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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

АК – аденокарцином  

ГИТ – гастроинтестинален тракт 

ИХХ – имунохистохимия  

КАТ – компютърна  аксиална  томография 

ММП – малигнен мезотелиом на плеврата 

ММА – мише моноклонално антитяло 

PET – позитронно емисионна томография   

ТАБ – тънкоиглена аспирационна биопсия  

ДБ – дебелоиглена биопсия 

ЯМР – ядрено- магнитен резонанс 

RTU – ready to use   

СК7 – цитокератин 7 

СК20 – цитокератин 20 

СКАЕ1/АЕ3 – цитокератин АЕ1/АЕ3 

СЕА – карпциноембрионален антиген 

ЕМА – Epithelial Membrane Antigen 

WT1 – Wilms’ Tumor 

VATS – видео асистирана торакоскопска хирургия 

NPV – Negative Predictive Value 

PPV – Positive Predictive Value   
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Глава I 

Въведение 

Честотата на туморите на гръдната клетка нараства пред очите ни. 

Докато в началото на ХХ век ракът на белия дроб е бил предмет на 

казуистични съобщения, а рекламите за цигари са спонсорирали 

медицинските списания, днес те са предмет на ежедневна диагностика във 

всяка голяма болница. Само в нашата УМБАЛ „Св. Георги“ за 7 години са 

открити 323 злокачествени тумори на плеврата. Те са метастатични и 

първични тумори.  

Диагностиката на туморите на плеврата, въпреки напредъка на 

клиничните, параклинични и морфологични методи продължава да бъде 

трудна. В тази анатомична област се развиват малко първични тумори като 

най-честият е малигненият мезотелиом на плеврата (ММП). Той е рядък, 

азбест асоцииран тумор, произхождащ от мезотела  на плеврата. Честотата 

му е по-малка от 1% от всички злокачествени новообразувания развиващи 

се в тази област. Не трябва да се забравя и очакваното повишаване на 

неговата честота и смъртност в целия свят, въпреки забраната за 

използване на азбест. Плеврата е и място за метастазиране на многобройни 

злокачествени тумори с най-различна хистогенеза. Това разнообразие от 

малигнени тумори, изисква разграничаването им на първо място от ММП – 

тумор с висока малигненост и много лоша прогноза. Поначало трудната му 

хистологична диагноза рядко се потвърждава прижизнено със сигурното 

електронно микроскоскопско изследване или post mortem с аутопсия. 

Несигурната образна диагностика и трудната интерпретация на 

цитологичните материали от плеврата, налага задължително изследване на 

тъканен биопсичен материал. За да станат още по-трудни нещата, 

хистологичната картина на малигнения мезотелиом и метастатичните 

тумори в голямата си част си приличат много и често са неразличими при 

рутинно оцветяване с хематоксилин и еозин. Единственият начин за 

коректна диагноза на туморите на плеврата остава имунохистохимичното 

изследване на биопсичните материали. Съществуват много големи 

трудности при определянето на уникален възпроизводим имунофенотип на 

ММП, който да използваме при диференциалната диагноза с 

метастатичните плеврални тумори. Имунохистохимичното изследване 

(ИХХ) съществува вече повече от 35 години. В диагностичната практика за 

това време са предложени различни антитела и комбинации от тях, но и 

досега „златен стандарт“ за това изследване не е открит. Има много 
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причини за тези, понякога значителни разлики в получаваните резултати 

от имунохистохимичното изследване, но основната е фенотипната 

гъвкавост на мезотела, характерна за ембрионалната диференциация на 

мезодермата. На второ място са обективно ограничените възможности на 

самата ИХХ методика. Днес съществуват десетки фирми предлагащи 

различни антитела, с различна чувствителност и специфичност, Не бива да 

забравяме и много важния субективен фактор за преценка на резултатите 

от това изследване. С широката си диференциална диагноза, трудна 

терапия и лоша прогноза, точната диагноза на малигнения мезотелиом на 

плеврата в днешно време е от решаващо значение. Това ни накара да се 

насочим към това проучване, поставяйки си цел да помогнем за 

подобряване на коректната диагностика на първичните и метастатични 

тумори на плеврата. 

Проучването на литературните данни по този проблем могат да се 

обобщят в следното: 

1. Трудната диференциална диагностика на туморите на плеврата 

изисква тясно специализирани патолози и големи 

патологологоанатомични отделения, работещи в непрекъсната връзка 

с Клиники по гръдна хирургия. Само обединените усилия на 

специализираните клинични звена и патолозите може да подобри 

диагностиката им.  

2. Необходимо е уеднаквяване на диагностичните методи които се 

използват за диагностика на тези тумори – създаване на общо 

приложим клиничен и морфологичен алгоритъм 

3. Единственият начин за поставяне на коректна диагноза ММП, е 

хистологичното изследване. Най-предпочитания и добър метод за 

вземане на тъкан за хистологично изследване е VATS, която в 

немалко случаи се явява не само диагностична, но и лечебна 

процедура за извършване на талкова плевродеза. 

4. Разграничаването на ММП от тези тумори задължително изисква 

извършването на ИХХ изследване. От появата на първите антитела за 

тази цел, са изминали близо 20 години, но и досега панелите за 

имунохистохимия са големи, скъпи. 

5. Необходима е не само количествена, но и качествена преценка на най-

удачните, положителни за епителоиден мезотелиом туморни маркери 
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съчетани с такива, които не се eкспресират при другите първични и 

метастатични тумори на плеврата.  

6. Най-добрият критерии за преценка на ефективността на тези антитела 

е тяхната специфичност и чувствителност и комбинирането им в 

панели, които да позволят създаването на възпроизводим фенотип на 

ММП и метастичните тумори. 
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Глава II 

Цел и задачи 

Целта на дисертационния труд е да се внедри в практиката диагностичен 

алгоритъм за туморите на плеврата, с оптимизиран 

имунохистохимичен панел за разграничаване на малигнения 

мезотелиом и метастатичните аденокарциноми на плеврата. 

Задачи: 

1. Да се систематизира и анализира патологията на плеврата в 

биопсичния масив на ОКП на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив за 

7-годишен период (2007 – 2013 г.), като се определи честотата им по 

нозологична принадлежност и демографски показатели. 

2. Да се съпостави информативността на биопсичните методи за 

получаване на материали от плеврата: торакоцентеза, тънкоиглена 

аспирационна биопсия, дебелоиглена биопсия, видеоасистирана 

торакоскопия (VATS) и отворена биопсия). 

3. Да се ревизират и анализират диагностицираните за периода 

малигнени мезотелиоми и метастатични тумори на плеврата по 

отношение на възможностите за тяхната коректна диагноза. 

4. Да се извърши изследване с разширен ИХХ панел за диагностициране 

на малигнени мезотелиоми и епителни маркери за метастатични 

аденокарциноми. 

5. Въз основа на чувствителността и специфичността на селектирани 

антитела да се внедри оптимален, диагностично ефективен и 

икономичен, ИХХ панел за разграничаване на малигнените 

мезотелиоми от метастатичните аденокарциноми на плеврата. 

6. Да се изработи алгоритъм за диагностика на туморите на плеврата, 

приложим в практиката на Клиниките по гръдна хирургия и 

Отделенията по клинична патология.  
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Глава III 

Материал и методи 

Материал: 

За основа на изследването служи биопсичен материал, получен от 

плеврата на пациенти пролежали в УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив. 

Изследвани са ретроспективно и проспективно 1843 случая за периода 

2007 – 2013 г. Цитологичните изследвания са общо 990, а хистологичните 

материали са 853 броя. Те са от Клиниките по специална хирургия и 

пулмология и малък брой случаи от други клиники.  

Биопсичният материал за хистологично изследване е взет от пациенти 

при различни заболявания на плеврата с цел уточняване на диагнозата и 

основно в планов порядък, чрез VATS и отворена биопсия. Получаването 

на материал от плеврална течност за цитологично изследване е извършено 

чрез торакоцентеза. 

Цитологичните, хистологичните и имунохистохимичните 

изследвания на биопсичните материали са изработени в лабораториите 

на Отделението по обща и клинична патология на УМБАЛ „Св. Георги“ 

Пловдив“. 

I група. Нетуморни заболявания 

Нетуморните заболявания на плеврата представляват 530 случая 

II група. Туморни заболявания   

Туморните заболявания представляват 323 случая 

1. Малигнен мезотелиом – 47 случая 

2. Метастатични тумори на плеврата – 276 случая 

- аденокарциноми с уточнена първична локализация – 125 

- аденокарциноми с неизвестна първична локализация – 53 

- други метастатични тумори –98   

Методи 

1. Цитологично изследване   

Осъществява се върху клетки, получени от серозната обвивка на 

плеврата чрез торакоцентеза и тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ). 

Използвани са конвенционалните методи на оцветяване: основно H&E и 

May-Grunwald-Giemsa. 
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II. Хистологично изследване 

Хистологичното изследване на материала включва: поетапна 

обработка на тъканния материал с цел приготвяне на хистологични 

препарати.  

Методиката се базира на фиксиране на тъканите, изготвяне на 

хистологични срезове (4 микрона), които се оцветяват с НЕ, за да се 

проявят на светлинно-микроскопско ниво клетъчните и тъканните 

структури. 

Изготвянето на рутинните цитологични и хистологични препарати 

е направено съгласно изискванията на Наредба № 18 от 6.08.2002 и 

допълнена 24.08.2007г. за Медицински стандарт "Клинична патология" 

издадена от Министерство на здравеопазването.  

III. Имунохистохимично изследване 

Имунохистохимията е вариант на хистохимията, при който 

определени продукти в клетката или извънклетъчните структури 

(антигени) се визуализират микроскопски на базата на извършване на 

реакцията антиген/антитяло в тъканта. 

Използвани са антитела производство на фирмите: 

1. Leica Biosystems Novocastra Ltd. Newcastle.  United Kingdom   

2. Abcam Cambridge. United Kingdom 

3. DАКО Agilent Technologies соmр. Denmark 

Използваните антитела и основните процедури са посочени в табл. 1 
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Табл. 1. ИХХ процедура и използвани антитела 

Антитяло Производител Клон Разреж- 
дане 

Антигенно 
разкриване 

Експресия 

Мезотелин Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

5B2 
ММА 

RTU Висока температура 
с 0,01М СВ (рН 6,0). 

мембранна 

WT1 Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

WT49 
ММА 

1:100 Висока температура 
рН 9,0 за 15 мин. 

ядрено 
оцветяване 

Calretinin Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle  UK 

5A5 
ММА 

RTU Висока температура 
с 0,01М СВ (рН 6,0) 

за 20 мин. 

ядрено и 
цитоплазмено 

оцветяване 

Anti-D240 
antibody 

Abcam 
Cambridge. UK 

D240 
ММА 

1:40 Висока температура 
95-100оС СВ (рН 6,0), 

за 20 мин. 

мембранно 
оцветяване 

ТТF-1 
thyroid 
transcription 
factor 

Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

SPT24 
ММА 

1:200 Водна баня 980С при 
pH 6,0 с 20 мин. 

ядрено 
оцветяване 

Cytokeratin 7 Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

OV-TL 
12/30 

RTU Висока температура 
с 0,01 М цитратен 

буфер с рН 6.0. 

Цитоплаз- 
мена 

Cytokeratin 20 Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

KS20.8  
ММА 

RTU Висока температура 
с 0,01 М  СВ рН 6.0. 

Цитоплаз- 
мена 

Multi-Cytokeratin 
(AE1/AE3) 

Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

AE1 и 
AE3 

1:100 Висока температура 
с 0,01 М СВ рН 6.0. 

Цитоплаз- 
мена 

ЕМА 
Epithelial 
Membrane 
Antigen 

Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

GP1,4  
ММА 

RTU ензимно Цитоплаз- 
мена и 

мембранна 

CEA 
Карциноембрио
нален антиген 

Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

12-140-
10 

ММА 

1:200 Ензимно с Enzyme 
Proteinase K 

Цитоплаз- 
мена 

Cytokeratin 5/6 DАКО. Agilent 
Technologies 
соmр. Denmark 

D5/16 
B4 

ММА 

1:100 висока температура 
(100° C за 20 min) в 

10 mmol/L Tris buffer 
pH 9.0. 

