и абсолютния брой (B)
на основните лимфоцитни субпопулации в периферната кръв на пациенти след
ало-HSCT. (Средни стойности за% и абсолютен брой на Т-, В- и NK-клетки на
всички изследвани пациенти на съответните етапи (R1– R4 n=19, R5 n=18. R6 n=17
в сравнение с референтните стойности; * p<0.05, MW).

финирани с помощта на утвърдените маркери CCR7/CD45RA (8, 18) (фигура
3А, Б). Нивото на EM CD4 и CD8 бе значително увеличено (между 40% – 54%
и 42% – 62% съответно) през целия изследван период, като в края на първата
година се отличаваше значимо от референтните стойности при здрави контроли:
съотвено 39% срещу 20% за CD4 и 47% срещу 28% за CD8 (p<0.001 и за двете
сравнения). Докато паметовият пул бе сравнително съхранен, делът на наивните
CD4 и CD8 клетки остана значимо под референтните стойности до 12-ия месец:
съответно 19% срещу 39% и 12% срещу 41% (p< 0.001 и за двете сравнения).
Този дисбаланс говори за усилена диференциация, дължаща се на хронично
антигенно дразнене, която заплашва с изчерпване на ефекторни клонове. В условията на ало-трансплантация това антигенно дразнене най-често е свързано с
алоимунните процеси, но би могло да отразява и интеркурентни инфекции или
активност на основното заболяване. В потвърждение установихме, че нивото на
хронично активирани Т лимфоцити (CD38+) е трайно и значимо повишено (48%
на края на първата година срещу 29% за здрави контроли, p<0.01) Независимо
от етиологията, заедно със стеснения наивен пул, този дисбаланс означава силно
нарушена способност за генериране на нови антиген-специфични отговори.
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Фигура 2. Динамика на възстановяването на абсолютния брой на CD4 и CD8
T-лимфоцитните субпопулации в периферната кръв на пациенти след ало-HSCT.
(Средни стойности за всички изследвани пациенти на съответните етапи (R1– R4
n=19, R5 n=18, R6 n=17) в сравнение с референтните стойности ; * p<0.05, MW).

Фигура 3. Динамика на възстановяването на процента на CD4 и CD8
T-лимфоцитните субпопулации: наивни, CM,EM, Е в периферната кръв на
пациенти след ало-HSCT. (Средни стойности за всички изследвани пациенти на
съответните етапи (R1– R4 n=19, R5 n=18, R6 n=17) в сравнение с референтните
стойности ; * p<0.05, MW).
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3. Функционален дисбаланс на Т-клетъчните отговори.
Допълнителнителните фенотипни изследвания потвърдиха, че значителен дял от нарасналата CD8 T-популация е за сметка на силно цитотоксчни,
но крайно диференцирани CD160+CD8 Т-клетки както и диференцирани и
склонни към апопотоза CD57+ CD8 Т (фигура 4А). Изследването на цитокиновия баланс показа, че съотношението Th1/Th2 е силно понижено през първите
3 месеца, с предимно засягане на Тн1 продукцията, повишава се рязко към 6
месец, което съвпада в повечето случаи с установяването на cGVHD, и едва
в края на първата година достига нивата на здрави контроли. Независимо от
това, съотношението IFNγ/IL-10 остава трайно понижено, вкл. при последното
отчитане (14 срещу 24 при здрави контроли, P<0.01), което говори за неестествено висока продукция на IL-10 (фигура 4Б). Последният потенцира предимно
Тh2 отговори и медиира супресорните функции на Тreg (19). Тези резултати
показват, че независимо от количественото възстановяване на Т-лимфоцитите,
функционалният им потенциал остава силно ограничен, особено по отношение
на имунни отговори от Th1 тип.

Фигура 4. Количественото възстановяване на T-лимфоцитните популации
е съпроводено с функционален дисбаланс: А. Нарастване на крайно
диференцираните цитотоксични (CD160+) и апоптотични (CD57+) CD8 T;
Б. Дисбаланс на цитокини с намалено Тн1/Тн2 и IFNg/ IL-10 съотношение (Средни
стойности за всички изследвани пациенти на съответните етапи (R1– R4 n=19, R5
n=18, R6 n=17) в сравнение с референтните стойности ; * p<0.05, MW)

4. Повишената експресия на CD39+Тreg корелира с хроничната активация и нарушеното имунно възстановяване
На фона на хроничната активация, логично, установихме повишен дял циркулиращи регулаторни Т-лимфоцити: 10–15% до трети месец, след което нивото
им започна да спада към референтната стойност (8% на 12-ти месец срещу 6%
за здрави контроли, p>0,05). Същевременно установихме, че от 3-ия месец след
трансплантацията – времето, когато се проявява за пръв път хроничната GVHD,
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нараства делът на Тreg, експресиращи молекулата CD39 (средно 50% от Тreg на
12-ия месец при норма 27%, p<0,01) (фигура 5). При това установихме добре
изразена корелация между CD39+Treg и хроничната активация.

