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Най-често срещани съкращения: 

 

На кирилица:  

АК – Аденокарциноми 

АКИС – Аденокарцином ин ситу 

ААХ – Атипичната Аденоматозна Хиперплазия 

БАК – Бронхиолоалвеоларен карцином 

ЕБ – ендоскопски биопсии  

ИХХ – Имунохистохимия 

ЛАК – Лепидичен тип аденокарцином 

МАРК – Митоген Активираща Протеин Киназа 

МИА – Минималноинвазивен аденокарцином 

НДКБК – Недребноклетъчни Белодробни Карциноми. 

НЕК – Невроендокринни карциноми 

ЕКНЕК – Едроклетъчен невроендокринен карцином 

ДКБК – Дребноклетъчен белодробен карцином 

ПКК – Плоскоклетъчни Карциноми 

ПКБК – Плоскоклетъчни белодробни карциноми 

РМ – Резекционен Материал 

СПП – Свободната от прогресия преживяемост 

ТКИ – Тирозин-киназни инхибитори 

ТМА – Тъканна Матрица 

ЩБ – Щипкова Биопсия 

 

На латиница:  

CIS – Carcinoma in situ; 

EGFR – Epidermal Growth Factor Receptor; 

IASLC – International Association for the Study of Lung Cancer; 

HGF – Хепатоцитния растежен фактор;  

HMWCK – high-molecular-weight“CKS; 

Sp – Specificity; 

Sn – Sensitivity; 

STAT – signal transducer and activator of transcription; 

NPV – Negative Predictive Value; 

OA – Overall Accuracy;  

PPV – Positive Predictive Value; 

TKR – Tyrosine Kinase Receptor; 

TTF-1 – Thyroid transcription factor-1. 
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Глава I 

Въведение 

Предмет на дисертационния труд е проучване на недребноклетъчни белодробни 

карциноми (НДКБК) в светлината на новата патоанатомична класификация въведена 

през 2011 г. Тази класификация е изготвена с участието на патолози и на специалисти 

от IASLC/American Thoracic Society (ATS)/ European Respiratory Society (ERS) 

Classification (Travis WD,  2011; Travis WD, 2012) за НДКБК, която дава и конкретни 

препоръки към патолозите и е съобразена с нуждите на персонализираната терапия при 

белодробните карциноми. Нашето изследването цели да проучи демографските, мор-

фологичните, имунохистохимичните и мутационно-генетичните характеристики на 

НДКБК при пациенти със смесен етнически състав в Региона на Южна България. 

Белодробните карциноми са едни от най-често срещаните карциноми и са при-

чина за значителна част от смъртните случаи в редица страни, като 5 годишната прежи-

вяемост след началото на заболяването е по-малка от 15 %. В публикация от 2011 годи-

на Global Cancer Statistics установява тенденция за нарастване на броя на белодробните 

карциномите и в развитите и в развиващите се страни, като 56% от тях са в последните. 

Причините за това се коренят главно в начина на живот – тютюнопушене, намалена 

физическа активност и нерационално хранене (“westernized diet“). 

Трите най-чести хистологични типа на белодробен карцином са: плоскоклетъ-

чен, аденокарцином и дребноклетъчен недиференциран. Плоскоклетъчният и адено-

карциномът, означавани още като недребноклетъчни белодробни карциноми (НДКБК) 

съставляват около 80% от видовете белодробен рак. 

При отделните хистологични видове терапевтичния подход е различен. Напре-

дъкът на теоретичното познание е предпоставка, чрез възможностите на фармацевтич-

ната промишленост, да се търсят нови подходи за лечение на туморите. Приоритет сред 

тях са и НДКБК. Благоприятният медикаментозен ефект при последните е възможен 

чрез блокиране на звено, което ограничава растежа на туморните клетки, какъвто е ре-

цепторът за епидермалния растежен фактор – EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). 

До две трети от злокачествените неоплазми на белия дроб са неоперабилни, а 

патологичната диагноза се установява от цитологично изследване или на ендоскопски 

биопсии. Мнозинството от биопсичните диагнози в практиката се поставят само на ру-

тинна светлинна микроскопия. Едва 1 от 4 биопсии използват имунохистохимията 

(ИХХ) като диагностичен метод, значението на който е изключително съществено за 

категоричното определяне на хистологичния вид рак. А това е особено важно в послед-

ните години, когато се налагат нови методи на терапия, включително и за НДКБК. 

По-голямата част от НДКБК – аденокарциномите и плоскоклетъчните карцино-

ми се отличават на базата на стандартни морфологични критерии. Това обаче може да 

доведе до грешки в интерпретацията, тъй като при белодробните аденокарциноми често 

има коагулационна некроза, при което клетки добиват сквамоиден вид, псевдокератоз-

ни промени и пикнотични ядра. На свой ред, свамозните карциноми често имат дегене-

ративни вакуоли в клетките, които симулират муцин, а ядрата са с големи нуклеоли. 

Тези затруднения се наблюдават особено често в малките материали подлежащи на 

изследване – ендоскопски щипкови биопсии, видео асистирани торакоскопски матери-
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али (VATS). А цитологията, дори когато е убедителна трудно може да бъде надежден 

критерий за определяне на хистологичния вид. 

Тъй като 70% от НДКБК се откриват в неоперабилен етап, съществено е значе-

нието на биопсичния материал, въз основа на който се поставя диагнозата и се опреде-

ля терапията. До скоро уклончивата диагноза „недребноклетъчен белодробен карци-

ном“– без да е посочена друга типизация беше широко застъпена като общ подход към 

малките биопсии, поради невъзможност да се направи сигурно  разграничаване. Днес 

това е наложително. 

Докато хистологичното отграничаване на добре диференцираните белодробни 

аденокарциноми от плоскоклетъчните е лесно, то не така стоят нещата с нискодифе-

ренцираните карциноми. Имунохистохимичният маркер ТТF-1 се експресира главно в 

аденокарциномите, но не и в плоскоклетъчните карциноми. Затова той се налага като 

подходящ маркер при хистологичното определяне на първите. Като уместен ИХХ па-

нел за аденокарциноми се приема комбинацията  ТТF-1 и NapsinA, евентуално и СК 7, 

а p63 и сytokeratin 5/6 за плоскоклетъчните карциноми. Възможностите на Napsin-A 

като имуномаркер е в процес на тестване. 

 

Изводи от литературния обзор: 

 

1.Последните доклади от Националния Раков Регистър (НРР) показват покачва-

не в заболеваемостта и смъртността от рак на белия дроб в България; при мъжете сред-

ногодишно с 1.2 % и с 0.2 %, съответно, а при жените с 2.3 % и 0.5 %. В нашата лите-

ратура не намерихме данни за комплексно хистологично, имунохистохимично и гене-

тично изследване на белодробните карциноми. 

 

2.Разграничаването между белодробните туморни подтипове е от съществено 

значение за избор на лекарствена терапия. Повечето проучвания върху специфични за 

белодробните карциноми антитела са обемни и скъпоструващи, като все още няма 

единен оптимален алгоритъм за диагностика на НДКБК. 

 

3.Установена мутационната честота на EGFR за България сред пациенти с 

НДКБК е 9.4%, като жените са двойно повече от мъжете. EGFR мутациите варират от 

11% до 19% при афроамериканците и 13%-15% при белите американци. В Латинска 

Америка честотата на EGFR мутациите е сигнификантно по-висока – достига 30.4% до 

33.2% и е съизмерима с тази в азиатските страни. За района на Южна България, който 

е със смесен етнически състав (турско и българско население), извадково проучване не 

е направено, като ние очакваме по-висока честота на EGFR мутациите, както е сред 

населението в НР Турция – 25%-30% и е  съпоставима с честотата на мутациите 

сред азиатското население. 
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ГЛАВА II. ЦЕЛ  и  ЗАДАЧИ: 

 

ЦЕЛ: 

 

 

Целта на дисертационния труд е да се въведе оптимизиран иму-

нохистохимичен панел за диагностика на недребноклетъчните белод-

робни карциноми, който в съпоставка с риска от тютюнопушене и му-

тациите в EGFR, да допринесе за персонализирана таргетна терапия 

на заболели от Южна България.  

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Да се изследва проспективно биопсичен материал от пациенти с НДКБК 

от Пловдивска област и Южна България, с оглед на демографски пока-

затели и експозиция на тютюнев дим. 

 

2. Да се анализират възможностите и ограниченията при диагностиката на 

умерено и ниско диференцирани недребноклетъчни белодробни карци-

номи в ендоскопски и резекционни материали.  

 

3. Да се сравнят сензитивността и специфичността на имунохистохимич-

ните маркери СК7, TTF1, NAPSIN A за аденокарциноми и p63, и 

CK34βE12 - за плоскоклетъчни карциноми, като се определи информа-

тивността на всеки от тях в имунохистохимичния панел. 

 

4. Да се изследват типизираните карциноми за EGFR мутационната  

честота. 

 

5. Да се изследва връзката на НДКБК с тютюнопушенето и мутационната 

честота на EGFR за Южна България.  
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ГЛАВА III. Материали и методи: 

 

МАТЕРИАЛИ: 

 

 

За целта на настоящия труд е изследван проспективно и диагностичен, ендос-

копски биопсичен материал от 170 пациента (ЕБ)  получен от УМБАЛ „Св. Георги“ 

- Пловдив и изпратени материали от Южна България (Старозагорска, Хасковска, Кър-

джалийска област) на случаен принцип, като материалите са типизирани първоначално 

с минимален панел от два маркера TTF-1 и p63 и са изследвани за EGFR мутации. 

Начало на изследването: От януари 2011 до януари 2015 - 4 годишен период. 

На втори етап е изследван проспективно и ретроспективно резекционен мате-

риал (РМ) от 72 първични белодробни карцинома с 5 маркера (СК7, TTF1, NAPSIN A 

за аденокарциноми и p63, и CK34βE12 за плоскоклетъчни карциноми), като туморите 

са изследвани за EGFR мутации. 

 

Основни групи на изследвания материал: 

 

А. „Малки“, диагностични биопсии, n=170. 

 

Включващи критерии за подбор на материала:  

а) Малки „диагностични“ биопсии получени чрез Ендоскопска биопсия, VATS или ин-

цизия; 

б) Подбрани са само първоначално диагностицирани на рутинен препарат НДКБК; 

в) В материала присъстват не по-малко от 200 туморни клетки;; 

 

Изключващи критерии: 

а) Дребноклетъчни белодробни карциноми;  

б) Метастатични карциноми; 

в) Недостатъчен за изследване материал, под 200 клетки в блок; 

 

Б. РМ, n=72.  

 

Включващи критерии за подбор на материала: 
1. Резекционен материал от бял дроб. 

2. Случаи с клинично потвърдено първично огнище в белия дроб. 

3. Първично диагностицирани на рутинна микроскопия НДКБК. 

 

Изключващи критерии: 

1.  Първоначални клинични данни за метастази в белия дроб от друг орган. 

2. Дребноклетъчни белодробни карциноми. 

 

Материалът от 242 биопсии е разпрелен в следните групи:  

I-ва група: Ендоскопски материал от ЩБ, VATS и малки диагностични биопсии 

представен от НДКБК (n=170) с хистологична диференциация G2, G3 и G4 се 

тества първоначално с рутинен ИХХ панел от 2 моноклонални антитела – TTF-1 
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и p63. При двойно отрицателен резултат или фокално типизиране се дотипизира 

с Napsin A и Syn. 

II-ра група: 72 резецирани биопсични материала от НДКБК са типизирани с 

разширен панел от 5 маркера включващи Napsin A, TTF-1, CK7, p63, CK34βE12. 

 

I. Група – Първични аденокарциноми на белия дроб – 34 случая + 3 аденосква-

мозни (аденоматозна съставка n=37). 

II. Група – Неаденокарцинома и други тумори на белия дроб – 35 случая (22 ПКК и 

13 недиференцирани карциноми (НОТ): 

2.  Плоскоклетъчни карциноми – n=22. 

3. Едроклетъчни недиференцирани карциноми – n=9. 

4. НДКБК- НОТ – n=4. 

5. Плоскоклетъчната съставка на аденосквамозни карциноми – n=3. 

 

 

След първоначалното светлинно микроскопско типизиране на туморите съоб-

разно класификацията по СЗО 2004 година, материалите са ретипизирани в съответст-

вие с последните критериите на Новата IASLC/American Thoracic Society/ European 

Respiratory Society - Международна Мултидисциплинарна Класификация за НДКБК от 

2011 година, за туморите на белия дроб. Използва се работна карта, която да удостове-

рява възрастта, пола на пациента, локализация на тумора, тютюнопушене в пакетого-

дини (ПКГ) и клиничен стадий. От пациентите е взето информирано съгласие за изпол-

зване на биологичния материал от туморните проби за имунохистохимичен и мутацио-

нен анализ. 

 

МЕТОДИ: 

 

1. Хистологично изследване: 

1.1 Методичен принцип. Методиката се базира на фиксиране на тъканите, изготвяне на 

тънки хистологични срезове (2 - 5 микрона), които се оцветяват с подходящи оцветите-

ли, за да се проявят на светлинно-микроскопско ниво клетъчните и тъканните структу-

ри. 