Цитоплаз- 
мено 

Estrogen 
Receptor 
ER 

Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

Clone 
6F11 

1:50 топлинно в СВ рН 
6,0. 

ядрено 
оцветяване 

Progesterone 
Receptor  
PR 

Leica Biosystems 
Novocastra Ltd. 
Newcastle UK 

16 и 
SAN27 

RTU висока температура 
с 0.01 M СВ (pH 6.0). 

ядрено 
оцветяване 

Използвана е стандартна методика за имунохистохимично изследване за всяко 

отделно антитяло съгласно съответнте фирмени протоколи посочени в: Guidelines 

for ICH – Leica Biosystems Novocastra Ltd. Newcastle; Staining protocol for paraffin  and 

frozen  sections  Abcam Cambridge  UK и Immunohistochemical Staining Methods Education 

Guide – Dako. 
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Методика за отчитане на резултатите от ИХХ изследване. 

Използван е светлинен микроскоп Leica С 450 с окуляр с увеличение 

х10 и обектив х10, х20, х40. Преглеждани са целите препарати и процентът 

на маркиране и интензивност на оцветяването е оценяван върху цялата 

площ, отчетен като процент от положителните туморни клетки, спрямо 

всички туморни клетки. Скалите за отчитане на интензитета на 

оцветяването и процентът на положителните туморни клетки са направени 

съобразно предписанията на ЕORTC – European Organization for Research 

and Treatment of Cancer 2010 г. За интензитет на оцветяването се приемат 

следните стойности: 0 – липсващ; 1 – слаб; 2 – умерен; 3 – силен. Силен 

интензитет се отчита като това оцветяване на положителната контрола. 

Процентът на положително оцветените туморни клетки се определя като 

при 0 – 10% = 0; 10 – 39% = 1; 40 – 69% = 2; 70 – 100% = 3; Сборът от 

цифровите стойности на двата показателя варира от 0 до максимална 

стойност 6.  

1. Негативни – всички тумори при които няма оцветяване или то е до 

10% от туморните клетки.  

2. Слабо позитивни – със сбор от двата показателя – процент на 

положителни туморни клетки и интензитет на оцветяването – от 2 до 4 

3. Силно позитивни – от 5 до 6 

Изключващи критерии за интерпретация на 

имунохистохимичните резултати 

1. Фиксатор, различен от 10% неутрален буфериран формалин 

2. Фиксация при ексцизионна биопсия извън рамките на 12 – 48 часа 

3. Използване на резервни биопсични материали 

5. Биопсично изследване, показващо crush артефакт 

6. При неочаквани резултати, различни от препоръчаните контролните 

срезове за оцветяване 

IV. Статистически метод:  

Резултатите са обработени статистически със следните методи: 

1. Дескриптивна статистика 

- пол и възраст, клинично звено; 

- локализация на процеса; 

- тип биопсия; 

- морфологични методи; 

- патохистологична диагноза; 
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2. Статистически анализ включващ критерии за валидизация: 

чувствителност, специфичност, положителна предиктивна стойност, 

отрицателна предиктивна стойност и прецизностза оценка на 

количествени параметри. 

Използваните формули за изчисляване на тези статистически 

категории са: 

1. Чувствителност = (TP/ (TP+FN)) × 100 

2. Специфичност = (TN/ (TN+FP)) × 100 

3. Пределна точност = [(TP+TN)/ (TP+TN+FP+FN)] × 100 

4. Положителна предиктивна стойност PPV = (TP/ (TP+FP)) × 100 

5. Отрицателна предиктивна стойност NPV= (TN/ (TN+FN)) × 100 

TP = истински положителни, TN = истински отрицателни, FN = 

фалшиво негативни, FP = фалшиво позитивни 

3. Статистическия анализ на ROC крива (Receiver Operator 

Characteristic).  

За получаване на числения израз на значимостта на приложеното 

антитяло, а също и за сравняване на няколко от тях се използва 

показателят AUC (Area Under Curve).  

Това е числов израз на площта под ROC кривата. За неговата оценка 

се използва експертна скала, включваща няколко степени на значимост: 

0,9 – 1,0 отлична значимост на теста 

0,8 – 0,9 много добра 

0,7 – 0,8 добра 

0,6 – 0,7 средна 

0,5 – 0,6 не удовлетворителна 

4. Във всички тестове, р-стойностите по-малки от 0.05 се приеха за 

статистически значими. 
•
Графики и диаграми за визуализация на получените резултати са 

изработени с Microsoft Excel 2010 и MedCalc ver. 15,4 
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Глава III 

Резултати и обсъждане 

1. Разпределение на заболяванията на плеврата по нозологична 

принадлежност и демографски показатели.  

Изследвани са общо 1843 пациенти за периода 2007 – 2013 г. Те са от 

различни клиники на УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив. Случаите са 

подбрани ретроспективно и проспективно. Те са представени от общо 2003 

броя биопсични материали, което е 2,19% от всичките 92 756 извършени 

изследвания за седем годишния период. 

Цитологичните изследвания са общо 990, а хистологичните 

материали – 853 броя от клиниките по специална хирургия и пулмология и 

малък брой случаи от други звена. Това са 1266 мъже (66,52%) и 617 жени 

(33,48%). Съотношението мъже:жени е 1,98:1. Средната възраст на 

пациентите за мъжете е 62,16 ± 13,78 години, а за жените 61,47 ± 15,60 

години.  

1.1. По хистологичен материал заболяванията на плеврата се 

разпределят както е показано в табл. 2 

Табл. 2. Заболявания на плеврата по хистологичен материал 

година 
нету- 

морни 
ММП 

други 
първични 

тумори 

метастатични 
аденокарциноми 

други метастази 

общо неизвестна 
локали- 
зация 

известна 
локали- 
зация 

неизвестна 
локали- 
зация 

известна 
локали- 
зация 

2007 42 7  6 5 2 5 68 

2008 44 6  7 7 3 7 74 

2009 71 9  14 12 2 9 114 

2010 96 6 1 12 24 3 8 150 

2011 102 7 1 15 31 2 9 167 

2012 95 7 1 14 27 3 13 160 

2013 74 5 1 10 13 3 9 120 

общо 530 47 4 79 125 18 57 853 

1.2. Туморни заболявания – анализ на хистологичния материал 

1.2.1. Разпределение по пол и възраст 

Туморните заболявания представляват 323 случая (37,87%) от всички 

заболявания на плеврата. От тях мъжете са 209 (64,7%), а жените 114 

(35,3%), като съотношението между тях е 1,83:1. Анализът на честотата на 

разпределение на пациентите по пол и възраст показва, че най-много 
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тумори се срещат във възрастовата група на мъжете и жените между 60 – 

69 години (29,62%). 

1.2.2. Разпределение по нозология 

Нозологично те са представени от първични тумори на плеврата – 

малигнен мезотелиом (n = 47), ангиосарком – 1; солитарен фиброзен тумор 

на плеврата – 2 и липосарком – 1. Общо туморите са 327 случая. Като най 

чест първичен тумор на плеврата, ММП съставлява 13,98% (n = 47), от 

всички туморни заболявания на плеврата, но 92,59% от всички първични 

тумори. Останалата част от неоплазмите на плеврата са метастатични 

тумори n = 276 (85,43%), от които най-чести са аденокарциномите – n = 

201 (60,92%) и други метастатични тумори – n = 75 (22,72%) фиг. 1. 

 

Фиг. 1. Честота на туморите на плеврата 

1.2.3. Демографски анализ на случаите с мезотелиом.  

Честотното разпределение  на случаите с малигнен мезотелиом е 

представено на фиг. 20. Мъжете са 32 (68,08%) души, а жените – 15 

(31,92%,) като съотношението мъже:жени е 2,13:1. Най-засегната от 

заболяването възрастова група е тази на 60 – 69 годишните – 27 случая 

(56,00%), следвана от тази на 50-59 годишните – 10 (22,00%). Средната 

възраст на болните с малигнен мезотелиом е 61,56 ± 7,35, като за мъжете е 

61,53 ± 7,56, а за жените 62,36 ± 7,77. Възрастовият диапазон е от 44 до 77 

годишна възраст. (фиг. 2). 

47 (14,37%) 

4 (1,24%) 

201 (61,46%) 

75 (22,93%) 

ММП 

други първични ту 

метастази адено Са 

дуги метастази 
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Фиг. 3. Разпределение на случаите с малигнен мезотелиом  

по пол и възраст 

1.3. По цитологичен материал заболяванията на плеврата се 

разпределят както е показано в табл. 3 

Табл. 2. Заболявания на плеврата по цитологичен материал  

(2007 – 2013 г.) 

година нетуморни 
възпалителни 
заболявания 

съмнителен 
за туморни 

клетки 

ММП метастатични тумори отрицателен 
за туморни 

клетки 

общо 

неизвестна 
локализация 

известна 
локализация 

2007 11 9  6 2 10 38 

2008 15 12  4 5 20 56 

2009 22 12  15 3 45 97 

2010 62 5  17 17 65 166 

2011 63 8 1 26 8 106 212 

2012 26 5 1 18 20 138 208 

2013 20 5 1 12 15 160 213 

общо 219 56 3 98 70 544 990 

Пациентите, при които е извършено цитологично изследване на 

плеврален пунктат са 990 души. Това показва, че налична течност в 

плевралната кухина, в достатъчно количество, е имало при 53,42% от 

всички пациенти. ТАБ е приложена само при 9 случая, а при всички 

останали се касае за изследване на плеврална течност, получена чрез 

торакоцентеза.  

мъже жени 

3 
1 

7 

3 

18 

9 

4 
2 

40-49г. 

50-59г. 

60-69г. 

70-79г- 
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1.3.1. Разпределението на случаите по пол, възраст в двете основни 

групи заболявания туморни и нетуморни. 

Най-често това изследване е прилагано във възрастовата група 60 – 69 

години, при мъжете и жените (24,64%). Съотношението мъже:жени е 

2,04:1. При 44 случая цитологичното изследване е извършено двукратно, 

при 13 – трикратно, при 6 – четирикратно, при 4 – петкратно и при един 7 

пъти. 

Цитологично изследване е извършено на 990 случая, представляващи 

нетуморни заболявания – 819 (82,73%), и туморни – 171 (17,27%). 

1.3.2. Анализ на туморните заболявания на плеврата по цитологичнен 

материал. 

Туморните заболявания в цитологично изследвания материал са 171 

случая (17,27%) от всички заболявания на плеврата. От тях мъжете са 89 

(52,04 %), а жените 82 (47,96%), като съотношението между тях е 1,08:1. 

Анализът на честотата на разпределение на пациентите по пол и възраст 

показва, че най-много тумори са диагностицирани цитологично във 

възрастовата група на мъжете и жените между 60 – 69 години (29,62%). От 

представената графика на фиг. 4, се вижда, че туморните клетки от 

метастази с неизвестно първично огнище са при 98 (57,30%) случая, а тези 

с установена първична локализация са 70 (40,93%). Първични тумори на 

плеврата са установени при изследване на цитологичен материал само при 

3 (1,77%) случая на ММП.  

 

Фиг. 4. Разпределение на туморите по цитологичен материал 

3 

57 

29 

41 

41 

0 20 40 60 80 100 120
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мъже 
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2. Преценка ефективността на цитологичного изследване на 

плеврален пунктат.  

По наши материали, плеврален пунктат е изследван при 990 пациенти. 

През годините той нараства 6,6 пъти по обем – от 62 броя през 2007 година 

до 409 през 2013 г. ТАБ е приложена само при 9 случая, а при всички 

останали се касае за изследване на плеврална течност, получена чрез 

торакоцентеза. Цитологичният материал е изследван по стандартната 

методика за приготвяне на цитонамазки и при всички случаи е оцветяван с 

НЕ. 

Разпределението на резултатите от изследването е показано на фиг. 5. 