Фигура 5. Динамика на процента на Treg и CD39+Treg регулаторни субпопулации
в периферната кръв на пациенти след ало-HSCT. (Средни стойности за всички
изследвани пациенти на съответните етапи (R1– R4 n=19, R5 n=18, R6 n=17) в
сравнение с референтните стойности; * p<0.05, MW).

Един от най-съществените показатели за имунно възстановяване е абсолютният брой на CD4 лимфоцитите, който корелира директно с клиничните
прояви на имунен дефицит. Ние установихме обратна корелация между CD4 AC
и процента на CD39+Treg за всички точки на изследване (фигура 6). Тъй като
CD39+Treg от своя страна корелират с много други параметри, като имунната
активация, нивото на общите регулаторни клетки и някои ефекторни субпопулации, включихме всички тези вариабилни в множествен линейно-регресионен
анализ. Посредством метода на последователно изключване получихме статистически достоверен модел, който включва единствено вариабилни със значимо
влияние върху зависимата величина. Такова влияние имаха три параметъра, като
процентът CD39+ Treg беше с най-висок относителен принос (Таблица 2). Следователно, високото ниво CD39+Treg в периферната кръв е предиктор за бавно
възстановяване на Т-клетъчния имунен отговор след алогенна трансплантация.
Treg са критичен фактор за имунния толеранс, който предотвратява алогенните имунни реакции, ограничава имунното възпаление при персистиращо
антигенно дразнене и по този начин подпомага имунното възстановяване. Действително изследванията върху нивата на Тreg след HSCT показват, че критично
ниските нива са свързани с повишен риск от остра GVHD. От друга страна,
пациенти с хронична GVHD се отличават с повишен брой Treg (20). В нашето
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изследване нивото на Treg корелираше директно само с прясно активираните
(CD25+) T-клетки и в края на проследяването се доближи до стойностите при
здрави контроли, въпреки далеч не пълното функционално възстановяване на
Т-клетъчните отговори. Това показва, че нивото на общата CD4+CD127lo+CD25hi
популация не е особено чувствителен показател за имунно възстановяване. От
друга страна, установихме, че субпопулацията CD39+Treg корелира директно
не само с хроничната активация на Т-лимфоцитите, но и с процента CM CD4 Т,
както и обратнo – с процента на терминално диференцирани CD8. Тези зависимости подкрепят фактa, че предназначението на Тreg е да съхранят паметовия
пул и да го предпазят от крайна диференциация и изчерпване под действието
на хронично антигенно дразнене. В условията на посттрансплантационна
имуносупресия обаче възпрепятстването на диференциацията на паметови в
ефектор-паметови и ефекторни клетки може да се окаже фатална за оцеляването
на пациента.
Multiple Lin Reg
R2 = 0.522; F=7.28; p=0.000
ЗАВИСИМА ВЕЛИЧИНА: CD4 AC
ПРЕДИКТОР
Beta
-0.623
CD39+Treg
CD39+/Treg
0.536
CD28-CD57+CD8 T
0.368
Treg
-0.025
CD38+CD25lo T
-0.087
CD38+CD39+CD25lo T
0.172
CD25loCD4 T
-0.098
CD4/CD8
0.239

P
0.003
0.018
0.02
0.887
0.545
0.325
0.437
0.126

Part.corr.
-0.440
0.355
0.349
0.022
0.094
0.152
0.120
0.234

Таблица 2. Линейно-регресионен анализ на променливите, свързани с
възстановяването на абсолютния брой на CD4 T-лимфоцитите.

Молекулата CD39 е ектонуклеотидаза, която участва в разграждането
на АТФ до аденозин в местата на имунно възпаление (21). Последният има
установен супресорен ефект върху Т клетъчните функции и регулира обратно
имунното възпаление (22). Патогенетичната му роля е изследвана сравнително
по-малко. Намалената експресия на CD39+ Treg се свързва с повишена честота
на автоимунни процеси (15). В условията на хронична HIV инфекция обаче
CD39 потиска антиген-специфичния отговор и корелира с недобра прогноза.
Наши предходни проучвания показват, че генетичните полиморфизми, водещи
до ниска експресия на CD39, са свързани с бавна прогресия на HIV инфекцията,
по-бавно развитие на СПИН и по-дълга преживяемост (16). Dwyer et al. съобщават за намаление на CD39+Treg, едновременно с повишаване на нивата на
нерегулаторни активирани CD39+ CD4 субпопулации с проинфламаторен ефект
при пациенти с отхвърляне на ренален алографт (23). В настоящото проучване

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2011

59

за пръв път се демонстрира асоциация между повишената експресия на CD39
Treg и забавено имунно възстановяване след алогенна HSCT. Генерирането на
алореактивни Treg вече е предлагано като терапевтична стратегия за осигуряване
на дългосрочна преживяемост на алотрансплантата, но само при условие, че
включва и подходи за потенциране на ефекторните Т-лимфоцити (24). Нашето
изследване насочва вниманието към субпопулацията CD39+ Treg, чиято роля
при алотрансплантирани пациенти – благоприятна или патологична – заслужава
по-нататъшни проучвания.