 

1.2 Техника за изготвяне на хистологичните препарати. Включва следните процедури: 

а) Фиксация в 10% неутрален разтвор на формалин;  

б) Обработка на тъканите с включване до парафинов блок, с точка на топене 60°;   

в)Изготвяне на микротомни срезове – площта на хистологичния срез трябва да съответ-

ства на площта на тъканното късче; 

г) Оцветяване с H&E; 

д) Включване с Eucit  и покривно стъкло. 

2. Имунохистохимично изследване (ИХХ):  

2.1 ИМУНОХИСТОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРАФИНОВИ ТЪКАННИ 

СРЕЗОВЕ-MЕТОДИКА: 

I.Фиксиране в неутрален формалин на късчетата тъканен материал и включването им в 

лесно топим парафин. 
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II.Приготвяне на срезове с дебелина  2-3 μm от парафиновото блокче и монтиране на 

срезовете върху предметни стъкла предварително обработени с адхезив. 

III.Депарафиниране на приготвените слайдове след инкубацията им 2 часа на 50С° (в 

термостат) чрез ксилол и рехидратиране на срезовете с нисходяща концентрация алко-

холи до вода. 

IV.Тестване на антителата е съобразно стандартни протоколи валидизирани от фирмите 

производител.  

Основните характеристики на антителата са описани в Табл 1: 

 

Антитяло Клон Разреждане Ph Експресия Маркира 

 

TTF-1 мише 

моноклонално 

 

SPT24 

 

1:200 

 

Ph6 

 

ядрена 

Базални клетки на 

епитела, пневмоцити, 

клетки на Клара, НЕ 

клетки 

 

Napsin A мише 

моноклонално 

 

IP64 

 

1:400 

 

Ph6 

 

цитоплазмена 

Пневмоцити тип II, 

алвеоларни 

макрофаги, 

плазматични клетки 

СК7 клетъчна 

линия от 

овариален 

карцином; 

човешки СК7 

 

OV-TL 

12/30 

 

Готов разтвор 

 

Ph6 

 

цитоплазмена 

Пневмоцити, АК, 

мезотел 

р63 мише моно-

клонално 

Клон 7JUL 1:50 Ph8 ядрена Базални клетки на 

епитела, ПКК 

СК34βЕ12 

човешки СК 

1,5,10 и 14 

RTU-

34βЕ12 

Готов разтвор Ph6 цитоплазмена Епителни клетки 

Synaptophysin 

мише 

моноклонално  

27G12 Готов разтвор Ph6 цитоплазмена Невроендокринни 

клетки 

Табл. 1: Видове използвани антитела и техните характеристики.  

 

2.2 За статистическия анализ се отчита разпределението на експресирания маркер по 

площ: 

2.2.1. 10-25% ; 

2.2.2. 25-50% ; 

2.2.3. 50-75%; 

2.2.4. 75-100%. 

 

3. Според хистологичната диференциация карциномите са градирани в четири групи: 

I.Добре диференцирани (G1).                           II.Умерено диференцирани (G2).  

III.Ниско диференцирани (G3).                       IV.Недиференцирани карциноми (G4). 
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Фиг 1: Експресия на ядрени и цитоплазмени маркери.  

Легенда: F – Фокална експресия 

 

 

 

 

 

TTF1 P63 

CK34βE12 Napsin A 

CK7 TTF1, F 
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4. Интерпретация на резултатите: 

4.1. Отчитане на резултатите е въз основа на разработени методи съобщени от 

Mukhopadhyay и Katzenstein; 2011(65) и Ring et al.; 2009(81).  

а/ За всяко антитяло, пробата се счита за положителна, ако 10% или повече туморни 

клетки са маркирани.  

б/ Случаи с <10% оцветяване и липса на фокално положително оцветени области са 

отбелязани като негативни (N0 - ядрено,C0 - цитоплазмено). 

в/ Случаи, които са били предимно негативни, но съдържат малки области на туморни 

клетки, в които почти всички туморни клетки са положителни са класифицирани като 

фокално положителни (NF,CF). 

г/ В белодробната тъкан като вътрешна контрола положително се отчита наситена ка-

фява ядрена оцветка - N (Nuclear); Легенда: липса на експресия - N0; слаба оцветка – 

N1 (фиг.12); N2 – умерен интензитет (фиг.13); N3 - интензивна оцветка (фиг.14), фо-

кално оцветяване – NF (фиг.15).  
д/ Цитоплазмените маркери се отчетоха също полуколичествено съобразно интензитета 

на оцветяване: слаб, умерен и силен интензитет. Съобразно площта - дифузна и фокал-

на оцветка: С1, С2, С3 и СF. 

 

4.2. Като критерий за интерпретация на имунохистохимичните и генетичните резултати 

включихме и отчитането на формалиновата фиксация за: 

а/ 6 часа 

б/ 12 часа 

в/ 24 часа 

г/ 48 часа 

д/ 72 часа 

е/ повече от 72 часа 

ж/ използване на фабрично готов неутрален, буфериран формалин 10%. 

 

5. ДНК тестване, EGFR gene mutation analysis. След имунохистохимично типизиране 

242 НДКБК са изследвани проспективно в Централна Генетична лаборатория  “Майчин 

дом“ *Лаборатория по Молекулярна патология* – гр. София. 

Изследван е материал от включени в парафин резекционни и ендоскопски биоп-

сии. За ДНК анализ са подбрани само случаи с над 50% туморен клетъчен материал в 

срез. Използвани са 10 среза на 5μm. ДНК се екстрахира с помощта QIAamp ДНК FFPE 

Tissue Kit® на (Qiagen), който е специално проектиран за изолиране и пречистване на 

високо качествена ДНК. За генетичния анализ на EGFR мутациите, се използва 

Scorpions Amplification Refractory Mutation System (SARMS) technology (Qiagen). Изс-

ледването за EGFR мутации се базира на real-time PCR технология за откриване на 29 

соматични мутации в гена на EGFR, екзони 18-21 от които Т790М; делеция в екзон 19; 

L858R; L861Q; G719X; S768I; инсерция в екзон 20. Термалният цикъл включва първо-

начална инкубация на 95°C за 10 min, 35 цикъла от 94°C за 30 s, 51° за 30 s и 72° за 1 

min, последвана от 7 min разтягане на матрицата на 72°. Използваните праймери са: 
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първоначален 5`-GAGCTTGTGGAGCC TCTTAC-3`, противоположен 5`-

GCAGGGATTCCGTCATATGGCT-3`. 

Пробите са считани за положителни, ако е бил открит един от 29-активиращи 

мутации на EGFR. Проведеното изследване не открива варианти в EGFR гена, свързани 

с резистентност към терапия с тирозин-киназни инхибитори. 

 

6. Статистически метод. 

Анализът на данните се извърши с помощта на SPSS версия 17 (статистически 

пакет за социални науки) и офис Microsoft Excel 2007. 

Непрекъснатите променливи са представени като средна стойност ± стандартна 

грешка, докато дискретните променливи са представени като брой и процент. Чувстви-

телност, специфичност, и цялостната точност измервания с положителни и отрицател-

ни прогнозни стойности от имунохистохимията се определя с използване на уравнения. 

1. Основните задачи за проверка на непараметрични хипотези с помощта на χ2 крите-

рий на Пиърсън са: 

• Проверка на хипотеза за вида на разпределението на случайна величина; 

• Проверка на хипотезата за независимост на две случайни величини (сравнителен ана-

лиз на ЕБ и РМ); Student Т тест за разликата между две средни, параметричен тест за 

независими извадки; 

2.Двумерно разпределение използвахме за изчисляване на едновременно разпределение 

на две променливи чрез Crosstabs; 

3.Бинарния логистичен регресионен анализ използвахме за сравнение на двете групи 

специфични антитела: Коефициентите съотношения (OR) и 95% доверителен интервал 

(CI) са изчислени; 

4. ANOVA- дисперсионен анализ за сравняване на повече от две независими извадки. 

Чрез многовариантния логистичен регресионен анализ се тества влиянието на промен-

ливите (пол, възраст, тютюнопушене, TNM стадий, хистологична диференциация, ет-

нос);  

5.Във всички тестове, р-стойностите по-малки от 0.05 се приеха за статистически зна-

чими. 
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Глава IV: СОБСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

Разпределение на пациентите по клинични и морфологични показатели: 

Резултати от задача №1:  

1.1. От 170 получени ендоскопски биопсии на пациенти с НДКБК 93 случая са от Юж-

на България (Хасковска и Кърджалийска) (54.65%); 77 са от Пловдив и Пловдивска об-

ласт (45.36%). (Графика I): 

 

1.2. Разпределение по пол и възраст: 

Мъжете са 148 (87.06%), а жените - 22 (12.94%). Възрастта на пациентите варира 

от 39 до 83 години. Средна възраст мъже 63.5 (±6.5). Средна възраст жени 60.5 (±17.0). 

Съотношение мъже/жени е 148/22 = 6.7 : 1. При разпределението им в четири възрасто-

ви групи се установява следното: 

I-ва група от  <40-49 години - 14 пациента (8.2%); м/ж 11/3 – (6.5% / 1.8%). 

II-ра група 50-59 години  - 36 (21.3%); м/ж 29/7 – (17.5% / 4.1%). 

III-та група 60-69 години  - 84 (49.5%); м/ж 76/8 – (45.5% / 4.04%). 

IV-та група над 70 години  - 36 пациента (21.3%); м/ж 32/4 – (19.4% / 1.9%). (Табл. 2 и 

графика II): 

пол 30-39 г 40-49 г 50-59 г 60-69 г 70-79 г ≥80 г 

Мъже 

N=148 

1 

0.68% 

10 

6.8% 

29 

19.7% 

76 

51.7% 

31 

21.1% 

1 

0.68% 

Жени 

N=22 

0 3 

13.5% 

7 

31.5% 

8 

36.0% 

4 

18.0% 

0 

Табл 2: Разпределение на заболеваемостта от белодробен карцином в различните десе-

тилетия по пол. 
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(Графика. II): Съотношение на заболелите по пол в цялата група n=170: 

 

1.3. Разпределение на пушачи и непушачи:  

При активните пушачи се оформят следните групи : 

 до 20 ПКГ - 7 пациента (4.1%), само мъже;  

 до 30 ПКГ заболелите са 23 (13.5%) – мъже/жени съответно 22/1; (12.5%/0.56%); 

 до 40-50 ПКГ са 63-ма пациенти (37.2%); м/ж – 60/3; (35.7%/1.8%).  

Сумарно активните пушачи в групите съставляват 55.6% (93 пациента). Жените 

активни пушачки са 4 (2.2%); мъже 89 (53.4%). 

 

В групата на непушачите, бивши пушачи и пасивни пушачи разпределението е както 

следва: 

 непушачи са n=15 (8.8%); м/ж – 1/14; (0.56/8.3%);  

 бивши пушачи n=49 (28.6%); м/ж – 47/2; (27.8%/0.8%);  

 като пасивни пушачи са се определили  n=3 (1.8%);  м/ж – 1/2; (0.56/0.8); 

Групата на непушачите към момента на изследването е съответно – n=67 пациента 

(39.5%); м/ж – 49/18; (28.6%/10.9%).  

Общо пациентите, които в даден период от живота си са употребявали цигари за по-

дълго време са 86% (Табл. 3): 
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Табл.3 Разпределение по групи на непушачи, бивши пушачи и активни пушачи по ПКГ 

на 170 пациента: 

 

Пациен-

ти 

НЕ-

пуша-

чи 

Бив-

ши 

пуша-

чи 

Пасив-

ни пу-

шачи 

Общо 

НЕ-

пуша-

чи 

20 

ПКГ 

30 

ПКГ 

>40 

ПКГ 

Общо 

активни 

пушачи 

Неуста-

новени 

Мъже 

(148) 

87.06% 

 

1 

0.56% 

 

47 

27.8% 

 

1 

0.56% 

 

49/170 

28.6% 

 

7 

4.1% 

 

22 

12.5% 

 

60 

35.7% 

 

89/170 

53.4% 

 

10 

5.9% 

Жени 

(22) 

12.94% 

 

14 

8,3% 

 

2 

0.8% 

 

2 

0.8% 

 

18/170 

10.9% 

 

0 

0% 

 

1 

0.56% 

 

3 

1.8% 

 

4/170 

2.2% 

 

0 

0% 

Общо 

(170) 

100% 

 

15 

8.86% 

 

49 

28.6% 

 

3 

1.8% 

 

67/170 

39.5% 

 

7 

4.1% 

 

23 

13.5% 

 

63 

37.2% 

 

93/170 

55.6% 

 

10 

5.9% 

 

Графика III, към табл. 3: 
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1.4. Клиничният стадий на заболяването съобразно TNM 7 ревизия е: 3 пациента във 

IIB стадий – 1.8%; 54 в IIIA – 32.3%; IIIB стадий – 64 пациента (37.03%) и 49 случая в 

IV стадий на болестта – 28.6%. (Графика IV): 

 

 

Графика IV: Разпределение на пациентите с белодробен карцином по клиничен стадий. 

 

При изпълнение на задача №2. 

2.1. Разпределението на биопсичния материал по групи е както следва:  

А: ЕБ: 

I.Малки, „диагностични биопсии“ при неоперабилни тумори, получени чрез експлора-

тивна торакотомия;  n=37 броя (21.7%); 

II.Ендоскопски биопсии общо n=119 случая (75%); 

 получени чрез VATS (Видео Асистирана Торакоскопия) – n=34 биопсии 

(25%);  

 чрез ЩБ (Щипкова Биопсия при бронхоскопско изследване) – n=85 би-

опсии (50%). 