 

Фиг. 5. Разпределение на резултатите от цитологично изследване  

на плеврален пунктат 

Както се вижда от представените данни цитологичният метод е 

изключително широко използван. За по-голяма прегледност на получените 

резултати от цитологичното изследване на плеврален пунктат те са 

разделени на 3 основни групи: 

1. Позитивни за туморни клетки – 171 случая (17,27%) 

2. Негативни за туморни клетки – 763 (77,07%) 

3.Съмнителни за малигненост – 56 (5,66%) 

При някои случаи се е налагало извършването на неколкократна 

плеврална пункция и цитологично изследване. Анализът на тези случаи 

показва, че при 11 болни (25%), многократното изследване е потвърдило 

наличие на туморни клетки. Още по голям е процентът на потвърдените 

съмнителни за малигненост резултати. От 56 случая 41 са проследени и 

повторени. От тях при 18 (43,9%) е потвърдено наличието на туморни 

клетки. Това показва, че при отрицателни за туморни клетки резултати и 

плеврален пунктат  
n = 990 

позитивни за 
туморни клетки 
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уточнени 
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отрицателни 
 n = 544 (71.3%) 
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съмнителни такива, повторното изследване е с висока диагностична 

стойност.  

Изключително важно за коректната преценка на цитологичните 

материали е наличието на предварителни клинични данни. При 990 

биопсични фиша, клинични данни липсват при 918 случая (92,17%), като 

съвпадението между клиничната и патологоанатомична диагнози, при тези 

случаи е 58,16%, а при останалите с посочени клинични данни 

съвпадението е 93,05%, което недвусмислено показва какво е значението 

на наличните клинични данни за съответните случаи. Данните за 

съвпадение на клиничната и морфологичната диагнози са посочени на 

Фиг. 6. 

 

Фиг. 6. Съвпадение на клиничната и патологанатомична диагнози 

при цитологично изследване 

4. Определяне на диагностичната стойност на метода за 

цитологично изследване на плеврални пунктати.  

При 189 случая цитологичната диагностика е предшествала 

хистологичното изследване. Това позволява да изчислим процента на 

фалшиво негативните и фалшиво позитивните цитологични резултати, 

верифицирани с хистологичната диагноза, приета за „златен стандарт“. По 

този начин се определя чувствителността и специфичността на метода и се 

преценява неговата точност. 

Обективна оценка на възможностите на цитологичния метод е 

направена въз основа на статистическа обработка на материалите със 
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съответните формули за положителна и отрицателна предиктивна стойност 

и пределна точност на изследването. Получените резултати са показани в 

табл. 3. 

Табл. 3. Специфичност, чувствителност и точност  

на метода цитологично изследване 

  Хистологично изследване 
189  

  положителен отрицателен 

Цитологично 
изследване 

189 

положителен 
42 

ТР 35 FP 7 PPV = 83,33% 

отрицателен 
147 

FN 51 TN 96 NPV = 53,12% 

  Чувствителност 
40,69% 

Специфичност 
93,2% 

Точност = 69,31% 

Легенда: TP = истински положителни, TN = истински отрицателни, FN = фалшиво 

негативни, FP = фалшиво позитивни 

5. Преценка ефективността на метода за гефрирно изследване на 

хистологични материали от плеврата. 

Хистологично изследване в нашия материал е извършено 853 пъти. 

Дебелоиглена биопсия е правена само 3 пъти (0,35%), а отворена биопсия – 

42 пъти, представляващи (4,92%). При останалите 828 (97,06%) случаи, 

материалът е получен чрез VATS. 

Гефрирно изследване според нашите данни е извършено при 379 

случая, съставляващи 44,43% от всичките взети хистологични материали. 

За сравнение използваме данни, получени при туморните и нетуморни 

заболявания на плеврата, при които е извършено това изследване. От тях 

нетуморните заболявания по клинична диагноза са 168 (44,32%), а 

туморните са 211 (55,68%). Сравняването на диагнозата поставена при 

експресното интраоперативно изследване с диагнозата на трайния 

хистологичен материал ни позволява да направим извод за диагностичната 

стойност и пределната точност на метода на гефрирното изследване. 

Туморните заболявания са разделени на две групи – мезотелиоми и 

метастатични тумори на плеврата, за да сравним точността на гефрирното 

изследване при различни по трудност диагнози. За да има сравнимост на 

получените резултати при различните заболявания, използваме като 

„златен стандарт“ резултатите от хистологичното изследване на трайните 

материали , отчитайки съвпадението или несъвпадението им с гефрирното 

изследване. Направените гефрирни изследвания са общо 379, като 
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туморните са 182, нетуморните 168, а мезотелиомите 30. 

При нетуморните заболявания гефрирното изследване е метод с 

висока пределна точност – 92,26%, и добра предиктивна положителна 

стойност 93,02%. Предиктивната отрицателна стойност 89,74%. 

Чувствителността на метода за тази група заболявания е 96,77%, 

специфичността 79,54%. 

При метастатичните тумори, резултатите от статистическата 

обработка на данните са подобни – точност на метода 93,92%, 

PPV = 95,74%, NPV = 68,74%. Чувствителността на гефрирното изследване 

е 96,42, неговата специфичност 85,36%. 

Извършените гефрирни изследвания при малигнения мезотелиом са 

30 броя, което е 60,00% от всичките 50 такива тумора. Тук данните за 

ефективността на метода се различават значително от тези представени по-

горе. Пределната точност на метода е твърде ниска – 36,66%, с ниска 

NPV – 25%, и средна по стойност PPV – 60%. Много ниска е 

чувствителността и специфичността на гефрирното изследване при 

мезотелиом – съответно 28,57% и 55,55%. Реално потвърдителната 

диагноза мезотелиом е поставена при гефрирно изследване само при 6 

случая от 30 извършени изследвания (13,95%). 

На фиг. 7, са показани сравнителните стойности на гефрирния метод, 

относно неговата диагностична точност, чувствителност, специфичност, 

предиктивна положителна и негативна стойност съответно за нетуморните 

заболявания, метастатичните тумори и мезотелиоми. 

 

Фиг. 7. Диагностична стойност на метода на гефрирното изследване за 

нетуморни заболявания, метастатични тумори и малигнен мезотелиом 
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6. Диференциално-диагностични затруднения при ММП и 

метастатични тумори на плеврата 

6.1. Малигнени мезотелиоми 

Разпределението по хистологичен вид на малигнените мезотелиоми е 

показано на фиг. 8. То включва, съобразно хистологичната класификация 

на СЗО 2004 г., следните видове малигнен мезотелиом: 

● епителоиден – 32 (68,08%) 

● бифазен – 13 (27,66%) 

● саркоматоиден – 2 (4,26%) 

 

Фиг. 8. Разпределение на хистологичните варианти 

на малигнения мезотелиом на плеврата 

6.2. Метастатични тумори на плеврата 

Другото сериозно затруднение при диференциалната диагноза на 

ММП е свързано с различните метастатични аденокарциноми. Тяхното 

разграничаване от епителоидните и бифазни мезотелиоми е много трудно.  

Метастатичните тумори на плеврата са 276 случая, които се 

разпределят, както следва:  

1. Aденокарциноми с неизвестна първична локализация – n = 53 

(19,20%) 

2. Аденокарциноми с известна първична локализация – n = 125 

(44,28%)  

• аденокарциноми на белия дроб – 41 

• аденокрациноми на дебелото черво – 26 

• аденокарциноми на яйчника (серозни и муцинозни) – 10 

• гърда – 44. 

• простата – 4  

епителоиден;  
32; 68% 

бифазен;  
13; 28% 

саркоматиден;  
2; 4% 

епителоиден 

бифазен 

саркоматиден 
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3. Други метастатични тумори – n = 98 (35,50%)  

Те включват: метастатични тумори от плоскоклетъчен карцином на 

белия дроб – 57 случая, от дребноклетъчен – 6, бъбречен – 4, други 

метастази – 7 случая и 24 с неизвестна първична локализация. 

Разпределението на метастатичните тумори на плеврата е показано на 

фиг. 9. 

 

Фиг. 9. Разпределение на метастатичните тумори на плеврата 

7. ИХХ изследване на ММП и метастатични карциноми на бял 

дроб, гърда, колоректални карциноми, яйчникови серозни и 

муцинозни аденокарциноми.  

7.1. Имунохистохимично изследване на различните хистологични 

варианти на ММП   

Първо беше извършено имунохистохимично изследване с различни 

единични антитела за ММП, което да установи степента на експресия при 

основните му хистологични видове. За по-добра прегледност резултатите 

от слабо и силно позитивната акспресия се обединиха. 

От получените резултати се вижда, че D2-40 и Calretinin се представят 

с един и същи позитивен процент при отчитане на оцветителната реакция – 

93,61%, следван от CK 5/6 – 91,48 и WT1 – 82,97. Mesothelin, СК АЕ1/АЕ3 

и ЕМА показват съответно 80,85%, 76,59% и 63,82% положителна 

експресия. СЕА – 4,25%, СК 20 – 8,51% и TTF1 – 2,12% са с много ниска 

експресия при мезотелимите. СК 7 заема междинно положение и показва 

положително оцветяване при ММП в рамките на 61,7%. 
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На фиг. 10 е показан най-често срещаният вариант на епителоиден 

мезотелиом с тубуларни структури и неговият ИХХ фенотип. 

Използваните антитела са CK 5/6, D2-40, WT1, calretinin, mesothelin, които 

са със силно положителна цитоплазмена и мембранна експресия, докато 

при WT1 оцветяването е ядрено. Епителен маркер отрицателен в 100% от 

случаите е СЕА и TTF1. 

2. Бифазен мезотелиом на плеврата – ИХХ изследване 

На фиг. 11 е показан бифазен мезотелиом. Той има едновременно 

епителен и саркоматоиден строеж, като условието за приемане на тази 

диагноза е, че всеки компонент трябва да бъде представен в повече от 10% 

от туморната тъкан. Извърши се ИХХ изследване с панел включващ 

положителни за мезотелиом маркери: D2-40, СК 5/6, WT1, calretinin, 

mesothelin, EMA. Те се позитивират с изразена експресия в съответните 

епителни клетъчни зони. Епителните карциномни маркери – CAE, CK20, и 

TTF1 остават изцяло отрицателни. 
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Фиг. 10. ИХХ изследване при епителоиден мезотелиом 

A – НЕ. X100; 

Положителни маркери: B – СК 5/6  X200; C – mesothelin Х100; D –WT1 Х200; E – 

calretinin. X200; F – D2-40  X200 ;   

Отрицателни маркери:G – TTF1 X100; H – CЕА. X100;     

Е 

H 

С

  

F 

A

  

B 

D 

G 



26 

  

  

    

  

   
Фиг. 11.  ИХХ панел при бифазен мезотелиом 

A – НЕх100 

Положителни маркери: B – D2-40 x100; C – D2-40 x200; D –CK 5/6 x 100; E – calretinin 

x 100;F – WT1 x100; G – mesothelin; 

Отрицателни маркери: H – CAE; I – CK 20; J – TTF1  

A В 

F 

G H 

C D 

I J 

Е 



27 

7.2. ИХХ изследване на всички тумори на плеврата 

Имунохистохимично изследване е направено на 170 тумора на 

плеврата. Те са разпределени в 6 групи: първата – 32 броя епителоидни 

мезотелиом  и 13 броя бифазни, втората – метастатични аденокарциноми 

на белия дроб (n = 45), третата – метастатични карциноми на гърдата (n = 

41), четвъртата – метастази от колоректален аденокарцином (n = 26), 

петата – метастатични овариални карциноми (n = 10) и шестата – метастази 

от карцином на простатната жлеза (n = 4). Като положителни 

мезотелиомни маркери са приложени СК АЕ1/АЕ3, СК 5/6, D2-40, CK 7, 

Calretinin, Mesothelin, WT1, ЕМА. Класически „положителни“ епителни 

маркери са CEA, TTF1, СК7, CK 20, които всъщност по отношение на 

мезотелиома се явяват „отрицателни“. За карциномите на млечната жлеза 

допълнително се използваха ЕR и PR. (табл. № 17).  

За по-нагледно сравняване на получените резултати, слабо 

позитивната и силно позитивната експресия отчетени съобразно 

горепосочената скала, се обединиха като положителни. Така се оформиха 

две основни групи – положителни и отрицателни, съобразно интензитета и 

процента на положително отчетената оцветителна реакция. Допълнително 

се изчисли процентното съотношение на положителните, респ. 

отрицателни резултати във всяка една група тумори, за всеки отделен ИХХ 

маркер (табл. 4). 