Фигура 6. Корелации между процента CD39+Treg и: (A) процент CM CD4,
(Б) процент терминално диференцирани CD57+ CD8 T, (В) процент хронично
активирани CD38+ T и (Г) абсолютния брой на CD4 T за всички точки на
изследване (R1 – R6).

ИЗВОДИ:
1. Възстановяването на Т-клетъчния имунитет след алогенна HSCT се
характеризира с траен дисбаланс на Т-лимфоцитните субпопулации:
преобладаване на CD8 Т-лимфоцити и дефицит на наивни за сметка на
ефекторни и терминално диференцирани апоптотични клетки.
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2. Този дисбаланс се отразява на Т-клетъчните функции, като води до
дефицит на Тh1 цитокини и доминиране на IL-10 секреция.
3. Един вероятен патогенетичен механизъм на Т-клетъчната дисфункция
е хронична имунна активация с комплексна генеза, съпроводена от
повишен дял супресорни CD39+Treg.
4. Експресията на eнзима CD39 от субпопулация на Treg след алогенна
HSCT е биомаркер със самостоятелна негативна прогностична стойност
за имунното възстановяване.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА Т-КЛЕТЪЧНИЯ ИМУНЕН ОТГОВОР СЛЕД
АЛОГЕННА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ
КЛЕТКИ
М. Николова1, М. Йорданова2, М. Мухтарова1, Б. Аврамова2, Х. Тасков1
НРЛ по имунология1, НЦЗПБ; СБАЛДОХЗ2 – София, ЕООД

РЕЗЮМЕ
Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки (HSCT) е все по-широко
прилагана терапевтична процедура, чийто успех зависи от много променливи.
Това налага идентифицирането на биомаркери, отразяващи надеждно имунното
възстановяване и патологичните феномени в посттрансплантационния период.
Проспективното проследяване на 19 пациенти с алогенна HSCT показа, че в края
на първата година след трансплантацията Т-лимфоцитната популация се отличава с
преобладаване на ефекторни и крайно диференцирани CD8 T клетки и доминиране на
Тh2 цитокинов фон. Повишеното ниво на CD39-експресиращи регулаторни Тклетки
(CD38+Treg) в периферната кръв е статистически значим предиктор за забавено имунно
възстановяване.

ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ, 2011

63

НАЦИОНАЛНА ПУБЛИЧНА ДОНОРНА БАНКА ЗА
СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПЪПНА ВРЪВ
Елисавета Наумова, Валентина Атанасова,
Анастасия Михайлова

Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки,
УМБАЛ „Александровска“, София