Изследвани бяха и метастази:   

- в лимфни възли 7 (1.8%);  

- в главен мозък 2 (0.8%);  

- в прешлен 3 (1.2%);  

- по една 1 (0.56%) метастаза в кожа и в перикард;   
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Общо 14 бр. - (4.8%). (Графика V): 

 
Графика V. Биопсичен материал получен чрез ендоскопски методи. 

2.2. Хистологична диференциация на ЕБ (оцв. Х.Е.):   

 високо диференцирани (G1) – 0 биопсии;  

 умерено диференцирани (G2)  - установени 101 биопсии (59.3%);  

 ниско диференцирани (G3) - 56 случая (33.0%);  

 

Невъзможност за диференцировка се установи при 13 материала  – недиференцирани 

 (G4 хистологична диференциация-7.7%). Общият процент на ниско и недиференцира-

ните  карциноми  е 40.7% (Графика VI):  
 

G2-59.3%

G3-33.0%

G3+G4
40.7%

G4-
7.7%

Хистологична диференциация на НДКБК в 
ЕБ 

 
Графика VI: Ендоскопски биопсии – хистологична диференциация. 

 

От всичките 170 получени биопсии на НДКБК в ниско и недиференцирани карциноми 

(G3, G4) са 69 биопсии (40.7%). Първоначално имунохистохимично типизирани бяха 12 

случая (17.24%). Нетипизираните имунологично хистологии са 82.76% (Графика VII): 
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Карциноми с ниска диференциация

типизирани

нетипизирани

82.76%

17.24%

 
Графика VII: Процентно разпределение на типизирани и нетипизирани карциноми в G3 

хистологичен стадий.  

2.3. Разпределението на биопсичния материал съобразно първоначално диагностицира-

ните материали класифицирани по СЗО от 2004 година, преди ИХХ типизиране показа 

следното: 

     Аденокарциноми (АК)  - n=73 случая (42.9%), от които:  

 Солидни - 45 (61.7%);  

 Папиларни – 11 (15.1%);   

 БАК (лепидични) - 7 (9.6%);   

 Ацинарни   – 2 (2.7%);   

 Муцинозни  – 7 (9.6%);  

 Аденоидно-кистични - 2 (2.7%);  

Аденосквамозни карциноми - 8 (4.7%). 

Плоскоклетъчни карциноми (ПКК) – n=68 случая (40.1%). 

 

Осем карцинома бяха типизирани по старата класификация като едроклетъчни (4.5%), а 

в 13 случая (7.6%) типизацията беше невъзможна и те бяха класифицирани като неди-

ференцирани карциноми, неопределен тип (НОТ)  (Табл. 4): 

Години 40-59 год. 50-59 год. 60-69 год. 70-80 год. 

Брой пациенти  

процент 

14 

(8.2%) 

36 

(21.3%) 
84 

(49.5%) 

36 

(21.3%) 

Биопсии ЩБ VATS „диагностични 

биопсии“ 

други 

Брой пациенти 

процент 
85 

(50%) 

34 

(25%) 

37 

(21.7%) 

14 

(8.2%) 

Клиничен Стадий на 

заболяването TNM 

                             

IIB 

                                 

IIIA 

                                    

IIIB 

                         

IV 

Брой пациенти  

процент 

3 

(1.8%) 

54 

(32.3%) 
64 

(37.03%) 

49 

(28.6%) 

Хистологична  

диференциация 

G2 G3 G4 G3 + G4 

Брой пациенти  

процент 

101 

(59.3%) 

56 

(33.0%) 

13 

(7.7%) 
Общо 

(40.7%) 

Табл. 4: Обобщени данни от биопсичния материал. 
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Графика VIII: Разпределение на нетипизираните и ИХХ типизирани карциноми. 

 

2.4. Разпределението на биопсичния материал след ИХХ типизиране съобразно послед-

ните критериите на Новата IASLC/American Thoracic Society/ European Respiratory 

Society – Международна Мултидисциплинарна Класификация за НДКБК от 2011 годи-

на, за туморите на белия дроб, показа следното: 

     Аденокарциноми (АК)  - n=89 случая (52.4%), от които:  

• Солидни – 60/89 (67.4%);  

• Папиларни – 11/89 (15.1%);   

• БАК (лепидични) – 7/89 (9.6%);   

• Муцинозни  – 7/89 (9.6%);  

• Ацинарни   – 2/89 (2.7%);   

• Аденоидно-кистични – 2/89 (2.7%);  

Плоскоклетъчни карциноми (ПКК) – n=67 случая (39.4%) 

Аденосквамозни карциноми – 0,(0%), едроклетъчни 0,(0%), три показаха позитивност 

на Synaptophysin и се диагностицираха като дребноклетъчни НЕ карциноми, а в 11 слу-

чая (6.49%) всички маркери бяха негативни и те останаха под рубриката недиференци-

рани карциноми, неопределен тип (НОТ): 

 

Табл 5: Разпределение на НДКБК в ендоскопски материал преди и след ИХХ: 

Хистология:                                     Без  ИХХ,       

                                                         СЗО - 2004 г. 

След ИХХ типизиране IASLC - 

2011 г. 

 

Аденокарциноми  

Хистолог.варианти:   

Солидни 

Папиларни 

БАК    (лепидични) 

Ацинарни 

Муцинозни 

Аденоиднокистични       

      Брой    Проценти     

          % 

Брой Проценти   

% 

73/170 42.9 89/170 52.4 

45/73 61.7 60/89 67.4 

11/73 15.1 11/89 12.4 

7/73 9.6 7/89 7.84 

2/73 2.7 2/89 2.24 

7/73 

2/73 

9.6 

2.7 

7/89 

2/89 

7.84 

2.24 

Аденосквамозни       8/170           4.7 0 0 

Плоскоклетъчни 

 карциноми  

68/170 40.1 67/170 39.4 

Едроклетъчни    карциноми 8/170 4.5 0 0 

Нед. карциноми, НОТ 13/170 7.6 11/170 6.49 

ЕКНЕК 0 0 3/170 1.76 

След ИХХ 
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При изпълнение на задача №3: 

3.1: Разпределение на позитивността при първични белодробни ПКК: Табл 6: 

Първоначално ди-

агностицирани без 

ИХХ 

TTF1(-) 

P63(+) 

профил 

% Двойно  

негативен 

профил:  

Тройно 

 негативен  

профил:       

След 

ИХХ 

TTF1(-);      

p63(-) 

TTF1(-);p63(-);        

NapsinA(-) 

ПКК 42/67 62.7% 11/67 

 (16.4%) 

11/67               

(16.4%) 

ПКК 

Аденокарциноми 6/67 8.9% - - ПКК 

Недиференциран 

(G4) карцином 

4/67 5.96% - - ПКК 

Аденосквамозен 

карцином 

2/67 2.98% - - ПКК 

Едроклетъчен  

карцином 

2/67 2.98%   ПКК 

Общо 56/67  83.6% 11/67 

(16.4%) 

11/67              

(16.4%) 

 

След първоначалното типизиране с два маркера 56 от 67 ПКК дадоха TTF1(-) 

P63(+) профил – 83.6%. Тринадесет умерено диференцирани ПКК (G2) бяха двойно 

негативни TTF1(-)/P63(-). След дотипизиране с Napsin A същите ендоскопски биопсии 

останаха тройно негативни. Отрицателната ИХХ с Napsin A потвърди плоскоклетъчна-

та диференциация. В тези биопсии наличието на мостчета и липсата на муцин при оц-

ветяване с PAS е в подкрепа на ПКК. 

В ПКК се ретипизираха 6 АК, 4 недиференцирани карциноми, 2 АД-СКК, 2 

едроклетъчни карцинома - общо 14 биопсии. 

 

3.2: Специфичност и сензитивност в ПКК след тестване с два маркера TTF1/p63 на 

170 ендоскопски биопсии: 

TTF1-/p63+ Сензитивност : (56 / (56 + 22)) × 100 = 71.8 % 

ИП ИН Специфичност : (92 / (92 + 0)) × 100 = 100% 

56 92 ППС = (56 / (56 + 0)) × 100 = 100% 

ФН ФП НПС = (92 / (92 + 22)) × 100 = 80.7% 

22 0 ПТ : ((56 + 92) / (56+92+22+0)) × 100 = 87.05%; 

Легенда: ИП – истински позитивни; ИН – истински негативни; 

ФН – фалшиво негативни; ФП – фалшиво позитивни. 

 

След тестване с два маркера TTF1/p63 на 170 малки биопсии сензитивността за 

плоскоклетъчни карциноми се оказа доста ниска 71.8%, поради 22/170 двойно негатив-

ни биопсии (11 ПКК и 11 недиференцирани карциноми). Пределната точност е с уме-

рени стойности 87.05%. Не се отчетоха фалшиво позитивни резултати, поради което 

специфичността е 100%. 

Поради липса на фалшиво позитивни материали специфичността на р63 като мар-

кер за ПКК се оказа 100%, но вероятността от фалшиво негативни резултати е – 16.4%. 

По тази причина ние дотипизирахме биопсиите с Napsin A. Всичките 11 материала се 

оказаха отрицателни, което потвърди сквамозната природа на карциномите и повиши 

чувствителността и пределната точност при типизиране с три маркера съответно на 

85.9 % и 93.5%. 
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3.3: Специфичност и сензитивност в ПКК след тестване с три маркера                                     

TTF1 /p63/ Napsin A: 

TTF1/p63/Napsin A Сензитивност : (67 / (67 + 11)) × 100 = 85.9 %; 

ИП ИН Специфичност : (92 / (92 + 0)) × 100 = 100%; 

67 92 ППС = (67 / (67 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП НПС = (92 / (92 + 11)) × 100 = 89.3%; 

11 0 ПТ= ((67 + 92) / (67+92+11+0)) × 100 = 93.5%. 

N=170 Легенда: ИП – истински позитивни; ИН – истински негативни; 

ФН – фалшиво негативни; ФП – фалшиво позитивни. 

 

3.4: Специфичност и сензитивност на TTF1 в АК след тестване на 170 ендоскопски 

биопсии: 

TTF1 Сензитивност : (70 / (70 + 30)) × 100 = 70.0 %; 

ИП ИН Специфичност : (70 / (70 + 0)) × 100 = 100%; 

70 70 ППС = (70 / (70 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП НПС = (70 / (70 + 30)) × 100 = 70.0%; 

30 0 ПТ= ((70 + 70) / (70+67+30+0)) × 100 = 82.3%;   

Легенда: ИП – истински позитивни; ИН – истински негативни; 

ФН – фалшиво негативни; ФП – фалшиво позитивни.   
 

Общо 70 от 89 аденокарциноми бяха позитивни на TTF1 (78.7%). От целия биопсичен 

масив фалшиво негативни се оказаха 30 случая. След типизиране с Napsin A 16 биопсии 

дадоха позитивна експресия, но 11 останаха двойно негативни. От трите НЕ карци-

нома нито един не експресира TTF1, което даде 100% специфичност на маркера. 

 

3.5: Специфичност и сензитивност на Napsin A в АК след тестване на 170 ендос-

копски биопсии: 

Napsin A  Сензитивност : (73 / (73 + 27)) × 100 = 73.0 %; 

ИП ИН  Специфичност : (70 / (70 + 0)) × 100 = 100%; 

73 70 ППС = (73 / (73 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП  НПС = (70 / (70 + 27)) × 100 = 72.2%; 

27 0 ПТ= ((73 + 70) / (73+70+27+0)) × 100 = 84.1%; 

Легенда: ИП – истински позитивни; ИН – истински негативни; 

ФН – фалшиво негативни; ФП – фалшиво позитивни. 

 

Позитивна експресия на Napsin A дадоха 73 от 89 аденокарцинома (82.02%). От 

всички ендоскопски биопсии фалшиво негативни се оказаха 27/170 случая, от които 13 

биопсии бяха Napsin A-/TTF1+; (14.6%). Нито един от останалите типовe карциноми 

(ПКК и НЕ карциноми ) не показаха фалшива експресия на Napsin A. 
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3.6: Специфичност и сензитивност на два маркера Napsin A/TTF1 при АК след 

тестване на 170 ендоскопски биопсии: 

Napsin A/TTF1 Сензитивност : (86 / (86 + 14)) × 100 = 86.0%; 

ИП ИН Специфичност : (70 / (70 + 0)) × 100 = 100%; 

86 70 ППС = (86 / (86 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП НПС = (70 / (70 + 14)) × 100 = 83.3%; 

14 0 ПТ : ((86 + 70) / (86+70+14+0)) × 100 = 91.8%; 

Легенда: ИП – истински позитивни; ИН – истински негативни; 

ФН – фалшиво негативни; ФП – фалшиво позитивни. 

 

От 89 аденокарцинома 86 са екзактно типизирани с два маркера Napsin A/TTF1; 

(96.6%). Три папиларни аденокарцинома останаха двойно негативни, а 11 недиферен-

цирани карциноми също не дадоха експресия на двата маркера. Чувствителността при 

АК с два маркера Napsin A/TTF1 е 86.0%, а пределната точност 91.8% със 100% специ-

фичност на изследването. Нито един материал не даде фалшива позитивност. 