Табл. 4. Процент на положителната експресия (%p)  

при мезотелиоми и метастатични аденокарциноми от бял дроб, гърда, 

дебело черво, яйчник и простата 

Антитяло епителоидни и 
бифазни 

мезотелиоми 
n = 45 

Метастатични аденокарциноми 

бял дроб 
n = 41 

гърда 
n = 44 

колоректален 
n = 26 

яйчник 
n = 10 

простата 
n = 4 

+/– %p +/– %p +/– %p +/– %p +/– %p +/– %p 
D2-40 44/1 97,77 2/39 4,87 0/44 0 2/24 7,69 1/9 10 0/4 0 

Calretinin 42/3 93,33 4/37 14,63 8/36 18,18 0/26 0 1/9 10 0/4 0 

CK 5/6 43/2 95,55 9/32 21,95 3/41 6,81 6/20 23,07 1/9 10 0/4 0 

WT1 38/7 84,44 8/33 19,51 1/43 2,27 0/26 0 7/3 70 0/4 0 

Mesothelin 36/9 80 6/35 9,75 3/41 6,81 0/26 0 5/5 50 0/4 0 

СК АЕ1/АЕ3 35/10 77,77 37/4 90,24 12/32 27,27 16/10 61,53 8/2 80 0/4  

ЕМА 30/15 66,66 32/9 78,04 35/9 79,54 13/13 50 6/4 60 3/1 75 

CK 7 29/16 64,44 35/6 75,36 36/8 81,81 3/23 11,53 9/1 90 1/3 25 

СК 20 4/41 8,88 6/35 14,63 4/40 9,09 25/1 96,15 1/9 10 0/4 0 

CEA 2/43 4,44 10/31 24,39 7/37 15,90 22/4 84,61 2/8 20 0/4 0 

TTF1 3/42 6,66 40/1 97,56 1/43 2,27 1/25 2,27 0/10 0 0/4 0 

ЕR 2/43 4,44 0/41 0 38/6 86,36 0/26 0 3/7 30 0/4 0 

PR 3/42 6,66 0/41 0 38/6 86,36 2/24 7,69 2/8 20 0/4 0 
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Първоначално беше изчислен процентът на позитивната експресия на 

всеки един маркер по отношение на ММП и метастатичните 

аденокарциноми. 

При ММП, процентното разпределение на положителните резултати 

за използваните антитела, е най-висок за D2-40 (97,77%), цитокератин СК 

5/6 (95,55%) и Calretinin (93,33%). След това се нареждат WT1 (84,44%), 

Mesothelin и СК АЕ1/АЕ3 по (80,00%), СК7 (64,44%), ЕМА (66,66%). 

При метастатичните аденокарциноми на белия дроб 

положителният процент на експресия е най-висок при TTF1 (97,56%) и при 

СК АЕ1/АЕ3 (92,68%). Висока е и експресията при  ЕМА (78,04%) и СК7 

(75,36%). 

При метастазите в плеврата от карцином на гърдата, най-висока 

положителна експресия има при ЕR и РR по (86,36%), СК7 (81,81%), 

следвана от ЕМА (79,54%). 

При метастазите от колоректалния карцином най-високият 

положителен процент е за СК 20 (96,15%) и CEA (84,61%). 

При плевралните метастази от серозни и муцинозни 

аденокарциноми на яйчниците CK 7 (90%), СК АЕ1/АЕ3 (80%), 

WT1(70%). 

От изнесените обобщени данни за ММП и метастатични 

аденокарциноми се вижда, че СК5/6, D2-40, калретинин, мезотелин и WT1 

имат положителна експресия в туморните материали от мезотелиом в 

рамките на 97,77% за D2-40 и до 80% за мезотелин. Същите маркери имат 

ниска положителна експресия от 4,13% за D2-40 до 15,7% за СК5/6. 

Групата на цитокератините – СК АЕ1/АЕ3, СК7, СК20 и ЕМА имат почти 

равна положителна експресия при ММП и метастатични аденокарциноми. 

Тя се движи в рамките на 77,77% и 60,33% за СК АЕ1/АЕ3, 64,44% и 

68,59% за СК7 и за ЕМА съответно 66,66% и 71,07% за двата вида тумори. 

От „отрицателните“ за мезотелиом антитела и „положителни“ за 

карциноми най-добро съотношение за положителната експресия има СЕА, 

който е с много ниска експресия при ММП – 4,44% и сравнително висока 

при групата на метастатичните аденокарциноми – 50,41%. Останалите 

антитела – TTF1, ЕR и PR имат почти една и съща позитивна експресия: 

6,66%р за ММП и 34,71%р за метастатичните аденокарциноми. 
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7.3. Чувствителност и специфичност на използваните 

имунохистохимични маркери. 

По-важен критерий за избор на подходящо антитяло за 

диференциална диагностика на малигнените мезотелиоми и 

метастатичните аденокарциноми се явява чувствителността и 

специфичността на маркерите. 

За да се изчисли чувствителността и специфичността на използваните 

маркери те се разделиха на две групи – „положителни“ за мезотелиом и 

„положителни“ за метастатични аденокарциноми. За всяка една група от 

метастатичните аденокарциноми беше направен ROC curve статистически 

анализ с цел по-добро сравняване на тяхната специфичност и 

чуствителност и възможността за използването им в диференциално 

диагностичния алгоритъм на туморите на плеврата. 

На следващ етап всички резултати от имунохистохимичното 

изследване на метастатични аденокарциноми бяха обединени, независимо 

от тяхната първична локализация и сравнени с ММП. Получените 

резултати са показани в табл. 24 и фиг. 31 

В групите на положителните и отрицателни за мезотелиом антитела се 

оформиха по няколко антителни маркера, които имат най-висока 

чувствителност и специфичност. Това са D2-40 с чувствителност 97,77%, 

специфичност 95,04% и AUC 0 0,970. Calretinin: чувствителност – 93,33%, 

специфичност – 89,25% и AUC – 0,936. СК 5/6: чувствителност 93,33%, 

специфичност – 85,00% и AUC – 0,912, WT1: чувствителност – 84,44%, 

специфичност – 86,77% и AUC – 0,875. 

При метастатичните аденокарциноми на плеврата, СЕА:  има 

чувствителност 66,39%, специфичност – 95,56% и AUC – 0,801. TTF1: 

чувствителност – 47,93%, специфичност – 93,33% и AUC – 0,707. СК 20 

има чувствителност – 31,40%, специфичност – 91,11% и AUC – 0,613. СК 

7: чувствителност – 66,67%, специфичност – 38,02% и AUC – 0,522. 

Останалите резултати за другите използвани антитела  са показани в 

таблица 5. 
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Табл. 5. Специфичност, сензитивност и AUC на всяко антитяло 

 за ММП и метастатични аденокарциноми /общо/ 

Антитяло 

Епителоидни и 
бифазни 

мезотелиоми 
n = 45 

Общо метастатични 
аденокарциноми 

n = 121 

Чувствителност и специфичност 
AUC 

P 
<0.05 

Чувствителност Специфичност 

+/– %p +/– %p % %   

Положителни за мезотелиом антитела 

D2-40 44/1 97,77 6/ 115 4,13 97,77 95,04 0,970 <0.0001 

Calretinin 42/3 93,33 13/108 10,74 93,33 89,25 0,936 <0.0001 

CK 5/6 43/2 95,55 19/102 15,7 93,33 85,00 0,912 <0.0001 

WT1 38/7 84,44 16/105 13,22 84,44 86,77 0,875 <0.0001 

Mesothelin 36/9 80 14/107 11,57 80 87,60 0,858 <0.0001 

СК АЕ1/АЕ3 35/10 77,77 73/48 60,33 73,33 46,28 0,578 <0.0954 

ЕМА 30/15 66,66 86/35 71,07 42,22 67,77 0,534 <0.4894 

Положителни  за карцином антитела 

CEA 2/43 4,44 80/41 66,11 66,39 95,56 0,801 <0.0001 

TTF1 3/42 6,66 42/79 34,71 47,93 93,33 0,707 <0.0001 

СК 20 4/41 8,88 36/85 29,75 31,40 91,11 0,613 <0.0002 

CK 7 29/16 64,44 83/38 68,59 66,67 38,02 0,522 <0,6511 

ЕR 2/43 4,44 41/80 33,88 33,88 95,55 0,707 <0.0001 

PR 3/42 6,66 42/79 34,71 34,71 93,33 0,643 <0.0001 

AUC – area under curve – площ под ROC кривата.      

 

7.4. ROC крива статистически анализ 

Така представените в таблицата обобщени резултати относно 

експресията на използваните маркери, се обработиха статистически с ROC 

анализ и получените графики са посочени на фиг. 12.  
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Фиг. 12. ROC крива на използваните 

антитела при диференциална 

диагноза на ММП и метастатични 

аденокарциноми /общо/ 
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На фиг. 13 е показана графика на сравнителен анализ на ROC кривите 

на положителните мезотелни маркери, от която се вижда , че единствено 

ЕМА остава с ниска стойност на AUC и в горните си отдели дори слиза 

под диагонала отговарящ на 0,5 стойност на AUC. 

 

Фиг. 13. Сравнителна графика на ROC кривите на най-често използваните 

положителни антитела за мезотелиом 

8. Изработване на диагностичен ИХХ панел антитела 

След сравнителния анализ за експресията на отделните антитела 

ние ги комбинирахме в панел положителни за мезотелиом и отрицателни 

за аденокарцином маркери и такива които са положителни за карциноми, 

но отрицателни за мезотелиом. Подбрахме най-подходящите по 

отношение на тяхната специфичност, чувствителност, PPV, NPV, ПТ и 

AUC данните. Изработихме четири основни панела започващи с 

комбинация на две антитела до най-големия достигащ до 8 антитела – по 

4 положителни и отрицателни.  

1. D2-40/CEA 

2. D2-40/calretinin/CEA/TTF1 

3. D2-40/calretinin/CK5-6/CEA/TTF1/CK20 

4. D2-40/calretinin/CK5-6/WT1/CEA/TTF1/CK20/CK7 
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За да преценим тяхната ефективност решихме да ги използваме в 

„реална обстановка“ като типизираме 53 биопсични материала от 

проспективно проучване през последната една година. Те включват 7 

мезотелиома и 46 метастатични аденокарцинома с различна първична 

локализация. Ние проследихме доколко основните параметри на ROC 

анализа ще се променят при добавянето на всяко едно антитяло и доколко 

ефективни ще бъдат панелите при типизиране на отделните тумори. 

1. Имунохистохимичен панел от две антитела – по едно 

положително за мезотелиом и едно положително за аденокарциноми, но 

отрицателно за мезотелиом. Резултатите показват 36 позитивни материали 

от които 4 са мезотелиоми позитивни на D2-40 и 32 позитивни за СЕА. е 

67,92%, специфичността – 88,27%. ПТ е 78,3%. (табл. 6) 

Табл. 6. Имунохистохимичен панел от две антитела 

D2-40/СЕА Чувствителност – 67,92% 

TP FP Специфичност – 88,27% 

36 6 PPV – 85,71% 

FN TN  NPV – 73,43% 

17 47 ПТ – 78,30% 

2. Имунохистохимичен панел от 4 антитела. 

При добавянето на още две антитела в панела – Calretinin и TTF1-

мезотелиомите се дотипизират и остава само един негативен. Така 

фалшиво позитивните остават 4, а фалшиво негативните 12. 

Чувствителността на този панел е 77,35%, а специфичността 92,45%. 

Пределната му точност е 84,90%. Останалите данни за неговата 

ефективност са показани в таблица № 7. 