През 1988 г. в Париж Gluckman и сътр. извършват първата трансплантация
на кръв от пъпна връв (КПВ). Реципиентът е младо момче с анемия на Fanconi,
което е получило HLA-съвместима умбиликална кръв от сестра си. В момента
той е здрав и е излекуван от хематологичните прояви на анемията на Fanconi.
Екипът на Е.Gluckman съобщава за тази първа трансплантация през 1989 г. [1]
и същата година Broxmeyer и сътр. показват експериментални данни, че КПВ
е богат източник на хемопоетични стволови/прогениторни клетки (ХСПК) [2].
Оттогава значително нараства интересът към употребата на КПВ като източник
на ХСПК за трансплантация.
В сравнение с другите източници на хемопоетични стволови клетки за алогенна трансплантация, кръвта от пъпна връв предлага значителни логистични
и клинични предимства, включително: (1) значително по-бързо осигуряване с
налични съхранени криоконсервирани единици КПВ, в сравнение с пациенти,
получаващи трансплантант от неродствен костен мозък; (2) разширяване на
донорния пул поради съображения за толерантност от 1 до 2 HLA несъвместимости; (3) по-ниска честотата и тежест на болестта на присадката срещу
приемателя (GVHD); (4) по-нисък риск от предаване на инфекции с латентни
вируси, например CMV и EBV; (5) липса на риск за донора; (6) по-висока
честота на редки хаплотипи в сравнение с наличните в регистрите за костен
мозък, което е благоприятно в посока на етническите малцинства. Въпреки
това основният проблем за използване на КПВ за трансплантация е ниският
брой на хемопоетични стволови и прогениторни клетки в умбиликалната кръв
в сравнение с костния мозък или мобилизирана периферна кръв, което води до
забавено хемопоетично присаждане, забавяне на имунната реконституция и
по-висок риск от инфекции в посттрансплантационния период.
Банкирането на КПВ започва през 1993 г. в Нюйоркския кръвен център –
първата публична банка за стволови клетки от КПВ (New York Blood Center,
NYBC), където сега се съхраняват над 57 760 единици КПВ. Към настоящия
момент тази банка е най-голямата в света, а най-голямата в Европа е тази в
Барселона с над 54 000 съхранени единици. Броят на обществените банки за
кръв от пъпна връв непрекъснато нараства и в резултат на това повече от 529
000 единици КПВ се съхраняват в 45 банки за стволови клетки в 30 страни
(http://www.bmdw.org). Първата и последващите я трансплантации на КПВ [3]
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са били възможни благодарение на биологичните лабораторни проучвания,
които са предложили кръвта от пъпна връв като потенциален източник на трансплантируеми хемопоетични стволови и прогениторни клетки [2, 3]. Кръвта от
пъпната връв е използвана за трансплантация на HLA съвместими и частично
съвместими сиблинги, както и за родствени и неродствени HLA съвместими
и частично съвместими алогенни трансплантации. Към настоящия момент са
направени над 20 000 трансплантации на КПВ за лечение на същите видове
малигнени и немалигнени заболявания, лекувани с трансплантация на костен
мозък [4]. Важно е да се отбележи, че 2009-та е първата година, в която броят на
трансплантации на единици КПВ надвиши този на костен мозък. Чрез създаването и непрекъснатото обновяване на международните стандарти за събиране,
преработка, изследване, банкиране, селекция и освобождаване на единици
КПВ, Фондацията за акредитация на клетъчната терапия (Foundation for the
Accreditation of Cellular Therapy, FACT), съвместно с Netcord (Mеждународната
банкова мрежа на Eurocord) имат за цел да насърчават качествени медицински
и лабораторни практики в областта на клетъчната терапия. С помощта на онлайн виртуален офис (http://www.netcord.org) единиците са на разположение
за неродствена трансплантация. Над 30 обществени банки за КПВ, най-вече
европейски, са членове на Netcord и представляват почти 50% от наличните
в света съхранени единици КПВ. Основната цел на стандартите е във всички
етапи на банкирането да се постигане последователност в производството на
висококачествени единици КПВ за трансплантация.
Националната публична донорна банка на стволови клетки от пъпна връв
административно е учредена на територията на УМБАЛ „Александровска“ със
заповед на министъра на Здравеопазването от юли 2009 г. Създаването на единствената у нас обществена банка за единици КПВ е заложено в Националната
програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки в Република
България 2007–2014. Целта е съхраняване на доброволно дарени единици КПВ
с високо качество, подходящи за алогенна трансплантация, които ще осигурят
по-добро лечение и качество на живот на пациенти с хематологични и други
заболявания, нуждаещи се от трансплантация на стволови клетки. Банката започва да функционира от ноември 2009 г., като валидирането на технологията
е извършено върху 30 единици КПВ. Програмата за събиране на кръв от пъпна
връв стартира с активното съдействие на СБАЛАГ „Майчин дом“ – София. В
последствие се включват и МБАЛ „Токуда Болница“ – София, Първа АГ болница „Света София“, СБАГАЛ „Майчин дом“ – Варна. Утвърдени са критерии
за допустимост за донорство на КПВ, техники за колекция, идентифициране,
HLA типизиране, методология на клетъчната обработка, анализ на стволовите
клетки, криоконсервация и транспорт съгласно нормативната база в България
по отношение на тази дейност и международните стандарти на FACT-Netcord за
банкиране на КПВ за нуждите на алогенната трансплантация. С оглед получаване на качествен продукт, годен за трансплантация, всяка колекция се прецизира
както по отношение на чистота и безопасност, изпълнение на изискванията за
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идентифициране, съхранение и транспорт, така и по отношение на минимално
количество взет материал. Валидиран е критерий за допускане до обработка при
тегло на материала най-малко 100 г (сак + кръв + антикоагулант), което отговаря
на минимум 40 мл взета кръв. Следващ критерий е начално количество бели
кръвни клетки преди обработка ≥ 7,0 х106/мл и съдържание на CD34+ клетки
≥ 1,2 х 106/единица КПВ след обработка.
В Националната публична банка на стволови клетки от пъпна връв са утвърдени и редица други критерии за годност на единиците за трансплантация:
по време на манипулиране/тестване на продукта (единицата КПВ) е необходимо успешно преминаване през всички стъпки на Стандартните оперативни
процедури за обработка, добавяне на криопротектор, програмирано стъпково
замразяване и съхранение в течен азот, както и микробиологична стерилност
и приемлив вирусологичен статус. Резултатите от дейността на Националната
публична банка на стволови клетки от пъпна връв са обобщени във фигура 1:

Фигура 1. Схематично представяне на дейността на Националната публична банка
на стволови клетки към месец май 2012 г.