3.7: Специфичност и сензитивност за всички НДКБК след тестване с три маркера                                     

TTF1/p63/Napsin A, n=170;  

TTF1/p63/Napsin A Сензитивност : (153 / (153 + 14)) × 100 = 91.6 %; 

ИП ИН Специфичност : (156 / (156 + 0)) × 100 = 100%; 

153 156 ППС = (153 / (153 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП НПС = (156 / (156 + 14)) × 100 = 91.8%; 

14 0 ПТ=((153 + 156) / (153+156+14+0)) × 100 = 95.6%. 

При типизиране с три маркера се постигна висока сензитивност 91.6% при пре-

делна точност 95.6%. 14 материала останаха тройно негативни: три папиларни адено-

карцинома и 11 недиференцирани карциноми, неопределен тип. Napsin A подобри ди-

агностиката с 14%, като позитивира 18 негативни за TTF1 АК и потвърди плоскокле-

тъчната природа на 13 сквамозни карциноми. 

Имунохистохимично изследване: След пълен имунохистохимичен анализ ние 

ретипизирахме 44/170 (25.9%) ЕБ. Всички 44 биопсии са ниско или недиференцирани 

(G3,G4), като подобрената диагностика след троен панел + Synaptophysin (Syn), в тези 

случаи показа 78.6% (44/56). (Табл. 4). 

3.8: Специфичност и сензитивност при ЕБ след тестване с четири маркера                 

TTF1/p63/NapsA/Synaptophysin: 

TTF1/p63/Napsin 

A/Synaptophysin 

Сензитивност: (159 / (159 + 11)) × 100 = 93.5 %; 

ИП ИН Специфичност : (159 / (159 + 0)) × 100 = 100%; 

159 159 ППС = (159 / (159 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП НПС = (159 / (159 + 11)) × 100 = 93.5%; 

11 0 ПТ : ((159 + 159) / (159+159+11+0)) × 100 = 96.7% 

Легенда: ИП – истински позитивни; ИН – истински негативни; 

ФН – фалшиво негативни; ФП – фалшиво позитивни. 
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При тестване с четири маркера 11 ЕБ останаха негативни по отношение и на че-

тирите маркера и останаха в групата на НОТ – неопределени. При тях субтипизирането 

беше невъзможно. Тези биопсии също бяха фиксирани под 12 часа в неутрален буфе-

риран формалин. 

Позитивни поне на един маркер са 159 ендоскопски биопсии, което спомогна ди-

агностиката. Фалшива позитивност не беше отчетена. 

 

Табл 7: Разпределение на позитивността TTF1/p63 в първични белодробни АК,  

Първоначално ди-

агностицирани без 

ИХХ 

Класически 

Профил 

 

TTF1(+) 

P63(-)  

Двойно 

негативен 

профил: 

TTF1(-);      

p63(-) 

Троен про-

фил:  

 

TTF1(-); 

p63(-);        

NapsinA(+) 

Тройно нега-

тивен профил:      

TTF1(-);   

p63(-);        

NapsinA(-) 

 

След 

ИХХ 

АК 49/89 

(55.1%) 

16/89 16*/89  AК 

ПКК 12/89 

(13.4%) 

-  - AК 

Недиференциран 

(G4) карцином 

3/89 

(3.36%) 

-  - AК 

Аденосквамозен 

карцином 

4/89 

(4.48%) 

-  - AК 

Едроклетъчен кар-

цином 

2    АК 

Папиларни адено-

карциноми 

 3/89  3/89 АК 

Общо 70/89 

(78.7%) 

19/89 

(21.4%) 

16/89* 

(17.9%) 

3/89    (3.36%) 89/89 

100% 

Легенда: *Двойно негативни биопсии типизирани допълнително с Napsin A. 

 

В АК се ретипизираха 12 ПКК, 4 АД-СКК, 3 нед. Карциноми, общо 19 биопсии. 

Първоначално ди-

агностицирани без 

ИХХ 

TTF1(-);  

p63(-);        

NapsinA(-) 

TTF1(-);              

p63(-);        

NapsinA(-); 

Synaptophys(+) 

Тройно негати-

вен профил:      

TTF1(-);             

p63(-);        

NapsinA(-) 

Четворно негати-

вен  

профил: 

      TTF1(-); p63(-);        

NapsinA(-); 

Synaptophysin(-) 

Солидни АК и            

АД-СКК 

14/170    

Едроклетъчни кар-

циноми 

 3/170 (НЕ) 

(1.76%) 

 1/170 

Недиференцирани 

(G4) карциноми 

  11/170 11*/170(НОТ) 

(6.49%) 

Табл. 8: ИХХ  при тройно негативен профил. Легенда *материалите са фиксирани 

под 12 часа. 
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Маркери Хист. вид Сензитив-

ност% 

Специфич-

ност% 

ППС 

% 

НПС 

% 

Пределна 

точност% 

Napsin A АК 73.0 100 100 72.2 84.1 

TTF1 АК 70.0 100 100 70.0 82.3 

р63 ПКК 71.8 100 100 80.7   87.05 

NapsA/TTF1 АК 86.0 100 100 83.3 91.8 

NapsA/TTF1/ p63 НДКБК 

+НЕ 

91.6  100 100 91.8 95.6 

NapsA/TTF1/ 

p63/ Syn 

НДКБК 

+НЕ 

93.5 100 100 93.5 96.7 

NapsA/TTF1/p63/                             

Syn/PAS-D 

НДКБК 

+НЕ 

95.5 100 100 95.5 96.9 

 

Табл 9: Сензитивност и специфичност на имунохистохимични маркери самостоятелно 

и в панел, в първични белодробни карциноми тествани на ендоскопски материал.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Фиг 2. TTF1 в Аденокарцином със сквамоиден вид, VATS, висцерална плевра А) 

ув. х 4 Б) ув. х 40; р63 (-) не е показан. 

 

А Б 
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Фиг. 3. Щипкова ЕБ, ниско диференциран сквамоиден аденокарцином: А) НЕ ув.х20 Б) 

NapsinA(+) ув.х40:  

 

 

 

 
 

В) ТTF1(+) ув. х20  Г) р63(-) с контрола базален епител, ув.х10: 

 

 

А Б 

В Г 
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Б. РМ: Основни групи на РМ след ИХХ типизиране: 

 

I.Група – Първични аденокарциноми на белия дроб – 34 случая + 3 аденосквамозни 

(аденоматозна съставка n=37). 

II.Група – Неаденокарцинома и други тумори на белия дроб – 35 случая (22 ПКК и 13 

недиференцирани карциноми (НОТ): 

2. Плоскоклетъчни карциноми – n=22. 

3.Едроклетъчни недиференцирани карциноми – n=9. 

4.НДКБК- НОТ – n=4. 

5.Плоскоклетъчната съставка на аденосквамозни карциноми – n=3. 

 

 

Резултати от възрастовите показатели: Изследваха се 72 резекционни материала 

от бял дроб, които са постъпили от хирургично отделение в УМБАЛ „Св. Георги“ за 

периода 2012-2014 година.  

          Мъжете са 59, а жените 13, съотношение 4,5:1. Възрастовата граница е от 28 до 84 

години. Най-висока е заболяемостта във възрастта между 60-69 години – 31 случая 

(43.1%). Табл. 10: 

 

Възраст 20-29г 30-39г 40-49г 50-59г 60-69г 70-79г ˃80г 

Брой 1 1 8 15 31 17 1 

% 1.38% 1.38% 11.04% 20.8% 43.1% 23.5% 1.38% 

Табл 10: Възрастово разпределение на заболелите от белодробен карцином в РМ. 

 

 

 
Графика IX: Сравнителен анализ на възрастовото разпределение на заболелите от белодробен 

карцином в ЕБ и РМ. 
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Резултати от ИХХ тестване с 5 маркера:  Биопсиите са тествани с пет имунохисто-

химични маркера Napsin A, TTF1, CK7, p63, CK34βE12 с оглед диагностичните въз-

можности, специфичност и сензитивност на всеки маркер поотделно и в комбинация. 

След цялостното имунохистохимично изследване на всички тумори типизирахме мате-

риалите както следва (Табл 11; Графика X): 

 
Вариант Брой Процент 

Аденокарциноми: 31/72 43.0% 

Муцинозни 

Папиларни  

Лепидични 

Аденоиднокистичен 

Ацинарни   

 

5/14 

4/14 

1/14 

4/14 

 

35.7% 

28.4% 

7.1% 

28.4% 

Общо 14/31 41.9% 

Солидни 8/31 25.8% 

Ацинарни 3/31 9.6% 

Папиларни и микропапиларни 4/31 12.8% 

Лепидичен (БАК) 1/31 3.2% 

Светлоклетъчен 1/31 3.2% 

ПКК 22/72 30.8% 

Аденосквамозни 3/72 4.2% 

Саркоматоидни 3/72 4.2% 

ЕКНЕК  9/72 12.6% 

НОТ 1/72 1.4% 

Метастази от КРК 3/72                          4.2% 

Табл 11. Разпределение на биопсичния материал след тестване с 5 маркера. 

 

 

 

Графика X, А. Разпределение на белодробните карциноми в РМ след ИХХ.  

Б. Хистологични варианти на АК в РМ. 

 

А Б 
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Графика XI: Съпоставка на хистологичните варианти  на белодробни карциноми в ЕБ и 

РМ. 

Типизирахме имунохистохимично 31 АК с пет маркера  Napsin A, TTF1, CK7, 

p63, CK34βE12. Всички антитела дадоха вариабилна експресия, като нито един не по-

каза 100% чувствителност и само NapsA даде 100% специфичност към аденокарцино-

мите, 3 муцинозни АК бяха отрицателни на всички маркери. След дотипизиране със 

CDX2 и CK20, които се оказаха положителни тези аденокарциноми се рекласифицира-

ха като метастатични КРК. В останалите 31 белодробни карцинома TTF1 се експресира 

в 28/31 случая и в аденоматозната компонента на трите АдСКК – общо 28/34. NapsA 

позитивира 26/34, СК7 32/34, СК34βЕ12 в 21/34, а р63 фокално се позитивира в 7/34 АК 

(Табл 13): 

Сравнителен анализ на 5 имунохистохимични маркера в 31 първични белодроб-

ни аденокарциноми, включително аденоматозната компонента в 3 аденосквамозни кар-

цинома, която е позитивна на Napsin A: Табл 12: 

 

Аденокарциноми Napsin A TTF1 P63 CK7 CK34βE12 

Брой позитивни /+/ 26/34 28/34 7(F4+3)/34 32/34 21/34 

Процент 76.4% 81.2% 20.6% 92.8% 60.9% 

Брой негативни /-/ 8/34 6/34 27/34 2/34 13/34 

Процент 23.2% 17.4% 79.4% 5.8% 37.7% 

Общо 34 34 34 34 34 

Легенда: F – фокална позитивност 

Изследването на 34 първични белодробни аденокарциноми показва умерена 

специфичност на ТТF1 – 81.2% и висока на СК7 – 92.8%. TTF1 е отрицателен в 6/34 АК 

(17.4%); солидни 2 (5.8%); муцинозни 3 (8.7%); ацинарен – 1 (2.9%). NapsA е отрицате-

лен в 8/34 АК (23.2%); 4 (11.6%) солидни; 2 муцинозни (5.8%); 1 папиларен; 1 ацинарен 

АК по (2.9%). NapsA даде сравнително ниска чувствителност към белодробните АК -

76.4%, при 100% специфичност. 

P63 се представи с фокална позитивност в 4 солидни АК и 3 дифузно позитивни 

(1 ацинарен, 1 лепидичен и 1 муцинозен папиларен) = 7. СК34βЕ12 показва висока екс-
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пресия в белодробните аденокарциноми 60,9%, което го прави ненадежден и с ниска 

специфичност маркер за ПКК-оми. 

 

Сензитивност и специфичност при моноклонално антитяло Napsin A за белодро-

бен АК в цялата изследвана група n=72: 

NAPSIN A Сензитивност : (26 / (26 + 8)) × 100 = 76.5 %; 

ИП ИН Специфичност : (38 / (38 + 0)) × 100 = 100 %; 

26 38 ППС = (26 / (26 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП НПС = (38 / (38 + 8)) × 100 = 82.6%; 

8 0 ПТ : ((26 + 38) / (26+38+8+0)) × 100 = 88.9%. 

Легенда: ИП – истински позитивни; ИН – истински негативни; 

ФН – фалшиво негативни; ФП – фалшиво позитивни. 

 

        Napsin A показа умерена чувствителност 76.5%, при 100% специфичност, с висока 

пределна точност 88.9%. 8/34 АК (23.2%) са отрицателни на Napsin A. В нито един слу-

чай не беше установена фалшива позитивност, Графика ХII:  

 

Графика XII: ROC анализ на Napsin A в АК показващ висока специфичност и сензитив-

ност на маркера.Легенда: AUC – Area Under the Curve. 

Napsin A в АК 

AUC= 0,922 
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Графика XIII: ROC анализ на TTF1 в АК и във всички белодробни карциноми n=242.  

Умерена специфичност и сензитивност в АК и ниска специфичност във всички белод-

робни карциноми. 

Сензитивност и специфичност при моноклонално антитяло TTF1, клон SPT 24 в 

АК; n=72: 

TTF1,  клон SPT 24 Сензитивност : (28 / (28 + 6)) × 100 = 82.4 %; 

ИП ИН Специфичност : (29 / (29 + 7)) × 100 = 80.6%; 

28 29 ППС = (28 / (28 + 7)) × 100 = 80.0%; 

ФН ФП НПС = (29 / (29 + 6)) × 100 = 82.9%; 

6 7 ПТ : (28 + 29) / (28+29+7+6)) × 100 = 79.2%. 