Табл. 7. Имунохистохимичен панел от 4 антитела –  

две положителни за мезотелиом и две положителни за аденокарциноми,  

но отрицателни за мезотелиом 

D2-40/Calretinin/СЕА/TTF1 Чувствителност – 77,35% 

TP FP Специфичност – 92,45% 

41 4 PPV – 91,11% 

FN TN NPV – 73,43% 

12 49 ПТ – 84,90% 
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3. Имунохистохимичен панел от 6 антитела 

Той включва D2-40/Calretinin/СК5/6/СЕА/TTF1/СК20. Добавеният 

маркер СК5/6, успя да типизира изцяло мезотелиомите, които остават с 

имунофенотип D2-40+/Calretinin+/СК5/6/+ (100% специфичност) и изцяло 

отрицателен за „карциномните“ антитела – СЕА-/TTF1-/СК20-. Той успя да 

типизира 39 от 46 метастази, достигайки ефективност 87,96%. Този панел е 

с чувствителност 89,76%, специфичност 100% и пределна точност – 

94,28%. (табл. № 8) 

Табл. 8. Имунохистохимичен панел от 6 антитела –  

3 положителни за мезотелиом и 3 положителни за аденокарциноми,  

но отрицателни за мезотелиом 

D2-40/Calretinin/СК5/6/СЕА/TTF1/СК20 Чувствителност – 89,76% 

TP FP Специфичност – 100% 

46 0 PPV – 100% 

FN TN NPV – 98,33% 

7 53 ПТ – 94,28% 

Метастаза от аденокарцином на белия дроб с панел от 6 антитела. 

(фиг. 14) 

На фиг. 14 е показана метастаза от аденокарцином на белия дроб в 

париеталната плевра. За доказване на метастатичния характер на тумора е 

използван панел от туморни маркери, включващ D2-40, calretinin, СК 5/6, 

TTF1, СЕА, СК 20. Мезотелните маркери D2-40, calretinin, СК 5/6 остават 

негативни, карциномните маркери TTF1 и СЕА са позитивни, а СК 20 е 

негативен. 
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Фиг. 14. ИХХ панел при 

плеврална метастаза от 

белодробен аденокарцином  

A – НЕ  X 50;  

Отрицателни маркери:  

B – D2-40  X 100;  

C – calretinin  X 100;  

D – СК 5/6  X100;   

H – СК 20 X 100;   

Положителни маркери:  

E – СЕА X 100; G – TTF1  X 200 

A В 

C D 

E F 

G 
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4. Имунохистохимичен панел от 8 антитела. 

Добавянето на четвърто антитяло към горния панел, не подобри 

съществено показателят за специфичност – тя се повиши слабо с 0,8% и 

достигна 90,56%, а пределната точност до 96,33%. И при двата последни 

панела обаче, най-важният показател – AUC остана на ниво 0,949. 

Резултатите са представени на табл. 9. 

Табл. 9. Имунохистохимичен панел от 8 антитела – 

4 положителни за мезотелиом и 4 положителни за аденокарциноми,  

но отрицателни за мезотелиом 

D2-40/Calretinin/СК5/6/WT1/СЕА/TTF1/СК20/СК7 Чувствителност – 90,56% 

TP FP Специфичност – 100% 

47 0 PPV – 100% 

FN TN NPV – 91,37% 

6 53 ПТ – 96,33% 

Легенда: ТР – истински положителни; TN – истински негативни; FP – фалшиво 

позитивни; FN – фалшиво негативни; ПТ – пределна точност 

Шест от материалите с метастази от аденокарцином остават негативни 

за всички възможни комбинации, които приложихме. Всички те бяха с 

несъмнен жлезист строеж, с умерена диференциация. Според  клиничните  

данни това са 2 метастази от гърда, 2 от неизвестно първично огнище една 

от яйчник и една от простата. Наложи се допълнително да се направи 

дотипизиране с различни маркери.  Съобразявайки се с пола на пациентите 

и с клиничните данни ние допълнително използвахме PSA, ER, PR. Така 

успяхме да потвърдим още две метастази от карцином на простата и две за 

карцином на млечната жлеза. Две от метастазите останаха тотално 

отрицателни за всички използвани маркери. Едната от тях е от групата на 

тези с неизвестно първично огнище, а другата от клинично съобщените 

яйчникови тумори. 

Метастаза от муцинозен аденокарцином на яйчника  

На фиг. 15 е показана метастаза от муцинозен карцином на яйчника в 

париеталната плевра. За доказване на метастатичния характер на тумора е 

използван панел от туморни маркери, включващ D2-40, calretinin, СК 5/6, 

TTF1, СЕА, СК 7, СК 20. Мезотелните маркери D2-40, calretinin, СК 5/6 

остават негативни, карциномните маркери TTF1 – негативен, СЕА, СК 7 и 

СК 20 са позитивни. 
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Фиг. 15. ИХХ панел при плеврална метастаза от муцинозен карцином  

на яйчника A – НЕ X 50; В – НЕ X 100 

Отрицателни маркери: С – D2-40  X 100; D – calretinin  X 100; Е – СК 5/6  X100;   

Положителни маркери: F – СК 20 X 100;  G  – СК 7 – X 100;;  ; Н – СЕА    X 200 

 A B 

C D 

 E  F 

G  H 
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Метастаза от дуктален  карциноми на млечната жлеза  

На фиг. 30 е показана метастаза от инвазивен дуктален карцином на 

млечната жлеза в париеталната плевра. За доказване на метастатичния 

характер на тумора са използвани не само епителни туморни маркери, но и 

специфични антитела като ЕR и PR. Те се характеризират с добре видима 

ядрена експресия. Положително оцветяване има и при ЕМА. Мезотелните 

маркери calretinin, D2-40 и WT1 остават негативни. 

  

  

 

Фиг. 15. ИХХ панел при 

плеврална метастаза от 

инвазивен дуктален карцином на 

гърдата.  

A – НЕ  X 50; B – HE  X 100 

Положителни маркери: C – ЕR  X 

100; D – PR X100;  E – СЕА  X 100;  

Отрицателни маркери:  

F – calretinin X 100; G – D2-40 X 100; 

H – СК 20 X 100;    

A B 

C D 

E  F 

G 
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Резултатите от сравнителния ROC анализ показват, че най-

ефективният панел маркери е съставен от 3 „положителни“ за мезотелиом 

и отрицателни за аденокарциноми антитела и 3 „положителни“ за 

аденокарцином, но отрицателни за мезотелиом антитела. Той показва 

фенотип за ММП: D2-40+/Calretinin+ СК5/6/+/СЕА-/TTF1-/СК20-, а за 

метастатичните аденокарциноми съответно D2-40-/Calretinin-/СК5/6-

/СЕА+/TTF1+/СК20+. Той е достатъчно ефективен в разграничаването на 

двата тумора, но остава недостатъчно информативен по отношение 

първичната локализация на метастатичните тумори. При неизвестно 

първично огнище е необходимо в някои случаи да се прави допълнително 

типизиране. Това се отнася за метастази от простатна жлеза, яйчник, 

ендометриум, бъбрек, стомах, невроендокринни тумори и др. 

Икономическа себестойност на имунохистохимичните панели 

антитела 

Направен е икономически анализ на пряката себестойност на 

консумативите за имунохистохимично изследване за една проба от 

материала, след което използваните панели антитела са остойностени 

съответно за всеки един от тях.  

Изчислената средна себестойност на използваните маркери е 

направена по формулата: S = (а/в + с/d) 

S – себестойност на една проба 

a – себестойност на антителата  

b – брой проби антитела   

с – себестойност на разкриващата система  

d – брой проби 

За една проба на Leica microsystems, Novocastra – Великобритания 

S = 330/30 + 1698/200 = 11+7,2 = 18,20 лв. 

За една проба на DАКО. Agilent Technologies соmр. Denmark 

S = 630/60 + 4320/600 = 10,5 + 7,2 = 17,80 лв. 

За една проба на Abcam Cambridge. UK 

S = 1200/60 + 1698/200 = 20 + 7,20 = 27,20 лв 

В нашето проучване себестойността на използваните панели 

антитела за една проба е както следва: 

1. D2-40/CEA 

S = 27,2 + 18,2 = 45,4 лв. 
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2. D2-40/Calretinin/СЕА/TTF1 

S = 27,2 + 18,2 + 18,2 + 18,2 = 81,8 лв. 

3. D2-40/Calretinin/СК5/6/СЕА/TTF1/СК20 

S = 27,2 + 18,2 + 18,2 + 17,8 + 18,2 + 18,2 + 18,2 = 136 лв. 

4. D2-40/Calretinin/СК5/6/WT1/СЕА/TTF1/СК20/СК7 

S = 27,2 + 18,2 + 17,8 + 18,2 + 18,2 + 18,2 + 18,2 + 18,2 = 154,20 лв. 

8. Изработване на диагностичен алгоритъм при тумори на 

плеврата. 

Имайки предвид нашия опит в диагностиката на туморите на плеврата 

и наличието на специализирана Клиника по гръдна хирургия в УМБАЛ 

„Св. Георги“ с много голям обем на работа, ние решихме да прецизираме и 

обединим етапите в диагностиката на заболяванията на плеврата. Целта ни 

е да оптимизираме и ускорим диагностиката на туморите на плеврата. 

Основание за това ни дадоха и резутатите които получихме при нашето 

проучване на заболяванията плеврата.  
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Диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

    

  

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Глава IV. 

  

КЛИНИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
ОБЗОРНА ДИАГНОСТИКА 

ОТВОРЕНА 

БИОПСИЯ 

АНАМНЕЗА И ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

ТРАНСТОРАКА

ЛНА БИОПСИЯ 
           VATS  

Ексудат 

Трансудат 

ТОРАКОЦЕНТЕЗА 

ЦИТОЛОГИЧНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

БИОПСИЯ 

ГЕФРИР ???? 

─ + ± 

ПЛЕВРАЛЕН ТУМОР ??? 

 ТУМОР 
ТУМОР НЕ 

ТУМОР 

ММП 

МЕТАСТАЗА 

ДРУГ ПЪРВИЧЕН 
ТУМОР 

ИХХ ИЗСЛЕДВАНЕ 

D2-40/CALRETININ/CK5/6CEA/TTF1/CK 20 

ММП МЕТАСТАЗА  АДЕНОКАРЦИНОМ 
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Обсъждане: 

Най-важният и често срещан проблем в диференциалната диагноза на 

туморите на плеврата остава разграничаването на епителоидните 

мезотелиоми и метастатичните аденокарциноми. Хистологичната 

верификация на ММП и метастатичните аденокарциноми има огромно 

значение за прогнозата им. Наличието на мезотелиом определя много лоша 

прогноза за болния – двугодишната преживаемост е твърде малка.   

В нашето проучване ние сме си поставили задача да проучим 

максимален брой плеврални биопсии, което да ни помогне да сравним 

различни видове заболявания на плеврата и ефективността на 

морфологичните методи за тяхната диагностика. Това ни дава възможност 

да изпълним целта на проучването, да формулираме морфологично 

диагностичен алгоритъм за туморите на плеврата, който да бъде 

максимално полезен в рутинната практика на патолога. 

Проучени са общо 1843 пациенти, преминали през клиниките на 

УМБАЛ „Св. Георги“ за периода 2007 – 2013 г. с 2003 броя биопсични 

изследвания, което представлява средно 2,19% от всичките 92 756 

извършени биопсии за седем годишен период. Разпределението им по пол, 

показва близо 2 пъти повече мъже, в съотношение 1,98:1 спрямо жените. 

Средната възраст и при двата пола е приблизително еднаква – 62,16 ± 13,78 

години за мъжете и 61,47 ± 15,60 г. за жените. Възрастовата граница на 

тези заболявания по наши данни е от 6 месечна възраст до 98 години. 

Подобни резултати за България съобщават и други български автори. 

(Костов К, 2006), (Калев Д, 2006) Подобни са и литературните данни за 

честотата на плевралните биопсии в специализираните клиники по гръдна 

хирургия. (Yaziji H et al. 2006) 

Туморните заболявания представляват 323 случая (37,87%) от всички 

заболявания на плеврата. От тях мъжете са 209 (64,7%), а жените 114 

(35,3%), като съотношението между тях е 1,83:1. Анализът на честотата на 

разпределение на пациентите по пол и възраст показва, че най-много 

тумори се срещат във възрастовата група на мъжете и жените между 60 – 

69 години (29,62%). Мъжете във възрастовата група 60 – 69 години са 

почти два пъти по-често боледуващи от туморни заболявания в сравнение 

с жените на същата възраст. Тези данни почти не се различават от 

съвкупните демографски данни за цялата страна представени в последния 

национален раков регистър от 2014 г. (Валерианова З. и сътр., 2014) 
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Нозологично те са представени от малигнен мезотелиом (n = 50), 

представляващ 92,59% от първичните тумори на плеврата и много редките: 

ангиосарком – 1; солитарен фиброзен тумор на плеврата – 2 и 

липосарком – 1. Останалата част от неоплазмите на плеврата са 

метастатични тумори n = 276 (85,43%), от които най-чести са 

аденокарциномите – n = 201 (60,92%) и други метастатични тумори – n = 

75 (22,72%). Тези данни напълно се покриват с данните за разпределение 

на туморните заболявания за цялата страна според Националния раков 

регистър за България – 2004 – 2011 г. (Д имитрова Н и сътр., 2013). 