Както се вижда от схемата, окончателно одобрени като годни за трансплантация до момента са 40% от взетите единици КПВ, като този резултат е
съпоставим с ефективността на водещи европейски публични банки за кръв от
пъпна връв (www.nhsbt.nhs.uk/cordblood).
Стремежът е разширяване на националната мрежа на донорите на стволови
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клетки и съхраняване на минимум 5000 единици КПВ, което е свързано с особеностите на генофонда на българската популация. В дългосрочен план целта
е акредитация към World Marrow Donor Association (WMDA) и FACT-Netcord –
задължителна предпоставка за постигане на по-добри резултати и увеличаване
на трансплантациите на стволови клетки в България.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА МЕДИЦИНСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ (UEMS) И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ (БАКИ)
Искра Алтънкова
UEMS е създаден на 20 юли 1958 г., когато започва оформяне на професионални организации в Европейските страни. Първоначално участват 6 страни:
Италия, Франция, Германия, Бенелюкс. Понастоящем участват 36 страни, вкл.
България. Целта е да се дискутират данни, предоставени от Националните
здравни организации, и да се опита да се хармонизират различните ситуации
и закони в Европейските страни. UEMS понастоящем представлява над 1,5
милиона лекари и е най-старата медицинска организация. Има т.нар. Докторска директива – EC4, 2006 г., която създава Европейския регистър на лекарите
– професионалисти, вкл. и по Clinical Biopathology. Схематично основните
структури и взаимоотношения на UEMS са представени на фигура 1.

Фигура 1. Структури и взаимоотношения на UEMS.

Основните начини и механизми на взаимодействие са: делегирано участие
в различни структури на Европейско и национално ниво, редовни контакти и
взаимодействия между тях, лобиране (фигура 2).
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Фигура 2. Механизми на взаимодействия и влияние на UEMS.

Структурни звена на UEMS, които представляват различните медицински
специалности са секциите, често обединени по няколко специалности (дивизии) в една секция. Представителството там е на база официално делегиране
до 2 члена от страна на Националните съюзи на медицинските специалисти
като членове на секцията и по 1 делегат от страна като членове на съответната
дивизия по специалностите в дадената секция.
Секция Лабораторна медицина/Медицинска биопатология
Тя е създадена през 1992 г. в Брюксел и вкючва 5 специалности: поливалентна медицинска биопатология/Лабораторна медицина, Клинична микробиология, Клинична химия, Трансфузиология и Хематология, Имунология.
В последните години бе включена дивизия Медицинска генетика, а дивизия
Микробиология излезе и основа самостоятелна секция. Тогава се сформира
и Европейския борд по медицинска биопатология, който действа в следните
направления:
• препоръчва стандарти за специализациите
• прави предложения за качество и съдържание на програмите
• препоръчва процедури за свободно движение на биопатолози в ЕС
• препоръчва критерии на които да отговарят обучителните центрове
• проучва съдържанието и качеството на специалностите в различните
страни на ЕС
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осигурява обмяна на специализанти между различни обучителни центрове
институционализира признаване на качество и компетентност
Основан е и Fellowship of The European Board of Medical Biopathology
(F.E.B.M.B)
Продължителното обучение, както и E-learning, като дейности на
UEMS са много важни, тепърва ще се разработват по-подробно. Тези
въпроси засега са обект на друга структура, но все повече ще са обект
и на отделните секции.
Организиране на съвместни конгреси на УЕМС и IFCC по лабораторна
медицина – първият беше в Лисабон през октомври 2010 г., предстои
вторият – в Дубровник през октомври 2012 г.