 

        TTF1 клон SPT 24  показа умерена чувствителност - 82.4 % (6 негативни резулта-

та при АК)  и близка пределна точност – 79.2%, със 80.6% специфичност, поради 7 

фалшиво позитивни материала (6 НЕ карцинома и 1 ПКК). 

 

 

TTF1 в АК 

AUC= 0,854 

TTF1 в НДКБК, 

n=242               

AUC= 0,587 
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Графика XIV: ROC анализ на СК7 в АК, показва висока специфичност и сензитивност 

и много ниска специфичност по отношение на всички белодробни карциноми при ви-

сока чувствителност. 

 

Сензитивност и специфичност за СК7 в АК, (n=72): 

                    СК7 Сензитивност : (33 / (33 + 2)) × 100 = 94.3 %; 

ИП ИН Специфичност : (22 / (22+ 16)) × 100 = 57.9%; 

33 22 ППС = (33 / (33 + 16)) × 100 = 67.3%; 

ФН ФП НПС = (22 / (22 + 2)) × 100 = 91.7%; 

2 16 ПТ : ((33 + 22) / (33+22+2+16)) × 100 = 75.3%; 

 

СК7 показа висока чувствителност 94.3%, но при ниска специфичност – само 

57.9%. 16 биопсии се оказаха фалшиво позитивни - 11/25 ПКК, 4/9 НЕ, 1 НОТ. 2 адено-

карцинома не бяха маркирани от СК7 (фалшиво негативни). Общо 18/72 случая или 

24.99%, което прави ¼ от биопсичния материал с неадекватна експресия на СК7. 

 

СК7 в АК     

AUC= 0,831 

 

СК7, n=72    

AUC= 0,586 
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Фиг 4: Солиден Сквамоиден АК А) H.E ув х10 Б) СК7 (+) ув.х20 В) TTF1 (+) ув. х20  

Г) Участък с гландуларна диференциация. Р63, СК34βЕ12 са отрицателни. 

       

Фиг 5: Napsin A в сквамоиден АК, ув х40. 

А Б 

В Г 
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Сензитивност и специфичност за два маркера: Napsin A/TTF1  в  АК: 

Napsin A/TTF1 Сензитивност : (30 / (30 + 4)) × 100 = 88,2 %; 

ИП ИН Специфичност : (38 / (38 + 0)) × 100 = 100%; 

30 38 ППС = (30 / (30 + 0)) × 100 = 100%; 

ФН ФП НПС = (38 / (38 + 4)) × 100 = 90.4%; 

4 0 ПТ : ((30 + 38) / (30+38+0+4)) × 100 = 94.4%. 

N=72 броя 

На резекционен материал чувствителността при двойната комбинация от един 

ядрен и един цитоплазмен маркер със 100% специфичност се оказа 88.2% с пределна 

точност 94.4%. Позитивните на TTF1 едроклетъчни НЕ тумори са негативни на Napsin 

A. Четири (4/34 – 11.8%) аденокарцинома – солиден, солидно-ацинарен, ацинарен и 

муцинозен папиларен се оказаха двойно негативни. 

 

        

Графика XV: ROC анализ на три антитела за диагностика на АК (Napsin A, TTF1, CK7). 

 

Napsin A, TTF1, CK7  

в АК    AUC= ,806 
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Сензитивност и специфичност за троен панел Napsin A, TTF1 и СК7 в АК, в целия 

резекционен материал- n=72: 

         NapsinA, TTF1, СК7 Сензитивност : (34 / (34 + 0)) × 100 = 100 %; 

ИП ИН Специфичност : (37/ (37+ 1)) × 100 = 97.4%; 

34 37 ППС = (34 / (34 + 1)) × 100 = 97.1%; 

ФН ФП НПС = (37 / (37 + 0)) × 100 = 100%; 

0 1 ПТ : ((34 + 37) / (34+37+0+1)) × 100 = 98.6%; 

 

        Тройната комбинация от  Napsin A, TTF1 и СК7 за АК повишава чувствителността 

на 100% с пределна точност 98.6% като се позитивират и  АК двойно негативни за 

Napsin A, TTF1 (34 от 34АК).  

 

 

Фиг 6: Колоиден, папиларен Аденокарцином CDX2(-) СК20(-); А) Н.Е х4. Б) Napsin A 

(+)х40;  В) TTF1(+)х40; Г) СК7(+) ув.х20. 

 

 

А Б 

В Г 
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В изследваните 25 първични белодробни ПКК р63 и СК34βЕ12 показаха висока 

чувствителност и специфичност, съответно 84.0% и 88.0%. Napsin A не позитивира ни-

то един сквамозен карцином, а TTF1 фокално се експресира само в един случай, което 

потвърждава високата специфичност на двата маркера към аденокарциномите. 

СК7 се експресира в 44.0% в плоскоклетъчните карциноми, с което показа ниска 

сензитивност към аденокарциномите и не може да се използва като единствен маркер 

за тяхното отдиференциране от плоскоклетъчните карциноми. 

ПКК Napsin A TTF1 P63 CK7 CK34βE12 

Брой позитивни 0/25 F1/25 21/25 11/25 22/25 

Процент 0% 4% 84% 44.0% 88% 

Брой негативни 25/25 24/25 4/25 14/25 3/25 

Процент 100% 96% 16% 56% 12% 

Общо 25 25 25 25 25 

Табл 13: Сравнителен анализ на позитивността на 5 маркера в ПКК и АдСКК.  

Легенда: F-фокална позитивност. 

 

 
 

Фиг 7: Р63 фалшива позитивност в ниско 

диференциран АК; слаб сигнал х20. 

 

 

Фиг 8: А) TTF1 в същия тумор х10 Б) Napsin 

A x20. 

 

 

 

 

Ф7 

Ф8Б 

Ф8A 
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Графика XVI: ROC анализ на р63 в ПКК и във всички белодробни карциноми (n=242). 

 

Сензитивност и специфичност за моноклонално антитяло p63 в ПКК (n=72): 

                     Р63 Сензитивност : (21/ (21 + 4)) × 100 = 84.0% 

ИП ИН Специфичност : (40/ (40 + 7)) × 100 = 85.1 %; 

21 40 ППС = (21 / (21 + 7)) × 100 = 75.0%; 

ФН ФП НПС = (40 / (40 + 4)) × 100 = 90.9%; 

4 7 ПТ : ((21 + 40) / (21+40+4+7)) × 100 = 84.7%. 

 

Р63 даде истински позитивни резултати в 21 ПКК, но се позитивира и в 7 АК 

(фалшива позитивност).  Четири (4) ПКК останаха негативни за р63, поради което сен-

зитивността е с умерени стойности 84.0%, както и  специфичността 85.1%, с близка 

пределна точност – 84.7%. 

P63, ПКК      

AUC = 0,814 

 

P63, n=242           

AUC = 0,689 

 



38 

 

 

Графика XVII: ROC анализ на СК34βЕ12 в РМ, n=72. Наблюдават се два пика на експ-

ресия в АК и ПКК, което доказва много ниска специфичност. 

 

Сензитивност и специфичност за CK34βE12 в ПКК (n=72): 

 

CK34βE12 показа висока чувствителност към ПКК, като само 3 от 25 са негатив-

ни, при същата висока чувствителност и към АК- 23 фалшиво позитивни. Метастатич-

ните колоректални, саркоматоидните и 8 НЕ едроклетъчни карциноми са негативни при 

тестването. Специфичността на този цитокератин е много ниска – 51.06%, също и пре-

делната точност – 63.9%. 

CK 34βE12 Сензитивност (22/ (22 + 3)) × 100 = 88.0 %; 

ИП ИН Специфичност (24/ (24 + 23)) × 100 = 51.06%; 

22 24 ППС = (22 / (22 + 23)) × 100 = 48.9%; 

ФН ФП НПС = (24 / (24 + 3)) × 100 = 88.9%; 

3 23 ПТ : ((22 + 24) / (22+24+3+23)) × 100 = 63.9%; 

CK34βE12, n=72                 

AUC= 0,612 
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Сензитивност и специфичност за Napsin A, TTF1, p63 при диференциация на АК и 

ПКК: 

Napsin A, TTF1, p63 Сензитивност : (48/ (48 + 9)) × 100 = 84.2%; 

ИП ИН Специфичност : (9/ (9 + 6)) × 100 = 60.0 %; 

48 9 ППС = (48/ (48 + 6)) × 100 = 88.9%; 

ФН ФП НПС = (9 / (9 + 9)) × 100 = 50.0%; 

9 6 ПТ : ((48 + 9) / (48+9+9+6)) × 100 = 79.2%. 

N=72  

 

Графика XVIII: ROC анализ на три антитела за диагностика на НДКБК (Napsin A, 

TTF1, р63). 

 

От всичките 72 първично изследвани белодробни карциноми 9 случая на солид-

ни едроклетъчни карциноми с гнезден строеж, от които 6 позитивни на TTF1, се оказа-

ха негативни на NapsA. Допълнителното имунохистохимично изследване за 

Synaptophysin показа дифузна позитивност, което даде основание тези карциноми да 

бъдат типизирани като невроендокринни, едроклетъчни карциноми. Отрицателната 

находка на NapsA в НЕ карциноми потвърди високата специфичност на този маркер 

към белодробните АК.  

Napsin A, TTF1, p63 в 

НДКБК                                     

AUC = 0,674 
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TTF1 обаче показа по-ниска специфичност като позитивира 6 от 9 НЕ тумора 

(66.7%). 

СК7 също показа афинитет към невроендокринните карциноми – 44,4% и счита-

ме, че не може да се използва като самостоятелен маркер за верифициране на адено-

карциномите. 

НЕ карциноми Napsin A TTF1 Р63 СК7 СК34βЕ12 

Брой позитивни 0/9 6/9 F1/9 4/9 F1/9 

Процент 0% 66,7% 11,1% 44,4% 11,1% 

Брой негативни 9/9 3/9 8/9 5/9 8/9 

Процент 9% 33,3% 88,9% 55,6% 88,9% 

Общо 9 9 9 9 9 

Легенда: F-фокална позитивност. 

Табл 14: Сравнителен анализ на 5 имунохистохимични маркера в 9 първични белод-

робни невроендокринни карциноми. 

 

 

 

Графика XIX: Разпределение на 5 ИХХ маркера в АК, ПКК и НЕК. 

 

Хистология NapsA TTF1 P63 CK7 34βE12 Vimentin СК20 CDX2 

Саркоматоиден 

Белодробен Кар-

цином 

 

0/3 

 

0/3 

 

0/3 

 

0/3 

 

0/3 

 

3/3 

 

0/3 

 

0/3 

НОТ 0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 

Метастаза от дебе-

лочревен адено-

карцином 

 

0/3 

 

0/3 

 

0/3 

 

0/3 

 

0/3 

 

0/3 

 

3/3 

 

3/3 

Общо 7 7 7 7 7 7 7 7 

 Табл 15: Позитивност на 5 имунохистохимични маркера в саркоматоиден белод-

робен карцином, белодробен карцином от неопределен тип и метастатични дебе-

лочревни карциноми. 
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Сензитивност и специфичност за Napsin A, TTF1, p63 и Synaptophysin при дифе-

ренциация на АК, ПКК и НЕ тумори: 

 

Napsin A, TTF1, p63, 

Synaptophysin 

Сензитивност : (60/ (60 + 3)) × 100 = 95.2 % 

ИП ИН Специфичност : (9/ (9+ 0)) × 100 = 100 % 

60 9 ППС= (60 / (60 + 0)) × 100 = 100% 

ФН ФП НПС = (9/ (9 + 3)) × 100 = 75% 

3 0 ПТ : ((60 + 9) / (60+9+3+0)) × 100 = 95.8% 

 

      Добавянето на  PAS-D за муцин към четворния панел слабо повиши сензитивността 

– от 95.2% на 95.5%, като пределната точност остана в същите граници 95.8%, дължаща 

се на трите муцинозни АК двойно негативни на TTF1 и Napsin A. 

 

Графика XX: ROC анализ на четири антитела при диагностика на белодробни карциноми. 

Naps A, TTF1, p63, Syn 

AUC= 0,822 
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Маркери Хист. вид Сензитивност 

% 

Специфич-

ност% 

ППС      

% 

НПС    

% 

Пределна 

точност% 

Napsin A АК 76.5 100 100 80.0 88.9 

TTF1 АК 82.4 80.6 80.0 82.9 79.2 

СК7 АК 94.3 57.9 67.3 91.7 75.3 

р63 ПКК 84.0 85.1 75.0 90.9 84.7 

СК34βЕ12 ПКК 88.0 51.06 48.9 88.9 63.9 

NapsA/TTF1 АК 88.2 100 100 90.4 94.4 

NapsA/TTF1/ CK7 АК 100 97.4 97.1 0 98.6 

NapsA/TTF1/p63 НДКБК 84.2 60.0 88.9 50.0 79.2 

NapsA/TTF1/p63/                         

Syn 

НДКБК 

+НЕ 

95.2 100 100 75.0 95.8 

NapsA/TTF1/p63                                

Syn/ PAS-D 

НДКБК 

+НЕ 

95.5 100 100 0 95.8 

Табл.16: Сензитивност и специфичност на имунохистохимични маркери самостоятелно 

и в панел в първични белодробни карциноми тествани на резекционен материал. 