Демографският анализ на случаите с мезотелиом по наши данни 

показва честотно разпределение на 50 случая с ММП включващо 32 

(64,00%) мъже и 18 (36,00%,) жени като съотношението между тях е 1,77:1. 

Най-засегната от заболяването възрастова група е тази на 60 – 69 

годишните – 28 случая (56,00%), следвана от тази на 50 – 59 годишните – 

11 (22,00%). Средната възраст на болните с малигнен мезотелиом е 61,56 ± 

7,35, като за мъжете е 61,53 ± 7,56, а за жените 62,36 ± 7,77. Възрастовият 

диапазон е от 44 до 77 годишна възраст. Подобни са и данните за България 

от Националния Статистически институт и Националния раков регистър 

(НСИ – Здравеопазване, 2012), (Валерианова З. и сътр., 2014). Според 

последните данни за 2012 г. има покачване на заболеваемостта от 

мезотелиом достигаща за мъжете от 0,5 през 2004 г. до 1,0 през 2012 г., а за 

жените от от 0,2 до 0,5 на 100 000 души. В абсолютни цифри това са общо 

410 мезотелиома, но в процентно изражение заболеваемостта и при мъжете 

и при жените се е повишила за тези години два пъти.  Съотношението 

мъже:жени е 1,66:1. Най засегната възрастова група и при двата пола е 

между 60 – 69 години. (Валерианова З. и сътр., 2014)  

Според данни от компютърен  модел създаден от Peto J. и сътр. в 

някои страни от Западна Европа, като Франция например, съотношението 

между мъже и жени ще се променя съществено, от 1.6:1 през 1998 година 

до 1:1 през 2029 година, а смъртността от малигнен мезотелиом се 

предполага, че за периода от 1999 до 2029 година в шестте най-развити 

страни в Европа ще достигне 220 000 смъртни случая дължащи се на 

ММП. Тези цифри се отнасят най-вече за рисковите групи на строители и 

работници в азбест асоциираните производства. Въпреки това има страни, 

като Швеция, Унгария и повечето страни от Източна Европа, включително 

и нашата страна, където тези показатели за заболеваемост и смъртност от 
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ММП остават ниски. В тези страни, заболеваемостта не надхвърля средно 

за двата пола 0,5 на 100 000 население. 

Морфологична диагностика на туморите на плеврата. 

Методите за морфологично изследване на плеврата започват почти 

винаги с торакоцентеза при наличие на плеврален излив. Достатъчно е 

количество в рамките на 100 мл, за да бъде извършено такова изследване. 

(Michael G. et al., 1988) Не винаги за уточняването на коректна диагноза е 

достатъчно и биохимичното и цитологично изследване на плеврален 

пунктат. Поради тази причина при много от случаите се е налага и 

получаване на тъканен материал и извършване на хистологично 

изследване. С масовото въвеждане в практиката  на VATS, броят на 

извършените хистологични изследвания нараства много бързо. По наши 

данни за седем годишен период това нарастване е близо два пъти и почти 

се доближава до броя на цитологичните изследвания. VATS e 

миниинвазивен метод, почти без противопоказания и достатъчно 

информативен за диагностика. При повечето случаи дава възможност да се 

получи тъканен материал в достатъчно количество и с добро качество, а 

също и да се извърши хирургична интервенция в достатъчен обем или 

плевродеза. (Zellos LM еt al., 2006), (Husain AN еt al. 2009). Този метод 

сега остава най-използваният за диагностика на плевралните заболявания 

(Greillier L et al., 2008). 

Морфологичното изследване на туморите на плеврата остава 

единствено достоверно за уточняване коректната им диагноза. Обикновено 

то започва, при наличие на излив с торакоцентеза, за получаване на 

плеврална течност за изследване. В нашето проучване, при 990 (53,42%) от 

всички пациенти с туморни и нетуморни заболявания на плеврата е бил 

наличен различен по количество плеврален излив. Подобни данни 

съобщава и Miller и сътрудници през 2011. То може да бъде повторено 

неколкократно, поради недостатъчно количество на течността, съмнителни 

резултати или за проследяване на стадия в развитието основно на 

туморите.   

Извършените цитологични изследвания при нас са 990 броя, 

представляващи нетуморни заболявания – 819 (82,73%), и туморни – 171 

(17,27%). Нетуморните заболявания включват възпалителни процеси на 

плеврата представени от остри плеврити (n=72), хронични плеврити (n = 

142) и туберкулоза (n = 5). Най-многобройни са случаите, при които 

липсват туморни клетки (n = 544). Обособи се и още една група 
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цитологични изследвания, която е наречена съмнителна за малигненост 

находка – n = 56. Тази подробна разбивка позволява да се направи по-

прецизен анализ доколко и при кои от нетуморните заболявания 

цитологичната диагностика е била достатъчно информативна. От 

представените данни се вижда, че възпалителните заболявания на плеврата 

са диагностицирани достатъчно точно. Много голяма остава групата на 

бенигнените находки, при които не е уточнена нозологична 

принадлежност на клетъчните промени, а само е отбелязано, че се касае за 

липсата на туморни клетки. Това по-късно играе роля и за определяне на 

цитологичното изследване като такова с доста ниска достоверност.  

Според Light R.W има няколко други основни фактора които влияят 

върху диагностичната прецизност на цитологичното изследване. Ако 

болният с тумор на плеврата има заболяване с друга, не туморна 

етиология, като хроничен сърдечен застой, белодробна емболия, 

пневмония, хипопротеинемия и др. много често цитологията е негативна. 

Безспорно значение за адекватната диагноза има и вида на самия туморен 

процес. Много трудно се диагностицират саркоми, Ходжкинови лимфоми 

и плоскоклетъчни карциноми. Днес приготвянето на клетъчен блок и 

прилагането на имуноцитохимично изследване е съвременен и много 

полезен метод за коректна диагностика на цитологичните материали.  

Туморните заболявания в цитологично изследвания материал са 171 

случая (17,27%), с почти равен брой мъже и жени в съотношение 1,08:1 и 

най-засегната възрастова група 60 – 69 г. Туморните клетки от метастази с 

неизвестно първично огнище са при 98 (57,30%) случая, а тези с 

установена първична локализация са 70 (40,93%). Тези резултати показват, 

че преценката на цитологичните материали и при наличие на туморни 

клетки остава трудна. Процентът на неуточнените туморни находки остава 

твърде голям. Не може да се откажем и от групата съмнителни за туморни 

клетки цитонамазки. Те не са достатъчно информативни за клиницистите, 

но дават основание за ново, повторно изследване на плеврален пунктат или 

извършване на ТАБ. Като сравнително добър резултат за нас може да се 

посочи малкия дял на съмнителните за малигненост цитологични 

резултати – 5,66%. Специализираните цитологични лаборатории имат 

значително по-малко такива резултати – между 2 и 3%. (Antony V.B., et al. 

2001) 
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В 17,27% от всички извършени цитологични изследвания се намират 

сигурни туморни клетки, но от тях са уточнени по нозологичен  принцип 

45,61%, а останалите остават неуточнени.   

Цитологичната диагностика на плевралните изливи е много трудна, 

дори и за тясно специализираните патолози. Мезотелните клетки са с 

изразена пластичност и преценката им като туморни е много трудна. 

Нерядко липсата на туморни клетки в пунктата, не може да отхвърли 

наличието на тумор. Туморните мезотелни клетки имат доста изразена 

адхезия към съединителната тъкан и понякога трудно се отделят в 

плевралната течност. Трудната интерпретация на цитологичните резултати 

се дължи и на подобните цитологични признаци при мезотелиом, 

реактивна мезотелна пролиферация и метастатични аденокарциноми. 

(Nguyen GK еt al., 2000) Клетъчни промени, които по принцип се приемат 

за малигнени, като повишен целуларитет, полиморфизъм и наличие на 

митози, могат да се наблюдават и при бенигнена мезотелна пролиферация 

с реактивна атипия. Въпреки това диагностичната стойност на 

цитологичното изследване се движи в много широки граници 32 – 76% в 

специализираните цитологични лаборатории. В неспециализираните 

патологоанатомични отделения долната граница на достоверността на 

цитологичната диагноза рядко надвишава 20%. (Grunze H. Et al. 1984), 

(Rehan M, 2013) Днес приготвянето на клетъчен блок и прилагането на 

имуноцитохимично изследване е съвременен и много полезен метод за 

коректна диагностика на цитологичните материали. Имайки предвид 

нашите горепосочени резултати от цитологичното изследване на плеврани 

пунктати, ние препоръчване въвеждането на имунохистохимично 

изследване на цитологични материали да бъде въведено възможно най-

бързо и в рутинната практика на патолога.   

Все още много рядко патолозите диагностицират ММП само по 

цитологични критерии. Например, в световната литература няма описан 

случай на диагностициран саркоматоиден вариант на мезотелиом само по 

цитологичен материал. Ние сме диагностицирали първични тумори на 

плеврата при изследване на цитологичен материал само при 3 (1,77%) 

случая на ММП.  

Доказва го и нашето изследване, което определя цитологичното 

изследване в повечето случаи само като насочващо за наличието или 

отсъствието на туморен процес. Въпреки това абсолютният брой на 
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извършените цитологични изследвания нараства през годините близо 7 

пъти.  

Разнопосочните литературни данни за цитологичното изследване на 

плеврален пунктат ни насочи към по-обективни методи за преценка на 

неговата диагностична стойност. При 189 случая цитологичната 

диагностика е предшествала хистологичното изследване. Това позволява 

да изчислим процента на фалшиво негативните и фалшиво позитивните 

цитологични резултати, верифицирани с хистологичната диагноза, приета 

за „златен стандарт“. Статистическият метод, който използвахме е за 

преценка на специфичност, чувствителност, положителна и отрицателна 

предиктивна стойност и пределна точност на изследването. 

Данните за положителната и отрицателна предиктивна стойност на 

цитологичния метод показват, че той е значително по-сигурен при 

доказване наличието на туморни клетки (РРV = 83,33% за потвърдителен 

отговор при хистологичното изследване) и по-несигурен при твърдението 

за липса на туморни клетки – NPV = 53,12%. Потвърждаването на 

бенигнените клетъчни находки е сигурно при малко над половината случаи 

(53,12%). Това означава, че фалшиво негативните находки при 

цитологичното изследване превалират над фалшиво позитивните. Като 

цяло пределната точност на метода е 69,31%, със сравнително ниска 

чувствителност (40,69) и висока специфичност (93,2%). 

Тези данни показват, че той е добър избор на метод за първоначална 

оценка на бенигнените и малигнени лезии на плеврата, но твърде далеч 

като резултати от „златния стандарт“ на хистологичното изследване. 

Цитологичното изследване се справя сравнително добре в посочените 

рамки, но трудно уточнява хистогенезата на туморите. 

Интерпретацията на резултатите от цитологичното изследване е много 

трудна и изисква голям опит и специализация в точно определена органна 

туморна патология. В рутинната практика това е невъзможно, поради 

малкия брой патолози в нашата страна и липсата на специализация при 

цитологичното изследване по органи. Не по-маловажна е и добрата 

стиковка на тандема хирург-патолог. Нашето изследване установява, че 

изключително важно за коректната преценка на цитологичните материали 

е наличието на предварителни клинични данни. При 990 биопсични фиша, 

клинични данни липсват при 92,17% от случаите. Отчетеното съвпадение 

между клиничната и патологоанатомична диагнози при тези случаи е 

58,16%, а при останалите с посочени клинични данни съвпадението е 
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93,05%, което недвусмислено показва какво е значението на наличните 

клинични данни за правилната диагноза.  