Изработваните документи и решения на секция Laboratory Medicine/Clinical
Biopathology към UEMS не са задължителни на този етап за отделните европейски страни, но могат да са добър ориентир при създаването на националните
програми и хармонизирането им с европейските.
Бордът управлява 5 дивизии по споменатите по-горе медицински специалности. Всички специалности са равнопоставени в секцията. Препоръчаната
продължителност на специализацията е 4 + 1 години. Последната задължително
е в клиника (препоръка на UEMS).
Може да се вземе първо поливалентна, а след това и моновалентна специалност, но трябва обучение още 2–3 години в имунологично акредитирано
звено. Обучението по имунология за поливалентната специалност (отдел, който
фигурира в курикулума) трябва да се води от моновалентни специалисти (имунолози) в специализирани (акредитирани) центрове (лаборатории). Водени са
доста дискусии относно името на секцията и понастоящем е възприето: секция
по лабораторна медицина/медицинска биопатология. Настоящият Президент на
Секцията е Lena Norlun, MD, Щвеция, а Президент на Борда е Augusto Machado,
MD, Португалия, Секкретар е проф. Gerhard Zlabinger, Виена. Шеф на дивизията по имунология (Convener) е Dr.Siraj Misbah, UK. Делегиран от БАКИ и
СМД член на Дивизията по имунология е проф. Искра Алтънкова, дмн. Други
делегирани за членове на секцията или останалите дивизии от България няма.
Активности на UEMS Дивизията по имунология са: Курикулум на специалността „Имунология“, публикуван в Immunology letters, vol 96, 2005, 305–310,
формиран е на мултидисциплинарен Комитет за имуномедиирани болести,
утвърден от Management Council (Мюнхен, 21–22/10/2005), но за съжаление преустановил дейността си преди 2 години, установяване на F.E.B.M.B for Medical
Immunology, процес поддържане и осъвременяване на Blue Book за обучението
по имунология, широка дискусия и публикуване на материал относно ролята
на лабораторния лекар и др.
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Организация и провеждане на жктомврийска среща на Секция
„Лабораторна медицина“ в София
Организацията започна още преди окончателното решение за провеждане на
срещата. Бяха предпочетени условията на Гранд хотел София. По наша преценка
и тази на ръководството на секцията, условията и организационната дейност,
която бе извършена изпълниха всички изисквания и осигуриха едно отлично
ниво на провеждане на срещата. Финансирането бе реализирано от Секционното
ръководство на UEMS и фирма ЕЛТА-90, за което за което сърдечно благодарим
на последната. БАКИ като любезен домакин, осигури ½ дневен автобусен тур
за разглеждане на София с екскурзовод на английски език и официална вечеря
в ресторант „Воденицата“.
Дневният ред включваше заседания на секцията и по отделните дивизии
(специалности). Първото секционното заседание на 14. 10. 2011 започна с приветстия от доц. д-р Тодор Попов, в качеството си на Президент на Българския
съюз на медицинските специалисти (бивши СМД) и проф. Елисавета Наумова, като Председател на Борда на БАКИ – домакин на срещата. След това бе
представена кратка презентация за състоянието на лабораторната диагностика
в България, което беше прието много добре.
Подновеното ръководство на Секцията в лицето на Lena Norlund и Gerhard
Zlabinger започва нова, доста по-активна дейност, очертана в Стратегическия
план за действие на секцията. Той е базиран на UEMS Стратегията (2007–2012).
(UEMS Strategy. http://admin.uems.net/uploadedfiles/884.pdf). Всички членове
на Секцията са разпределени в по-малки работни групи, които да работят по
задачите. В плана са очертани следните насоки за действие:
• За ролята на лекаря в лабораторната медицина– важен въпрос, който
изисква задълбочено обсъждане. Как да се измери ролята на лекаря
за повишаване на качеството на изследванията. Може да се разглежда
чрез приноса на лабораторния лекар и изследванията за диагнозата
при различни клинични случаи. Заплатата на лекаря представлява найголемият дял от стойността на изследването.
• Осъвременяване на листа със специалностите, курикулуми на специалностите, оформя се ново понятие – particular qualification – напр.
онкологията – произлиза от други специалности.
• Кредитната система е навлязла, но има още да се развива, движи се от
организацията ECMEC. Продължителното обучение, както и E-learning
са много важни дейности на UEMS и тепърва ще се разработват по-подробно. Тези въпроси засега са обект на друга структура, но все повече
ще са обект и на отделните секции.
• Активно върви подготовката на Втория съвместен конгрес по лабораторна медицина в Дубровник през октомври 2012 г., за което ние трябва
също да пропагандираме.
• Ще се работи по създаването и разпространяване на Правила и стандар-
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ти ( Guidelines) за качеството на медицинската практика и в частност
в областта на лабораторната медицина, които да се следват в европейските страни.
В заключение, БАКИ счита, че е правилно и полезно включването на български представител в Дивизията по имунология на Секцията по лабораторна
медицина/Медицинска биопатология на UEMS и пряко участие в изработването
на Европейския курикулум на специалността „Имунология“ и другите развивани инициативи. Участието в този форум позволява директно да се черпи, но
и предоставя информация за нашите структури и действия в областта на имунологията, но също и за развитието на другите клинико-лабораторно-диагностични специалности на Европейско ниво. Участието на България бе оценено и
ни бе оказана честта БАКИ да бъде организатор на поредната (октомври 2011
г.) среща на Секцията по лабораторна медицина в София. Организацията на
тази среща бе оценена много високо от ръководството на Секция „Лабораторна
медицина“ на UEMS.

References:
1) UEMS Strategy. http://admin.uems.net/uploadedfiles/884.pdf
2) Directive 2006/100EC Mutual recognition on professional qualifications.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_363/l_36320061220en01410237.pdf
3) Counsil Directive Patients’ rights in cross-border healthcare
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20110119+IT
EMS+DOC+XML+V0//EN&language=EN#sdocta1
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ТЕОРИИ ЗА ИМУННИЯ ОТГОВОР
Ц. Младенова, Е. Иванова-Тодорова, И. Алтънкова
Лаборатория по клинична имунология,
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД – гр. София