  

 

№ 

      

 Маркери 

Сензитивност  

AUC 

 

χ
2 

 

Диагностика            

на БК      ЕБ         РМ  

1. Napsin A 73.0% 76.5% 0,922 ,001
а 

АК 

2. TTF1 70.0% 82.4% 0,854/0,587 ,102 АК/БК 

3. СК7 - 94.3% 0,831/0,586 ,000 АК/БК 

4. P63 71.8% 84.0% 0,8140/,689 ,056 ПКК 

5. СК34βЕ12 - 88.0% 0,612 ,017 ПКК 

6. NapsinA/TTF1 86.0% 88.2%  ,001 АК 

7. NapsA/TTF1/CK7 - 100% 0,806 ,000 АК 

8. NapsA/TTF1/p63 91.6% 84.2% 0,674 0,028
б 

АК и ПКК 

9. NapsA/TTF1/p63                 

+ Synaptophysin 

93.5% 95.2% 0,822 0,00
б 

БК 

10. NapsA/TTF1/p63                

+Syn/ + PAS-D 

93.7% 95.5%  - АК/БК 

Табл. 17: Сравнителна таблица за пределна точност на имунохистохимични маркери 

самостоятелно и в панел, в първични белодробни карциноми тествани на ЕБ и РМ. Ле-

генда: БК - АК, ПКК и НЕ тумори 
а 

непараметричен тест за проверка на връзката между две променливи. Asymp. Sig 

=<0.05 се приема нулевата хипотеза, че връзката е статистически значима. Pearson Chi 

square. Има статистически значима разлика в експресията на TTF1 и p63 в ЕБ и РМ. 

Разликата се дължи на големия брой фалшиво негативни на TTF1 материали в ЕБ и на 

фалшиво позитивните на р63 биопсии.  
б 

параметричен тест за сравняване на повече от две извадки (ANOVA). 
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Маркери Хист 

вид 

Сензитив-

ност % 

Специфич-

ност % 

ППС 

% 

НПС 

% 

Пределна 

точност% 

  ЕБ          РБ ЕБ          

  

РБ ЕБ         

  

РБ ЕБ        

   

РБ ЕБ РБ   

Napsin A АК 73.0 76.5 100 100 100 100 72.2 80.0 84.1 88.9 

TTF1 АК 70.0 82.4 100 80.6 100 80.0 70.0 82.9 82.3 79.2 

р63 ПКК 71.8 84.0 100 85.1 100 75.0 80.7 90.9 87.0 84.7 

NapsinA/ 

TTF1 

АК 86.0 88.2 100 100 100 100 83.3 90.4 91.8 94.4 

NapsinA/ 

TTF1/CK7 

АК - 100 - 97.4 - 97.1 - 0 - 98.6 

NapsA/TTF1/

p63 

АК+ 

ПКК 

91.6 84.2 100 60.0 100 88.9 91.8 50.0 95.6 79.2 

NapsinA/ 

TTF1/p63/                         

Synaptophys 

 

БК 

+НЕ 

 

 

93.5 

 

 

95.2 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

93.5 

 

 

75.0 

 

 

96.7 

 

 

95.8 

NapsA/TTF1

p63/Synapto                      

physin/PAS 

 

БК 

+НЕ 

 

 

93.7 

 

 

95.5 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

93.7 

 

 

75.0 

 

 

96.9 

 

 

95.8 

 

Табл.18: Сравнителна характеристика на сензитивност и специфичност на имуно-

хистохимични маркери самостоятелно и в панел в първични белодробни карциноми 

тествани на ЕБ и РМ.  

 

 

          Изчислената средна стойност на използваните маркери за имуностейнер по фор-

мула: Стойност на реактива /Брой проби = Ср. Стойност за една проба: 

1. Napsin A, 1 ml течен концентрат (разреждане 1:400): 864/2400= 0,36 лв. 

2. Bond Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1),7 мл готов за употреба:  

330/46= 7,2 лв. 

3. FLEX Monoclonal Mo a Hu p63 Protein, Clone DAK-p63 RTU, 12ml:                      

630/60=10.5 лв. 

Общо: 18.06 лв за проба при троен панел, NapsA/TTF1/p63.  

4. Bond Synaptophysin, 7 мл готово за употреба: 330/46= 7,2 лв. 

Четворен панел NapsinA/TTF1/p63/Synaptophysin = 25,26 лв. 
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Отчетени резултати от задача №4: От изследваните 227 неселектирани пациенти 

позитивни на EGFR мутации се оказаха 14 пациенти, което представлява 6.16% мута-

ционна честота за пациентите от Южна България (Табл. 19): 

№ Пол Год Тютюно-

пушене 

Мутации в 

EGFR 

Хистологичен вид Ефикасност при терапия с 

ТКИ 

СПП               време/терапия            

1. м 77 Бивш 40 

ПКГ 

L858R Солиден АК I л-я ТКИ;          

26 мес СПП                    

XII-2012 

2. ж 58 НЕ Делеция в 

Екзон 19 

Солиден АК I л-я ТКИ 

9 мес СПП 

II-2013 

XI-2013 прогр 

Мета надбъбр. 

3. м 67 Активен 

40 ПКГ 

L858R Ацинарен АК I л-я ТКИ;   

2 мес   СПП                              

VII-2013 

IX-2013 прог-

ресия 

4. ж 60 НЕ L861Q Ацинарен АК I л-я ТКИ;  

15 мес СПП 

Х-2013  

5. м 58 Активен    

35 ПКГ 

L858R Солиден АК I л-я ТКИ 

5 мес СПП 

V-2014 

X-2014 мета 

мозък 

6. ж 58 НЕ Делеция в 

Екзон 19 

БАК                          

(Лепидичен АК) 

I л-я ТКИ 

7 мес СПП 

VII-2014 

7. ж 69 НЕ Делеция в 

Екзон 19 

Папиларен АК I л-я ТКИ 

9 мес СПП 

II-2014 

XI-2014 прог-

ресия 

8. м 62 Бивш 40 

ПКГ 

Делеция в 

Екзон 19 

Папиларен АК I л-я ТКИ 

12 мес СПП 

II-2014 

9. м 61 Бивш 30 

ПКГ 

Делеция в 

Екзон 19 

Ацинарно-клетъчен 

АК 

не - 

10. м 55 Активен 

30 ПКГ 

Инсерция в 

екзон 20 

Муцинозен папила-

рен АК 

не - 

11 м 49 Активен 

30 ПКГ 

S7681 Плоскоклетъчен † не - 

12. м 74 Бивш 20 

ПКГ 

L858R Плоскоклетъчен I л-я ТКИ 

24 мес СПП 

II-2013 

13. м 65 Активен 

40 ПКГ 

L858R Плоскоклетъчен I л-я ТКИ 

4 мес 

 

прогресия 

14. ж 75 НЕ L858R Аденосквамозен 

муцинозен 

Не,  

I л-я ПлБТ;  

прогресия след 

4 мес. 

 

Табл. 19: Видове мутации и корелация с пол, хистологичен вид тютюнопушене, сво-

бодна от прогресия преживяемост (СПП); Платин-базирана терапия (ПлБТ). 
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В периода 2012 – 2014 г. на проспективно изследване са подложени 242 новоот-

крити тумори в белия дроб у пациенти от Южна България (54.65% българи и 45.36% 

етнически турци). 

Мъжете са 201, а жените 35, съотношение 5,7:1. Възрастовият диапазон е от 28 

до 84 години. Най-висока е заболяемостта във възрастта между 61-70 години – 115 слу-

чая (48.7%). 

Карциномите, които показват невроендокринна диференциация (Synaptophysin 

+) или са метастатични колоректални аденокарциноми (CK20 и CDX2 позитивни), об-

що 15 случая, не са подложени на генетично изследване. В генетичната лаборатория 

СБАЛАГ„Майчин дом“ - София са изследвани за EGFR мутации 227 биопсии на пър-

вични белодробни карциноми. 

Сред изследваните 227 случая с НДКБК от Южна България са установени 120 

АК (52.9%), 89 ПКК (39.2%) и четири АД-СКК (1.76%). НДКБК-НОТ са 12 (5.28%), 

Саркоматоидни белодробни карциноми – 3 (1.32%). 

Позитивни за мутации в EGFR са 14/227 случая (6.16%). От последните, класи-

чески аденокарциноми са 10/227 тумора (4.4%) (табл. 1), а останалите са три плоскок-

летъчни карцинома и един аденосквамозен 4/227 (общо 1.76% от всички НДКБК в кон-

тингента).  Разпределението по хистологични варианти е: за АК позитивни на EGFR 

мутации са 10/120 (8.3%); за ПКК и АдСКК са 4/93 (4.3%). Само един от позитивни-

те пациенти е от турски етнически произход: жена, непушачка, с аденокарцином и му-

тация в L861Q. 

От позитивните на EGFR мутации 9/14 пациента са мъже (69.9%), 5/14 жени 

(30.06%). 

Най-честите мутации са Делеции в Екзон 19 (5/14-30.06%) и точкова мутация в 

L858R (6/14-42.9%). 

Тютюнопушене: Активни пушачи са 5/14 (30.06%), а 4-ма пациенти са бивши 

пушачи с 30-40 ПКГ стаж като пушачи - 28.6%. Общо пушилите през целия си живот с 

висок стаж над 30 ПКГ са 9/14 (64.3%). 

Непушачи –5-ма никога не са пушили, (35.7%). 

Като хистологичен вид преобладават: 

Аденокарциномите – 10/14 случая (71.4%).  

Подварианти:  

1. Папиларни с делеция в екзон 19 – n=2; 

2. Муцинозен папиларен с инсерция в екзон 20 - n=1;  

3. Аденоидно-кистичен с делеция в екзон 19 - n=1; 

4. БАК с делеция в екзон 19 - n=1;  

5. Солидни варианти – 5/14 с мутации в L858R n=3, по един с точкова мутация в 

L861Q и делеция в екзон 19.  

I. Плоскоклетъчните карциноми са 3/14 с позитивни мутации в L858R (3/89-

3,37%-фиг. 33). 

     III. Аденосквамозен муцинозен карцином – 1 случай с мутация в L858R (1/4; 25%);  
В групата с EGFR мутации в ПКК (3/89-3,37%) преобладават мъже, активни и 

бивши пушачи, с 30-40 ПКГ. В три от тях мутациите засягат L858R региона. Сред слу-

чаите с плоскоклетъчна съставка само един (№ 4) показва профил, близък до типичния 
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за карциномите с EGFR-мутации (женски пол, непушачка и малигнена жлезиста със-

тавка), но при него се касае за аденосквамозен карцином. В изследвания контингент се 

намират още 3 АД-СКК без EGFR-мутации (1/4-25%). Нито един от позитивните за 

мутации пациенти с плоскоклетъчна съставка не е от турски етнос (Табл. 20): 

№ Год Пол Тютюно-

пушене 

(ПКГ) 

Хисто-

логия 

EGFR 

мутации 

Ефикасност 

при терапия с ТКИ 

ИХХ 

  Позитивни  

+ 

Негативни 

- 

1 65 м Активен, 

˃40 ПКГ 

ПКК L858R Прогресия след 

4 месеца 

P63 TTF1 

 2 74 м Бивш, 20 

ПКГ 

ПКК L858R 24 месеца без 

прогресия 

P63 TTF1 

3 49 м Активен, 

30 ПКГ 

ПКК S7681 не † P63 

CK34βE12 

CK7 

NapsinA 

TTF1 

4 75 ж не АД-

СКК 

L858R не NapsinA 

TTF1 

CK34βE12 

CK7 

P63 

Табл. 20: ПКК и АД-СКК позитивни на EGFR мутации за Южна България:                 

Легенда: ПКК-плоскоклетъчен карцином; АД-СКК – аденосквамозен карцином; ПКГ – 

пакетогодини; † - смърт на пациента. 

 

Терапия с ТКИ и СПП: Всички пациенти в IIIB стадий са започнали I линия тарапия с 

ТКИ, освен случай №14, който е във IIa стадий и се започна платин-базирана терапия, 

която не беше понесена и е прекъсната. След 4 месеца туморът (муцинозен АдСКК) 

прогресира с мозъчни метастази. При останалите пациенти СПП варира от 2 мес до 26 

месеца, като 5 пациента продължават да са на терапия с ТКИ и са стабилизирани, съот-

ветно с 26, 24, 15, 12 и 7 месеца СПП. 26 и 24 месеца продължаващата терапия е при 

двама мъже, бивши пушачи (40 ПКГ), с АК и ПКК и мутация в L858R.  

Средна СПП- 11,3 месеца (Диагр. А):  
 

 
Диаграма А: Експресия на EGFR  в АдСКК на белия дроб, L858R. 
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Глава V: ОБСЪЖДАНЕ 

1. Епидемиологични аспекти на биопсичните материали от пациенти с 

НДКБК от Пловдивска област и Южна България (възраст, пол, демографски по-

казатели и експозиция на тютюнев дим). 

1.1 Анализ на възрастовото разпределение в Южна България: 

Данните публикувани през 2012 година от Националния Раков Регистър (НРР) 

отново показват нарастваща тенденция за заболеваемостта от белодробен карцином. 