Най-важното в диагностичния алгоритъм при заболяванията на 

плеврата е рутинното хистологично изследване. Основните методи за 

получаване на такъв материал са дебелоиглена биопсия, отворената 

плеврална биопсия чрез торакотомия и видео-асистирана торакоскопия 

(VATS). (Wahidi M, et al. 2007)   

VATS е високо ефективен микроинвазивен, относително безопасен 

метод за вземане на тъканен материал, с цел уточняване диагнозата на 

туморните и нетуморни заболявания на белите дробове и плеврата. Може 

да се прилага, както при възрастни, така и при деца. Този метод дава добра 

възможност  в повечето случаи да се получи достатъчно материал за 

хистологично и имунохистохимично изследване. Той може да се използва 

за преценка на локалното разпространение на туморите, за преценка на 

операбилност и за оперативно лечение. В нашето наблюдение той е и най-

често използвания метод за получаване на тъканен материал за 

хистологично изследване на плеврата. От 853 биопсични изследвания, при  

828 от тях (97,06%), материалът е получен чрез VATS.  

Диагностиката на туморите на плеврата включва мултидисциплинарен 

подход, който означава добро стиковане между пряко ангажираните в 

диагностичния процес лекари от различни специалности. Това са основно 

специалистите по пулмология, образна диагностика и гръдна хирургия. 

Тяхното взаимодействие трябва да осигури на първо място адекватен за 

хистологично изследване материал. Той трябва да бъде в достатъчно 

количество и с добро качество. Алгоритмът на диагностиката изисква и 

спазване на определени правила за съхранение и изпращане на материала.  

Изхождайки от спецификата на биопсичния материал, получаван 

основно при VATS, ние формулирахме няколко такива прости, но важни 

правила за обработка на биопсичния материал. Спазването им трябва да 

осигури правилната му и адекватна хистологична обработка в 

патологоанатомичното отделение и да подпомогне поставянето на 

коректната диагноза на туморите на плеврата. 

Правила за обработка на тъканния материал 

1. Задължително.използване на 10% буфериран неутрален формалин в 

достатъчно количество надвишаващо поне 10 пъти обема на тъканта.  

2. Адекватно попълнен биопсичен фиш, включващ всички възможни 

клинични данни – анамнеза (задължително насочено разпитване за 
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азбестова експозиция при съмнение за азбест асоциирани заболявания и 

тумори на плеврата), важни параклинични лабораторни и образни 

изследвания и интраоперативна находка.  

3. Адекватно съхранява на материала и задържането му във 10 

формалинов фиксатор не повече от 24 – 48 часа.  

4. Изключително прецизна оценка за необходимостта от гефрирно 

изследване.  

5. При постъпване на материала в патологоанатомичното отделение 

строга преценка за неговата годност за хистологично изследване.  

6. Възможно най-подробно макроскопско описание.  

7. Адекватно оформяне на материала и преценка за евентуално 

оставяне на тъкан за резервна обработка. Малките резекционни материали 

се използват изцяло.  

8. Обработка на материала по класическата парафинова методика и 

оцветяване с НЕ. 

9. Нарязване на достатъчно срезове за конвенционално и ИХХ 

изследване (панел от поне 3/3 антитела). Целта е максимално съхраняване 

на тъканния материал.  

10. Уместно е нарязване и на още няколко неоцветени препарати за 

евентуално допълнително ИХХ  или молекулярно изследване.  

Въпреки това, понякога биопсичният материал, който се получава по 

този начин е неадекватен: прекалено фрагментиран, взет от неподходящо 

място или е в много малко количество. Това води по-нататък до 

значителни диференциално диагностични затруднения при хистологичната 

преценка на туморите на плеврата. 

В нашето проучване макроскопската преценка на получения 

биопсичен материал при VATS показва, че в 93,1% от 853 случая, той е 

представен от отделни фрагментирани малки късове, ненадхвърлящи 

големина на кубче със страна от 0,2 – 0,3 см. Част от материалите са с 

увредени при вземането ръбове и със значителен кръш феномен, отчетен 

при 12,03% от получените материали. Така се затруднява много 

хистологичната преценка и по-нататъшното извършване на ИХХ 

изследване.   

Гефрирно интраоперативно изследване е широко застъпено в 

диагностиката на туморите на плеврата. Според нашите материали то е 

извършено при 379 случая, съставляващи 44,43% от всичките взети 

хистологични материали. От тях материалите с нетуморни заболявания по 



50 

клинична диагноза са 168 (44,32%), а туморните са 211 (55,68%). 

Сравняването на диагнозата поставена при експресното интраоперативно 

изследване с диагнозата на трайния хистологичен материал ни позволява 

да направим извод за диагностичната стойност на метода за гефрирно  

изследване. 

При нетуморните заболявания гефрирното изследване е метод с 

висока пределна точност – 92,26%, и добра предиктивна положителна 

стойност 93,02% и предиктивна отрицателна стойност 89,74%. При 

метастатичните туморни заболявания, резултатите от статистическата 

обработка на данните са подобни – пределна точност на метода – 93,92%, 

PPV = 95,74%, NPV = 68,74%.  

Извършените гефрирни изследвания при малигнения мезотелиом са 

30 броя, което е 63,3% от всичките 47 такива тумора. Тук данните за 

ефективността на метода се различават значително от тези представени по-

горе. Пределната точност на метода е твърде ниска – 36,66%, с ниска 

NPV – 25%, и средна по стойност PPV – 60%. Много ниска е 

чувствителността и специфичността на гефрирното изследване при 

мезотелиом – съответно 28,57% и 55,55%. Потвърдителната диагноза 

мезотелиом е поставена при гефрирно изследване само при 6 случая от 30 

извършени изследвания (13,95%). Това прави метода на гефрирното 

изследване при мезотелиом неинформативно, с голям брой фалшиво 

позитивни и фалшиво негативни резултати. Имайки предвид и 

получаваните по принцип малки по обем тъканни материали, 

предварителната им гефрирна обработка би затруднила по-нататъшното им 

ИХХ изследване. По нататъшната оценка на трайните материали е 

затруднена и поради наличието на много фалшиво негативни резултати 

при ИХХ изследване. 

До ерата на имунохистохимията,  електронната микроскопия е играла 

важна роля в диагностиката на малигнените мезотелиоми. Въпреки това 

приложението и е било много ограничено поради липсата на масова 

достъпност до скъпата техника и високата му цена. Днес 

имунохистохимичното изследване е изместило изцяло електронната 

микроскопия като метод за диагностика на ММП. Без ИХХ изследване, 

диагностиката на този тумор, в повечето случаи е невъзможна. Всички 

съвременни ръководства за тумори на плеврата отделят широко място на 

използваните имунохистохивмични панели  използвани при ММП. (Travis 

WD, et al. 2011), (Ordóñez NG. 2013),  (Zandwijk N et al. 2013) През 
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последните 20 години, ИХХ изследване е със сигурност  най-широко 

изследваната методика в търсенето на надежден диагностичен инструмент 

за туморите на плеврата. За първа такава статия според Moran CA. и сътр., 

се приема проучването на Singh G. от 1978 г. посветена на използването на 

антимезотелин с имунна флуоресценция за доказване на мезотелната 

природа на туморни  клетки. 

Днес усилията за намиране на достатъчно специфично антитяло са 

насочени най-вече към тези антитела които са в търговската мрежа и 

масово се употребяват. Това се дължи на факта, че изследваните серии от 

тези тумори са малки и съпоставката на резултатите за всяко ново антитяло 

е трудна. 

Затова ние решихме да използваме по-широко достъпни антитела 

намиращи се в търговската мрежа и използвани в рутинната практика. 

Това са D2-40 от ABCAM, CK5/6 от DACO  и останалите Calretinin, WT1, 

Mesothelin, CKAE1/AE3, CEA, TTF1, EMA, CK 7, CK 20, ER, PR 

производство на Leica – Novocastra. Всички те са миши моноклонални 

антитела, с най-често използваните им клонове. Досега антителата D2-40, 

CK5/6 и WT1 не са били използвани при нас. 

Процентът на положителната експресия на различни антитела при 

туморите е много често използван в рутинната практика метод. Много 

автори го съобщават при своите проучвания. (Кing et. al. 2006), (Attanoos 

et al. 2002). Той позволява, без да е статистически достоверен във всички 

случаи, бързо ориентиране за диагностичната точност на дадено антитяло. 

Това се отнася особено при използването на единични антитела. Данните в 

специализираната литература обаче, показват твърде големи различия в 

положителната експресия на различните антитела. В литературата, данните 

за Podoplanin D2-40 варират от 75% положителна експресия в проучването 

на Comin и сътр., до 100% в последните проучвания на Ordonez и сътр. 

през 2013 г. Това е свързано най-вече с различните клонове антитела 

произвеждани от многобройни фирми.  

Понякога, при някои тумори като малигнените мезотелиоми, 

коректната диагноза изисква ИХХ изследване, което да включва както 

„положителни“, така и „отрицателни“ маркери, което още повече 

усложнява преценката на туморите само по положителната експресия на 

антителата. По-важен критерий за избор на подходящо антитяло за 

диференциална диагностика на малигнените мезотелиоми и 

метастатичните аденокарциноми се явява т.н. статистически анализ на  
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ROC кривата, който включва чувствителност, специфичност, PPV, NPV, 

пределна точност и AUC – площта под кривата. Това е класически метод за 

валидизация на използвания тест и получените резултати. Той се използва 

от много автори за по-точна преценка на ефективността на всяко едно 

антитяло или на панела от антитела, отколкото процентът на 

положителните резултати. (Liu W. et al. 2008), (Yaziji H et al. 2006), 

(Indrayan A. 2012). 

Избраните антитела по отношение на техните най-добри показатели 

от извършение ROC статистически анализ, бяха комбинирани в панел от 

няколко антитела – от две до шест броя. 

В литературата съществуват описани десетки по-големи и по-малки 

панели антитела, но нито един от тях досега не се е оказал достатъчно 

точен и ефективен, за да бъде поставена коректна морфологична диагноза 

(Ordóñez NG, 2013). Препоръчителните панели постоянно се променят в 

резултат на идентифицирането на нови антитела, които могат да бъдат 

използвани в диференциалната диагноза на тези тумори и на нова 

информация за диагностичната стойност на индивидуалните маркери. 

(Ordóñez NG, 2013), (Senetta R et al., 2013) 

Липсата на абсолютно специфични и чувствителни маркери за 

мезотелиом прави диференциалната диагноза на този тумор много трудна. 

Няма един единствен мезотелиомен или аденокарзиномен маркер, който да 

удовлетторява сто процента изискванията за специфичност и 

чувствителност. Тя зависи изцяло от използването на имунохистохимичен 

панел съставен от „позитивни“ за мезотелиом маркери (т.е. такива които 

най-често се експресират при мезотелиома, но не и при карциномите) и 

„негативни“ за мезотелиом епителни маркери (т.е. такива които най-често 

се експресират при карциномите, но не и при мезотелиомите). Доста време 

е търсен „утопичен“ панел от положителни и отрицателни маркери, който 

да помогне в диференциалната диагноза на ММП и метастатичните 

аденокарциноми. В обширно проучване на King JE от 2008 г. много 

подробно се прави анализ на 13 имунохистохимични проучвания 

посветени на диференциалната диагноза на малигнените мезотелиоми и 

аденокарциноми. То илюстрира много широка вариабилност на 

получените резултати по отношение на ефективността на различните 

антитела. Използването им само с научна цел, без те да бъдат използвани в 

рутинната практика от повече патолози, също влияе на тези резултати. 

Видът на тъканния материал също има голямо влияние върху получените 

https://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abhaya+Indrayan%22
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резултати. Дебелоиглените материали много често имат „кръш“ артефакт, 

който дава фалшиво позитивни резултати при ИХХ оцветяване. В нашето 

изследване също част от материалите са с увредени при вземането ръбове 

и със значителен кръш феномен, отчетен при 21 (2,82%) от получените 

материали, които изключихме от нашето проучване.  В останалите случаи 

материалът се оказва достатъчен за хистологично изследване и само в 8 

случая (0,93%), е преценен като недостатъчен за диагноза и е препоръчана 

повторна биопсия.   

След сравнителния анализ за експресията на отделните антитела ние 

ги комбинирахме в панел положителни за мезотелиом и отрицателни за 

аденокарцином маркери и такива които са положителни за карциноми, но 

отрицателни за мезотелиом. Подбрахме най-подходящите по отношение на 

тяхната специфичност, чувствителност, PPV, NPV, ПТ и AUC данните. 