Историческото развитие на имунологията като наука е пряко свързано с
постиженията на микробиологията и знанията за причините и механизмите на
инфекциозния процес. В хода на натрупването на нови факти, осъществено чрез
откриването на нови методи за изследване, се формират и различни теории за
имунния отговор, като техните постулати формират основата на съвременната имунология. Познанията, свързани с резистентността към инфекциозните
заболявания, са в основата на класическата имунология. Например: Вариолизация е била практикувана много години преди Edward Jenner да установи, че
инокулацията със секрет от кравешка шарка може да предпазва от заразяване с
„едра шарка“. Това научно постижение го опрeделя в последствие като „баща“
на имунологията. Последващите изследванията на Louis Pasteur върху имунизацията против антракс, холера, бяс, както и на Robert Koch за имунитета
срещу туберкулозата обогатяват в значителна степен познанията за участието
на имунната система в инфекциозния процес (1).
Натрупването на всички тези научни факти води лекаря Paul Ehrlich, асистент в Института по инфекциозни болести-Robert Koch, през 1900 г. да формулира и ранната концепция за селективната теория, известна като: Теория за
страничните вериги. Тя възниква в опит да се обясни произхода на антителата
в серума на човек и гласи, че „всяка клетка от кръвта има голямо разнообразие
от рецептори“, които Ehrlich нарича „side-chain“ рецептори. Според него „странични вериги“ са протеини, които „изпъкват“ на повърхността на имунните
клетки и служат за залавяне и инактивиране на чуждите инфекциозни агенти,
както и за внасяне на хранителни вещества в самите клетки (2). Тези повърхностни вериги (рецептори) свързват чуждите антигени чрез комплементарно
взаимодействие на принципа „ключ-ключалка“ (по подобие на концепцията на
Emil Fischer за ензим-субстратната реакция). Свързването на чуждия антиген
със страничните вериги чрез случайно проявен афинитет, води до изхвърляне
на комплекса (антиген-рецептор) в циркулацията, като на мястото му се появяват нови рецептори върху клетъчната повърхност (1). Ehrlich твърди, че
„страничните вериги“ се произвеждат преди срещата с антигена и че могат да
се формират към почти всяка органична структура (3).
По-късно, през 30-те и 40-те години на миналия век, се натрупват експерименти, противоречащи на горната концепция и се зараждат различни хипотези,
които се опитват да оборят теорията на Ehrlich за страничните вериги. Характерен за тях е постулатът, че антигенът играе централна роля в определяне на
специфичността на антителата. Те са наречени Инструкционални теории и
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според тях антителата се синтезират, като използват антигена за матрица (инструктор). Първата такава теория е постулирана от F. Breinl и F. Horowitz през
1930 г. и гласи, че „конфигурацията“ на антителата се формира след срещата с
антигена и тя е комплементарна на съответния антиген (1). Linus Carl Pauling
доразвива тази теория, според която при свързването си с антигена, антитялото
търпи конформационни промени, за да си „напасне“ към него (2).
В този период от развитието на имунологията се смята, че всички антитела са еднакви и само антигенната им специфичност е различна.
През 50-те години продължават търсенията за същността на имунния отговор. Niels Kaj Jerne предлага: Теорията за естествения подбор при антителообразуването. Същността на тази теория е, че целият репертоар от антитела в
организма се произвежда непрекъснато и в ниски количества. Когато антигенът
проникне в организма, той се свързва към съответветното му антитяло. Това
води до продукция на копия на антитялото. Тази теория е началната стъпка в
обяснението на основни понятия в имунологията като имунологичната памет и
логаритмично нарастване в образуването на антитела при първичния и вторичен
имунен отговор, но точните механизми на процесите все още не са известни
(3). Изказаните от Jerne научни идеи за антителообразуването, функционалната
мрежа антитела – лимфоцити и мрежата на идиотип-антиодипните антитела му
носят Нобелова награда за медицина и физиология през 1984 година, заедно с
колегите му Georges J.F. Köhler и César Milstein за създаването на хибридомната
техника за получаване на моноклонални антитела (1).
През 1956 г. David Wilson Talmage формулира Клетъчно-селекционната
теория за антителообразуването (4). Според него, основна роля в имунния
отговор имат „различните видове клетки“, а не имуноглобулиновите молекули
и всъщност „антигенът взаимодейства специфично с рецептори на определни
клетки, които впоследствие са избрани да се размножават“ (3). Тази теория
става основа, върху коята по-нататък F.M. Burnet изгражда своята теория за
клоналната селекция.
След откриването на структурата на ДНК, РНК през 60-те години на ХХ
век се натрупват множество научни факти за протеиновата синтеза, което дава
нов поглед върху проблема как могат да се произвеждат антитела срещу почти
всеки антиген, попаднал в организма. В този период молекулярната биология
става все по-тясно свързана с имунологията (5).
Повратна точка в развитиетo на имунологията и разбиране на механизмите,
участващи в имунния отговор, настъпва през 1960 г., когато Frank MacFarlane
Burnet предлага съвременната Клонално-селекционна теория, безспорно развита на основата па предхождащите научни хипотези и теории в имунологията (1).
Според нея „специфичността на имунния отговор се обуславя от способността
на неговите продукти (антитела и лимфоцити) да разпознават определени чужди
молекули (антигени)“. Теорията предлага отговор на следния основен въпрос:
„Тъй като имунната система на човек разпознава хиляди чужди антигени, как
се осъществява отговорът срещу всеки един от тях?“
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Този отговор се съдържа във формулираните 5 постулата:
1) Огромен брой специфични антитела и лимфоцити съществуват преди
какъвто и да е контакт с чужд антиген.
2) Лимфоцитите, участващи в имунния отговор, имат антиген-специфични
рецептори по повърхностните си мембрани. При В-лимфоцитите рецепторите
са молекули, носещи същата специфичност както антитялото, което клетката в
последствие ще продуцира и секретира.
3) Всеки лимфоцит носи на повърхността си рецептори с една-единствена
специфичност.
4) Имунокомпетентните лимфоцити, свързани с чуждородния антиген посредством повърхностните си рецептори, при подходящи условия пролиферират
и се диференцират в клетъчни клонове, произвеждащи антитела (имуноглобулини) с определена специфичност. Ако бъдат разпознати няколко области
на един антиген, няколко различни клетъчни клона ще продуцират антитела.
Техният общ сбор ще представлява специфичен антисерум срещу този антиген,
но съставен от сбор от антитела с различна, по-тясна специфичност.
5) Циркулиращите собствени антигени, достигащи лимфоидната система
преди определен стадий на нейната зрялост, изключват онези клетки, които ги
разпознават специфично. В резултат на това имунен отговор срещу собствените
антигени не настъпва (6).
Клонално селективната теория за имунния отговор има революционен
ефект и променя изцяло погледа върху имунната система и начина на изучаването £. Теорията е потвърдена след това многократно от различни научни
открития, като например създаването на моноклоналните антитела, и в момента
е считана за парадигма в модерната имунология.
През 1996 г. Polly Matzinger, чиято цялостна работа предлага нов поглед
върху това как функционира имунната система, формулира своята теория за
„ролята на сигналите за опасност“, наречена Danger hypothesis. Идеята на Matzinger се заражда от факта, че тогавашната теория за разпознаване на „свое“ от
„чуждо“ не отразява промените, които настъпват при растежа и развитието на
организма (4). Тя задава въпроса какво се случва, когато „своето“ се промени?
Как организмът преминава през пубертета, бременността, остаряването и други
промени, без да атакува собствените си тъкани? Например лактиращата млечна
жлеза произвежда белтъци, които не са били част от по-ранното „свое“, както e и
плодът на една бременност. В същото време защо не отхвърляме всички тумори,
които продуцират нови или мутантни белтъци? R. Matzinger предлага в своята
хипотеза становището, че всъщност имунната система реагира не толкова към
чужди антигени, колкото към такива, които смята за опасни.
Теорията на Matzinger предлага модел за индукция на различна имунна
реактивност към автоантигени, произхождащи от клетки с различна съдба.
Едните са клетки, подложени на програмирана „естествена смърт“ (апоптоза),
при която не се отделят стрес сигнали и имунната система не се активира.
Другите са клетки, подложени на „насилствена смърт“ (некроза), причинена
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от микроорганизми, травма и др., при която се отделят специфични пептиди
– сигнали за опасност към имуннана система и тя се активира (7). Тези алармиращи или „опасни“ сигнали могат да бъдат различни ендогенни субстанции
като ДНК, РНК, протеини на топлинния шок, интерферон-алфа, интерлевкин
1-бета, CD40L, разпадни продукти на хиалурона и др.
Теорията има три постулата:
1) За да бъдат активирани наивни Т-клетки е необходимо да има както
среща с антигена, представен от антиген-представяща клетка (АПК), така и
ко-стимулация. АПК се активират също и от опасни алармиращи сигнали от
наранени клетки (изложени на патогени, токсини, механична и други увреди).
2) Ко-стимулаторният сигнал трябва да дойде от същата клетка, която е
представила антигена.
3) Т-клетки, които имат само антигенна стимулация, без допълнителни
стимули, претърпяват апоптоза (4).
Хипотезата „Опасност“ предлага уникално обяснение за индукция на
автоимунитет, което досега нито една теория не е могла да направи. Според
нея някои автоимунни заболявания са причинени от генни мутации, свързани с физиологичната смърт на клетки и процесите на очистване, а други – от
патогени и токсини в околната среда, които предизвикват некроза. Във втория
случай имунната система просто отговаря на алармиращите (опасни) сигнали,
като уврежда организма (8).
Приносът на модела на Р. Matzinger е, че обяснява голямото разнообразие
от имунологични феномени, свързани с автоимунните реакции. Едно от найинтересните обяснения е, че нито клетките на придобития имунитет, нито тези
на вродения детерминират имунния отговор, а това са тъканите на организма.
Когато сме здрави, тъканите индуцират толеранс, а когато те са в дистрес –
провокират ефекторен имунен отговор. P. Matzinger смята, че в основата на
имунния отговор стои специфичен „вътрешен разговор“ между клетките на
имунната система и тъканите (апоптоза или некроза), като по този начин се
получава различен поглед към представите за „свое“ и „чуждо“. Постепенно
в годините „Danger hypothesis“ се превръща в „Danger model“, а днес вече е
„Danger theory“ (8).
Натрупването на нови данни в имунологията – теоретични и експериментални, се съпровожда с възникването на нови хипотези и теории, които водят
до разгадаване на интимните механизми на имунните реакции и опитващи се да
обяснят същността на молекулни и клетъчни взаимодействия. Бъдещето винаги
ще води до появата на нови хипотези и теории, даващи актуален поглед върху
имунологичните процеси.
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