През 2012 г. са регистрирани 4 064 нови случаи, от които 81.2% са при мъжете. Факти-

ческата заболяемост е 92.8 на 100 000 мъже и 20.4 на 100 000 жени и е по-висока от 

тази в Европейските страни при средна за Европа – 68.3 на 100 000 мъже и смъртност – 

67.7 и 59.1 на 100 000 мъже. 

За разлика от 2011 година, където най-висока е била заболяемостта в Хасковска 

и Кърджалийска области, за 2012 стандартизираната заболяемост от рак на белия дроб 

при мъжете е най-висока в областите Плевен, Шумен и Кърджали (над 65 на 100 000), а 

при жените – в Ловеч, София-град и Добрич (над 12 на 100 000), (НРР, З. Валерианова, 

2014). 

В нашите материали, в изследваната група от 170 пациента заболели от белодро-

бен карцином преобладават мъжете, като честотата им в сравнение с жените е 6.7:1. 

Средната възраст на заболелите е еднаква и при двата пола 60.5±8.8 години. Най-

голяма е заболеваемостта в 7-то десетилетие (60-69 год.) както за мъжете, така и за же-

ните (51.7% /36.0%). В 6-то и 8-то десетилетие заболеваемостта се движи средно 19.7%-

21.1% за мъжете и 31.5%-18.0% за жените. При жените пикът на заболеваемост от бе-

лодробен карцином обхваща 20 годишен период, между 50 и 70 години, като 15/22 или 

68.2% са се разболели в този възрастов диапазон. Съпоставено с групата пациенти с 

резецирани белодробни тумори отново пикът на заболеваемост е при пациентите във 

възрастта от 60-69 години (43.1%), като плавно се покачва след 50 година и в двете 

групи, и плавно спада след 70 година ~20%-23%, за да стигне ~1 регистриран случай на 

120 заболели след 80-тата година. Двете величини са съпоставими, както е отразено на 

Графика IX, Нашите данни за Южна България се различават от НРР, където по нацио-

налните данни пикът на заболеваемост е между 70-74 години. 

 

 

1.2 Анализ на тютюнопушенето като фактор за развитие на белодробен 

карцином: 

Тютюнопушенето е най-честата причина за белодробния карцином, като почти 

10% от  хроничните пушачи в крайна сметка развиват болестта (WHO, 2003). Въпреки, 

че рискът е намален със спиране на тютюнопушенето, той не намалява до нивото на 

непушачите (Peto R, 2000), което предполага, че генотоксичните ефекти на тютюна 

могат да бъдат продължителни. 

Пациентите,  които са се отказали от тютюнопушенето, дори и в средна възраст, 

могат да избегнат повечето от последващия риск за карцином на белия дроб, т.е. избяг-

ват повече от 90% от риска дължащ се на тютюна. За мъжете, които са спрели да пушат 

на възраст 60, 50, 40, и 30 години, кумулативният риск от рак на белия дроб на възраст 

75 години съответно намалява на 10%, 6%, 3%, 2% (Peto R, 2000, Aberle D, 2011). 

В нашето изследване разпределението на заболелите от Хасковска и Кърджа-

лийска области е приблизително равно с това в Пловдив и Пловдивска област – (54.65% 

с/у 45.36%). Малко по-висока е заболеваемостта в Южните региони без тази разлика да 
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е статистически значима, р>0,05. Като цяло в двата региона преобладават пушачите с 

над 40 ПКГ (35.7%), а делът на бившите пушачи с 30-40 ПКГ стаж също е висок – 

(27.8%), което показва, че прекъсване на тютюнопушенето в късна възраст слабо пов-

лиява риска от развитие на белодробен карцином, съпоставката е статистически 

значима (p<0,05). Общият дял на активните пушачи, бивши пушачи и 3-ма пасивни 

пушачи (2 жени и 1 мъж) заболели от карцином на белия дроб е 86%. При мъжете най-

висок е процентът на активните пушачите с 40 ПКГ - 60/148 (40.8%). Няма статисти-

ческа връзка между хистологочната диференциация на туморите и продължител-

ността на тютюнопушене (p>0,05, χ2=617). 

      Сигнификантно нисък е броят на непушачите. Само 1 от мъжете е непушач, до-

като при жените, непушачки, заболели от рак на белия дроб той е 63.6% (14/22). Така 

при мъжете тютюнопушенето си остава високорисков фактор за карциногенезата 

на белите дробове, докато при жените в повече от половината случаи то не е воде-

що, но разликата не е статистически значима, p>0,05, (χ
2
= 0,000). 

 

1.3 Анализ на зависимостта между стадия на тумора и откриване на забо-

ляването 

Разпределение по клиничен стадий: Изследването показва най-висока открива-

емост на заболяването в IIIb стадий – 39.5%, тоест при тумори между 3-5 cm, метастази 

в регионални и медиастинални лимфни възли и/или ангажиране на плеврата. Висок е 

процентът на диагностицираните в IIIA стадий – 28.1%, а неоперабилните пациенти в 

IV стадий са повече от ¼  (29.8%). Само 1.8% са рано диагностицираните пациенти във 

II клиничен стадий (N=242,  p=0,026). Въпреки подобрените инвазивни дигностични 

възможности като бронхоскопия, ендоскопска биопсия и лаваж, и видеоасистирана 

торакоскопия, профилактиката на белодробния карцином в доболничната помощ и 

ранното му откриване все още не са достатъчно ефективни. 

За България статистиката от НРР от 2012 г също показва, че около 70% от паци-

ентите се диагностицират в напреднал (трети и четвърти) стадий на заболяването. При 

14% то е в първи и втори стадий, при останалите стадият е неуточнен - 31% от случаите 

(НРР, З. Валерианова, 2014). 

 

1.4 Анализ на хистологичната диференциация, възможностите и ограниче-

нията при диагностиката на умерено и ниско диференцирани НДКБК в миробиоп-

сии и резекционни материали: 

1.4.1 Анализ на диагностичните възможности върху микробиопсичен мате-

риал: Във всички класификации на СЗО относно рака на белия дроб, морфологията 

винаги е била кредитирана като златен стандарт въз основа на оценката на ексцизирани 

хирургично материали (Travis WD, 2011). По отношение на „малките биопсии“ или 

цитологията, обаче, критериите при използване само на морфология на са достатъчни. 

Няколко са независимите причини, като например: бедна диференциация, артефакти, 

както и присъщата хетерогенност на недребноклетъчните карциноми на белия дроб 

(НДКБК). Оттук и аксиомата, колкото повече морфологични критерии, толкова повече 

затруднения при диагностиката. 

По време на диагнозата, за пациентите с локално авансирал или метастатичен 

карцином малките биопсии често са единственият на разположение материал. Най-

ранни възможности и успешен достъп дава ендобронхиалната, ендоскопска (щипкова) 

биопсия. В нашето изследване по този начин, достатъчен за диагностика материал е бил 

получен в половината постъпили материали ~ 50%. Следващият леснодостъпен и ин-

формативен метод е видео-асистираната торакоскопия с биопсия на париетална плевра 
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– в ¼ от случаите. Близо една четвърт са и малките, диагностични резекции чрез тора-

коцентеза на неоперабилни карциноми, частични резекции и диагностика на метаста-

тични белодробни карциноми в лимфни възли, прешлени, мозък, кожа и перикард. 

Последната класификация на СЗО от 2004 година, с цел улесняване в клинична-

та работа, подразделя белодробните тумори на две големи групи ДКБК и НДКБК, дока-

то последната ревизия на IASLC/American Thoracic Society/European Respiratory Society 

Classification от 2011 година препоръчва прецизна субтипизация и вписване на преоб-

ладаващия вариант при смесените аденокарциноми. 

През последните години тази тенденция на практика се отразява на 20-40% от 

недребноклетъчните карциноми на белия дроб.  Между 1989 и 2006 година почти се е 

удвоило използването на тази категория „неопределени“ диагнози в малките проби Ка-

то резултат от  така нареченият по-горе "Хистологично базиран" молекулярен и тера-

певтичен напредък, не е налице съществена промяна на модела в подхода към пато-

морфологичната диагноза на недребноклетъчните карциноми. 

В нашето проучване сред получените ендоскопски материали преобладават уме-

рено диференцираните карциноми, като делът на ниско и недиференцираните тумори 

също е висок – 40.7%. Имунохистохимично типизирани от тях  са само 12 биопсии от 

170, като нетипизираните са 82.76%. Статистическа значимост между хистологичната 

диференциация и хистологичния вид карциноми има при недиференцираните Едрокле-

тъчни НЕК и при ПКК, като последните повечето са умерено диференцирани. При АК 

статистическа връзка със степента на диференцировка не се наблюдава. В РМ също 

преобладават умерено диференцираните карциноми 48.6%, но сумарно делът на тумо-

рите в G3 и G4 стадий е повече от половината - 51.4% (χ2 = 0,065 липсва статистически 

значима разлика между двете средни стойности). 

След ИХХ типизиране броят на аденокарциномите нарасна от 73 на 89. От 8 

АдСКК – 2 се ретипизираха в ПКК, 4 в АК, а 2 не позитивираха нито един маркер. В 

тези случаи най-често сквамоидната природа на аденокарциномите солиден вариант са 

подвеждали в насока ПКК, едроклетъчни или смесени варианти. 

От 13 недиференцирани карциноми 3 се позитивираха с р63 и са рекласифици-

рани като ПКК, 4 са TTF1 и Napsin A позитивни и са диагностицирани като АК, други-

те 10 останаха четворно негативни. 

От осем Едроклетъчни карцинома 2 са TTF1+/p63-, 2 - TTF1-/p63+, три са рекла-

сифицирани като Едроклетъчни Невроендокринни с Napsin A-/TTF1-/p63-

/Synaptophysin + профил, а 1 остана НОТ, с четворно негативни маркери. 

След пълен имунохистохимичен анализ ние ретипизирахме 44/170 (25.9%) ЕБ. 

Всички 44 биопсии са ниско или недиференцирани (G3,G4), като подобрената диагнос-

тика след троен панел + Synaptophysin, в тези случаи показва 78.6% (44/56) ефектив-

ност. 
Крайните резултати след ИХХ типизирането на ЕБ показват, че съществен дял 

от хистологичните варианти заемат Солидните ниско диференцирани, (G3) АК - 60/89 

(67.4%). На второ място са папиларните АК - 11/89 (15.1%); които са умерено диферен-

цирани (G2) и въпреки, че могат да са двойно негативни на NapsinA-/TTF1-, 3/11 в на-

шите изследвания, а понякога и р63 позитивни диагностиката им не е проблемна имен-

но благодарение на папиларната структура. 

Относителният дял на муцинозните АК е представен еднакво с лепидичния ва-

риант -по 10%. Въпреки, че в малките, ендоскопски материали тези компоненти по-

рядко попадат в изследваната тъкан, когато муцинът и папилите присъстват, е редно те 

да се отбелязват поради негативната им прогностична стойност. Тези варианти са по-

агресивни, по-трудно се поддават на терапия и по-рано дават метастази. В РМ най-

голям е делът на муцинозните карциноми 41.9%, последван от солидния вариант 28.8%, 
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папиларните – 12.8%, светлоклетъчните и лепидичните са най-слабо застъпени като 

хистологични варианти на белодробните АК. 

След имунохистохимията на ЕБ от окончателното типизиране отпаднаха едрок-

летъчният карцином и аденосквамозният. Вероятно патолозите прибягват до тези вари-

анти при ниско и недиференцирани случаи, при които рутинната диагноза на хематок-

силин-еозин е затруднена. В нашето изследване в 9.2% патолозите са прибягнали до 

тези диагнози в субтипизирането. Това още веднъж подчертава необходимостта от 

имунохистохимия в типизирането на ниско и недиференцираните белодробни карци-

номи. След окончателното разпределение на белодробните карциноми, G3 и G4 хисто-

логична диференциация показват 35.3% – всичките солидни варианти и 12.1% от ос-

таналите подгрупи, преценени като „ясни и умерено диференцирани“(общо-47.4%). 

Разликата е статистически значима (p<0,05) и подчертава необходимостта от иму-

нохистохимия в малките материали дори при „ясни“ за патолога случаи. Тази конс-

татация показва, че в близо ¼ от случаите патолозите надценяват възможностите 

на рутинната микроскопия и е възможно подвеждане в окончателното типизиране на 

белодробните карциноми. 

В нашето извадково проучване за Южна България и в двете групи най-честият 

диагностициран хистологичен вариант (след ИХХ типизиране), е Аденокарциномът: 

52.4% в ЕБ и  43% в РМ, на второ място е ПКК съответно с 39,4 и 30.8%, р<0,05. Наши-

те данни не съвпадат с националната статистика, където ПКК продължава да заема во-

деща роля в заболеваемостта от белодробен карцином. Обобщените литературни данни 

също установяват по-висока честота на аденокарциномите - 38.5%, на второ място са 

ПКК ~20%, дребноклетъчните карциноми съставляват 15%. През последните няколко 

десетилетия, честотата на аденокарциномите се е увеличила значително, и аденокарци-

номът на белите дробове е заменил плоскоклетъчният като най-разпространен вид 

НДКБК (Dela Cruz CS, 2011). По големите материали предполагат и по-добра диагнос-

тика при субтипизирането, както и прилагане на повече ИХХ маркери за точна типиза-

ция, което обяснява и присъствието на аденосквамозни, саркоматоидни, по-висок про-

цент ЕКНЕК и малък брой НОТ – НДКБК. По тази причина в ЕБ процентът на недиаг-

ностицираните карциноми (НОТ-НДКБК) е по-висок – 6,49%, p>0,05. 