Изработихме 5 основни панела започващи с комбинация на две такива 

антитела до най-големия достигащ до 8 антитела – по четири от 

положителните и отрицателни такива.  

1. D2-40/CEA 

2. D2-40/calretinin/CEA/TTF1 

3. D2-40/calretinin/CK5-6/CEA/TTF1/CK20 

4. D2-40/calretinin/CK5-6/WT1/CEA/TTF1/CK20/CK7 

Извършеният сравнителен  ROC анализ на така посочените панели 

показа, че от 4-те възможни комбинации, последната е твърде голяма, а 

дава незначително по-добра чувствителност и специфичност, сравнена с 

предходната, въпреки многото включени антитела. Най-статистически 

достоверна се оказва комбинацията от три положителни за мезотелиом и 

три отрицателни за него, но положителни за аденокарциноми маркери.  

1. Имунохистохимичен панел от две антитела – по едно 

положително за мезотелиом и едно положително за аденокарциноми, но 

отрицателно за мезотелиом. Чувствителността на панела е ниска – 67,92%,  

специфичността – 88,27%, ПТ е 78,3%. 

2. Имунохистохимичен панел от 4 антитела – D2-

40/calretinin/CEA/TTF1 

При добавянето на още две антитела в панела – Calretinin и TTF1- 

мезотелиомите се до типизират и остава само един негативен. Mimura и 

сътр. 2007 год. използват панел от същите антитела, за да разграничат 

ММП от различни метастатични аденокарциноми. Изследвайки 66 ММП и 
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66 метастастатични аденокарциноми, те установяват, че този панел има 

специфичност 95,5% за положителните мезотелиоми и 100% за 

метастатичните аденокарциноми. Това им дава основание да приемат, че 

този панел е оптимален за разграничаването на двата процеса. При нас 

резултатите по отношение на диагностицирането на ММП са почти 

същите, но по отношение на метастатичните тумори се различават 

значително – остават фалшиво позитивни 4, а фалшиво негативни 12 

материала. Чувствителността на този панел за всички тумори е 77,35%, а 

специфичността 92,45%. Пределната му точност е 84,90%. Процентът на 

типизираните сигурно тумори е колкото неговата чувствителност – 

77,35%. Това е сравнително ниска чувствителност за диференциално-

диагностичните цели на панела. Той може да бъде използван само като 

ориентировъчен за диагнозата на туморите на плеврата. Все пак неговата 

себестойност е много ниска – 81 лв. и прилагането му е по-лесно. Той ще 

позволи при клинично доказан тумор на белия дроб, метастазата му в 

плеврата да се типизира лесно, имайки предвид  високата сензитивност на 

TTF1. 

3. Имунохистохимичен панел от 6 антитела – D2-40/calretinin/CK5-

6/CEA/TTF1/CK20  

Добавеният маркер СК5/6, успя да типизира изцяло мезотелиомите, 

които остават с имунофенотип D2-40+/Calretinin+/СК5/6/+ (100% 

специфичност) и изцяло отрицателен за „карциномните“ антитела – СЕА-

/TTF1-/СК20-. 

По отношение на метастатичните аденокарциноми, той успя да 

типизира 39 от 46 метастази, достигайки ефективност 89,76%. Фенотипът 

на метастазите е D2-40-/Calretinin-/СК5/6/- и  СЕА+/TTF1+/СК20+.  

Този панел е с чувствителност 89,76%, специфичност 100% и 

пределна точност – 94,28%. Това е един оптимален резултат, който 

типизира 100% ММП и 90% от метастатичните тумори. Себестойността му 

сравнена с предишния е по-висока – 136 лв., но диагностичните му 

възможности са оптимални.  

Ние предлагаме тази комбинация от шест маркера – D2-

40/calretinin/CK5-6/CEA/TTF1/CK20 (три положителни за мезотелиом 

и три отрицателни за него, но положителни за аденокарциноми), да 

бъде приет като оптимален, както по отношение на неговата 

диагностична стойност, така и по отношение на себестойността му.  
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Изработените от нас панел антитела за диференциална диагноза на 

ММП от метастатични аденокарциноми се основава на подбирането на 

антитела с най-високи стойности за целия периметър на ROC анализа. 

Аналитичната крива на ROC графиката за D2-40, calretinin и СК5/6 

поотделно, е разположена високо над диагонала, което определя и 

голямата площ на AUC –  между 0,8 – 0,9.   Карциномните маркери СЕА, 

TTF1 и СК 20 имат значително по-ниски стойности на AUC – от 0,6 до 0,8, 

но обединяването им в панел заедно с мезотелиомните маркери подобрява 

значително техните възможности като класификатори.  Окончателните 

резултати за неговата чувствителност са 89,76%, специфичност 100% и 

пределна точност – 94,28%. Сравнителният ROC анализ на панела и 

реалното му използване, дават основание да се приеме,  че най-

ефективната комбинация маркери е съставена от 3 „положителни“ за 

мезотелиом и отрицателни за аденокарциноми антитела (D2-

40/Calretinin/СК5/6/) и 3 „положителни“ за аденокарцином, но отрицателни 

за мезотелиом антитела (CEA/TTF1/CK20). Това е   оптимален резултат, 

който типизира 100% ММП и 90% от метастатичните тумори.  

При неизвестно първично огнище е необходимо в някои случаи да се 

прави допълнително типизиране. Това се отнася за метастази от простатна 

жлеза, яйчник, ендометриум, бъбрек, стомах и невроендокринни тумори. 

Себестойността му е 136 лв, която сравнена с предишния по-малък панел е 

по-висока, но диагностичните му възможности са значително по-добри. 

Изработеният от нас диагностичен алгоритъм. посочва етапите в 

диагностиката на туморната патология. Ние изхождахме от презумцията 

той да бъде максимално опростен и приложим във всеки един случай. 

Диагностичният алгоритъм е изработен на принципа на тясно 

взаимодействие с клиничните специалисти – гръдна хирургия, образна 

диагностика и патология. Той се основава на принципа на етапност в 

изследванията, с приоритет на минимално инвазивни методи за получаване 

на материал за хистологично изследване. Съобразен е е за момента с 

методиката на клиничните пътеки, но ще бъде още по-ефективен при 

бъдещето създаване на диагностично свързани групи за диагностика и 

лечение на болния. Приложим е във всяка Клиника по гръдна хирургия и 

Отделение по клинична патология. 
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ИЗВОДИ 

1. Туморите на плеврата са 38% от всички заболявания на плеврата. Най-

честият от първичните тумори е ММП представляващ 13% от 

туморите на плеврата и засяга 2 пъти по-често мъжете и за двата пола 

във възрастта 60 – 69 години. Метастатичните тумори са 85% и от тях 

аденокарциномите са 73%. Съотношението мъже:жени е 2:1 и най-

често засегната възраст е 60-69 години.  

2. Рутинното цитологично изследване на плеврален пунктат не може да 

бъде използвано за диагноза на ММП, поради ниската си 

специфичност, чувствителност и точност. Той е добър метод за 

доказване наличието на туморни клетки при метастатичните 

карциноми на плеврата. Използва се основно за проследяване стадия в 

развитието на туморите и за преценка на ефективността на лечението.  

3. Дефинитивната, коректна патологоанатомична диагноза на 

мезотелиома и разграничаването му от метастатичните тумори на 

плеврата изисква изследване на тъканнен биопсичен материал. 

Предпочитан метод за вземане на такъв материал от плеврата е VATS. 

4. Експресното интраоперативно изследване, има ниска чувствителност 

и специфичност и не се препоръчва за диагностика на ММП, особено 

при наличието на малък единичен материал.   

5. ИХХ изследване има съществено значение за диагнозата и 

диференциалната диагноза на ММП и метастатичните тумори на 

плеврата. Най-висока чувствителност и специфичност като 

положителни антитела за ММП имат D2-40, сalretinin, CK 5/6 и WT1, 

а от отрицателните епителни маркери СЕА, TTF1 и СК 20. 

6. Имунохистохимичното изследване задължително трябва да включва 

панел от „положителни“ за ММП и „отрицателни“ (карцином-

свързани) маркери. Подходящият оптимален панел от антитела за 

разграничаване на малигнения мезотелиом от метастатичните 

аденокарциноми е D2-40/Calretinin/CK5/6 и CEA/TTF1/CK20. 

7. Диагностичният алгоритъм е изграден на принципа на тясно 

взаимодействие на клиницисти и патолози и последователност в 

етапите на диагностиката на туморните заболявания на плеврата. Той 

е приложим във всяка Клиника по гръдна хирургия и 

Патологоанатомично отделение. 
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Заключение 

Диагностиката на ММП изисква мултидисциплинарен подход, 

включващ научна и насочена практическа квалификация на пулмолози, 

рентгенолози, гръдни хирурзи, патолози и онколози. Коректната диагноза 

на това малигнено заболяване често е трудна и налага много 

последователни диагностични стъпки (в повечето случаи – инвазивни). 

Стандартизирането им е направено, чрез изработването на диагностичен 

алгоритъм, отразяващ специфичните възможности на нашата медицина и 

конкретното лечебно заведение. Окончателната диагноза може да бъде 

поставена само при хистологично изследване на биопсичен материал, при 

който рутинната обработка и оцветяване на препаратите често не са 

достатъчни за точна диагноза. Затрудненията при хистологичното 

изследване се дължат най-вече на близката прилика в хистологичната 

картина на ММП и метастатичните тумори на плеврата. При почти всички 

случаи се налага използването на ИХХ изследване за тяхното 

разграничаване, което е изключително важно за лечението и прогнозата 

при болния. Най-подходящо е ИХХ изследване да става с три 

„положителни“ за мезотелиом маркера и три „отрицателни“ от групата на 

карциномните епителни маркери. Така с голяма сигурност може да се 

потвърди диагнозата ММП или съответно метастатичен карцином. При 

затруднение на това ниво и особено при метастатичните тумори с 

неизвестна първична локализация, е необходимо разширяването на ИХХ 

панел с допълнителни маркери от групата на позитивните карциномни 

маркери. Избирането на подходящи за диагностика антитела зависи от 

много фактори: хистологична картина и предполагаема диагноза, 

локализация, клинични данни, пол и възраст на пациента. Изборът на 

маркерите трябва да се основава на първо място на тяхната наличност, но и 

на това кои дават най-доброто качество на оцветяване в дадена 

лаборатория. Не на последно място, трябва да се има предвид и 

икономическата себестойност на изследването. Уместно е да се използват 

доказани и достъпни в търговската мрежа антитела.  

Нашата препоръка е при всеки туморен процес на плеврата в 

диферециално диагностичния план на клинициста да се включва винаги и 

ММП като насочено се търси азбестова експозиция, независимо от 

възрастта на пациента и се спазват етапите в изработения от нас 

диагностичен алгоритъм. 
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Приноси 

1. Проведохме обширно проучване на туморите на плеврата, 

включвайки 47 ММП и 253 от най-честите честите туморни метастази 

в  плеврата, изхождайки от факта, че тяхното разграничаване има 

основно значение за прогнозата при болния.  

2. Уточнихме диагностичните възможности на различните методи за 

получаване на адекватен тъканен материал за изследване от плеврата 

и диагностичната им стойност за коректна морфологична диагноза на 

туморите. 

3. Извършихме изследване с максимално разширен ИХХ панел, 

включващ 13 антитела за диагностициране на малигнени мезотелиоми 

и епителни маркери за метастатични аденокарциноми. Въз основа на 

получените данни за тяхната специфичност и сензитивност 

изпробвахме няколко комбинации от различни антитела. Създадохме 

и въведохме в практиката оптимален, диагностично ефективен и 

икономичен, имунохистохимичен панел за диференциална диагноза 

на ММП и най-честите метастази от аденокарциноми в плеврата.  

4. Изработихме цялостен алгоритъм за диагностика на туморите на 

плеврата приложим във всяко патологоанатомично звено и Клиника 

по гръдна хирургия, включващ диагностичното поведение, както на 

клиницистите, така и на патолозите. 

5. Изработихме модел за протокол на биопсичен отговор от патолога при 

цитологично и хистологична изследване, с цел уеднаквяване 

интерпретацията на хистологичната диагноза на туморите.  
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