Рационалното клинично лечение на пациенти с напреднал NSCLC изисква нед-

вусмислена хистологична диагноза като решението за терапия  все повече се основава 

на хистологичния и молекулярен подтип. По-специално, разграничаването между плос-

коклетъчен и несквамозен тип белодробен карцином е от решаващо значение. Нашето 

проучване ясно показва, че пропуск в разграничаването между аденокарциноми и ПКК 

само на H.E-оцветени срезове има в около ~30% от случаите. Прецизиране е възможно 

благодарение на допълнителен имунохистохимичен панел, а подобрена диагностика се 

постига в 78.6%. 

 

Изводи:  

1. Заболеваемостта и смъртността от белодробен карцином при мъжете е близо 7 

пъти по-висока в сравнение с жените. 

2. За Южна България заболеваемостта от белодробен карцином е най-голяма във 

възрастта между 60-69 г както при мъжете, така и при жените.  

3. Заболеваемостта сред турското етническо население не е по-висока от тази на 

българското население.  

4. Тютюнопушенето е основен рисков фактор при мъжете, докато при жените той 

заема малък дял в карциногенезата. 
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5. В IIIB и IV клиничен стадий се диагностицират 69.3% от пациентите, което съв-

пада с данните от НРР. 

6. В нашето проучване се установява преобладаване на АД (49.9%), на второ място 

са ПКК (37.4%), АдСКК (1.68%). 

7. Близо половината (47.4%) от ЕБ и „малки“ биопсии остават неуточнени без ИХХ 

типизация. 

8. Слабо преобладават умерено диференцираните белодробни карциноми (57.5%). 

Ниско и недиференцираните карциноми (G3, G4) са 42.5% (n=242). 

9. Подобрена диагностика в тези случаи е възможна в ~80% с помощта на четворен 

ИХХ панел. 

 

2. Обсъждане експресията на Napsin A и TTF1 в белодробни карциноми по ендос-

копски и резекционен материал, самостоятелно и в панел. 

 

Съвсем наскоро една нова аспартат протеиназа от семейството на пепсин A 

(Napsin A) се очертава като алтернативен маркер на TTF-1 за диагностициране на пър-

вичните белодробни аденокарциноми. В изследване на Agaskiran Y et al, 2012 върху 

124 белодробни тумора отчетената сензитивност е доста висока 92.8%, с 97%  специ-

фичност. За разлика от белодробните АК в другите хистологични типове белодробни 

карциноми, включващи ПКК и невроендокринни тумори (карциноиди, атипични кар-

циноиди, дребноклетъчни карциноми) експресия на Napsin A липсва (Turner BM, 

2012).  В нашето проучване ние също не отчетохме експресия на Napsin A в други хис-

тологични типове карциноми на белия дроб, за разлика от TTF1, който в 66,7% се екс-

пресира в НЕ карциноми и в 4% даде фокална експресия в ПКК на резециран материал. 

В нашето проучване ние изследвахме експресията на Napsin A, TTF1, поотделно 

и в комбинация от двата маркера и тяхната сензитивност и специфичност за резекцио-

нен и ендоскопски материали. 

В резекционен материал Napsin A е позитивен в 26/34 АК – 76,4%; TTF1 в 

28/34 АК – 81.2%. Napsin A е отрицателен в 8/34 АК (23.2%); 4 (11.6%) солидни; 2 му-

цинозни (5.8%); 1 папиларен; 1 ацинарен АК (2.9%). Чувствителността за Napsin A се 

оказва умерена и не дава очакваните по-високи стойности от TTF1, при специфичност 

в резекционен материал 100%, с пределната точност 88.9%.  Нито един от другите 

типове карциноми на белия дроб  (ПКК, НЕ карцином, саркоматоиден карцином и ме-

тастатични дебелочревни аденокарциноми ) не експресират Napsin A. 

В нашето проучване TTF1 е отрицателен в 6/34 АК (17.4%); солидни 2 (5.8%); 

муцинозни 3 (8.7%); ацинарен – 1 (2.9%). Сензитивност и специфичност на TTF1 в ре-

зециран материал съответно е  80.0% и 78.4%, с пределна точност 79.2%. За TTF1 

чувствителността е по-висока от тази на Napsin A, 80.0% с/у 73.4%, но със значително 

по-ниска специфичност - 78.4% с/у 100% специфичност за Napsin A. ТТF1 също даде 

негативни резултати в саркоматоидни карциноми, метастатични дебелочревни адено-

карциноми, но позитивира 6 от 9 НЕ карцинома – 66.7%  и фокално се експресира в 1 

плоскоклетъчен карцином – 4%. 

Комбинацията от двата маркера Napsin A/TTF1 за резекционни биопсии е 

88.2% чувствителност и 100% специфичност, с пределна точност 94.4%, като 4 

аденокарцинома, един G4 и три G2 са двойно негативни по отношение на двата марке-

ра. Всички ПКК, НЕ карциноми, саркоматоидни и метастатични дебелочревни карци-

номи  са отрицателни за Napsin A, което повиши специфичността на 100% и предел-

ната точност на 94.4%. 

В ендоскопски материал от 89 АК TTF1 е позитивен в 70 материала – 78.7%, 

като 19 АК остават отрицателни на TTF1 (21.4%). В целия изследван материал n=170, 



52 

TTF1 показва сензитивност и специфичност съответно 70.0% и 100%, с пределна 

точност 82.3%. Нито един материал не е фалшиво позитивен, но отчитаме голям брой 

фалшиво негативни случаи, общо 30 (17.6%). Ендоскопските биопсии дали фалшиво 

отрицателни резултати са фиксирани по-малко от 12 часа, съответно 3 и 6 часа. От тях 

при допълнително типизиране с Napsin A, 16 ЕБ са позитивни  на Napsin A; TTF1-

/Napsin A+ профил. Отчитаме и 13 отрицателни АК на Napsin A (14.6%) в целия ендос-

копски материал. Три папиларни аденокарцинома са двойно негативни, (Napsin A-

/TTF1-). Сензитивността и специфичността на Napsin A в ендоскопския материал е съ-

поставима с тази на TTF1 (съответно 73.0% и 100% с пределна точност 84.1%), и е 

съпоставима в резекционен и ендоскопски материал, което показва, че е по-

устойчив при различно време на фиксация. По-ниска сензитивност на TTF1 в ен-

доскопски биопсии публикува Loo PS, et al. 2010, - 54%, при специфичност 97%, а по-

висока Sterlachi W, 2012, 83.5% върху таканен микрочип. Сходни с нашите резултати ~ 

70%-75% докладват Rossi G, 2004 и Tacha D, 2012. 

В много проучвания се наблюдава тази дисоциация в експресията на TTF1 в ре-

зекционен материал и на ендоскопски биопсии. Различни автори публикуват сензитив-

ност от 70% до 85% в резециран материал (Kaufmann O, Dietel M, 2000; Yatabe Y, et 

al. 2002; Stenhouse G, et al. 2004) и по-ниска позитивност на малки биопсии, между 60 

и 92% (Liu J, Farhood A. 2004; Tan D, et al. 2003). Нашите резултати са съпоставими и 

по тази причина ние препоръчваме комбинация на TTF1 с NapsA, което повишава ди-

агностичната стойност, Р>0,05, приема се алтернативната хипотеза, различията се дъл-

жат на външни фактори при обработката на материала. По-ниската експресия е отчете-

на в ниско диференцираните АК (TTF1 негативни АК), а такива са повечето АК в ЕБ. 

Факт е, че тези тумори са неоперабилни, в IIIb и IV клиничен стадий. 

Нашите резултати се различават от други публикувани в литературата 

данни, като в нашето изследване Napsin A e с умерена чувствителност ~ 73.0% 

както на резекционен, така и на ендоскопски материал и със 100% специфичност 

(P=0,051, χ2=0,001 приема се нулевата хипотеза за специфичност на Napsin A в ЕБ 

и РМ, Табл. 17). По висока: сензитивност на Napsin А публикува Kim MJ, 2013, съ-

ответно 81% и 100%, Fatima N, 2011 – 82% и 100%; Bishop JA., 2010 – 83% за 

NapsA и 73% за TTF1. По-ниска: Сензитивност и специфичност за Napsin A 69% и 

98%; TTF1 53% и 100% по Noh S., Shim H., 2011. 

Комбинацията от два маркера Napsin A/TTF1 за ендоскопски биопсии показва 

86.0% чувствителност и 100% специфичност, с пределна точност 91,8%, което е 

съпоставимо с резултатите получени при резекционните биопсии. От солидните ниско 

диференцирани карциноми 14 биопсии остават двойно негативни на Napsin A-/TTF1-. 

В нашето проучване установихме значителна статистическа разлика във въз-

можностите на TTF1 по отношение на диагностиката на аденокарциномите на ендос-

копски и резекционен материал, p>0,05; р=0.064. Сензитивността на TTF1 в ЕБ по 

отношение на РБ е значително по-ниска, 70.0% с/у 82.4%, и по висока специфич-

ност 100% с/у 80.6%, но без сигнификантна разлика в пределната точност, 81.2% 

с/у 79.2%. 

Сравнителният анализ показва, че няма статистически значима разлика в сензи-

тивността и специфичността на Napsin A както поотделно, така и в комбинация в ЕБ и 

на резекционни материали (РМ, p<0,05, p=0,031; CI:1.00-1.35, приема се нулевата хи-

потеза). Съответно чувствителността на Napsin A в ЕБ и РБ е 73.0% с/у 74.3% 

специфичността е 100% и при двата метода; пределната точност е 84.1 с/у 

87.3%, малко по-висока в РМ. СТ (χ
2
, 141; р=0.059), разликата не е статистически 

значима. 
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Нашите данни съвпадат с тези на Mukhopadhyay S., и A. Katzenstein 2012 год. в 

проучване експресията върху интрапулмонални метастази от белодробен карцином. Те 

откриват слаба разлика в чувствителността на моноклонално антитяло NapsА спрямо 

TTF-1 за метастатичен аденокарцином от белодробен произход (76% срещу 82%). На-

шите резултати за резецирани материали показват по-висока чувствителност на 

TTF1 в сравнение с Napsin A, но специфичността на последния е 100%, както в ре-

зецирани, така и в ендоскопски материали. 

В нашето проучване двойната комбинация от NapsinA/TTF1 показа чувствител-

ност на ЕБ и РМ съответно 86.02% с/у 88.2%; и 100% специфичност и при двата мето-

да; пределна точност 91.8 с/у 94.4%, което доказва, че Napsin A подобрява диагностич-

ните възможности на АК в ендоскопски материали. Комбинацията от двата маркера 

повишава пределната точност с почти 14 %, като не оскъпява методиката, пора-

ди икономичността на Napsin A. В сравнение с обобщените средни стойности от 

световната литература нашето проучване показва по-добри диагностични въз-

можности на двойната комбинация маркери Napsin A/TTF1 с 10% ~0.86-0.88 с/у 

0.76, при еднакво висока специфичност =1.00 и пределна точност ~0.92, p<0,05. 

 

Изводи:   

1. TTF1 чувствителността в РМ е по-висока от тази на Napsin A, 82.4% с/у 76.5%, но 

със значително по-ниска специфичност, 80.6% с/у 100% специфичност за Napsin A.  

2. Сензитивността на TTF1 в ЕБ по отношение на РБ е значително по-ниска, 70.0% 

с/у 82.4%, с по-висока специфичност 100% с/у 80.6%, но без сигнификантна разлика 

в пределната точност, 81.2% с/у 79.2%, χ2= 0,001; p>0,05 (приема се алтернатив-

ната хипотеза).  

3. Сензитивността и специфичността на Napsin A в ЕБ е  съпоставима с тази на 

TTF1, p<0,05; χ2= 0,001.  

4. Няма статистически значима разлика в сензитивността и специфичността на 

Napsin A както поотделно, така и в комбинация в ЕБ и на РМ, χ2= 0,001 . 

5. Napsin A е с висока специфичност и е удачен маркер при диференциалната диаг-

ноза между АК и ПКК. 

6. Комбинацията от два маркера Napsin A/TTF1 за EБ (86.0% чувствителност и 

100% специфичност, с пределна точност 91,8%), е съпоставимо с резултатите полу-

чени при РМ, p<0,05; χ2= 0,001, CI:0,98-1.33. 

7. По-ниската чувствителност на TTF1 (който е ядрен маркер) на ендоскопски би-

опсии, се свързва с бързата фиксация на материала (под 12 часа). От друга страна 

Napsin A, който е цитоплазмен маркер се оказа по устойчив и с еднакви показатели 

както на ЕБ така и на РМ, p>0,05.  

8. Въпреки малките си размери (1-2 mm), фиксацията на щипкови бронхиални и 

VATS биопсии за 12-24 часа в неутрален буфериран формалин значително повишава 

диагностичните възможности при имунохистохимичното изследване. 

9. Двойният панел: моноклонално антитяло Napsin A/TTF1 при типизация на ЕБ 

(един ядрен и един цитоплазмен маркер) подобряват чувствително диагностиката на 

първичните белодробни АК на малък и ендоскопски материал, като повишават пре-

делната точност с почти 14%, p<0,05. 
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Обсъждане на Р63. 

 

За диагностициране на ПКК на хематоксилин-еозин, трябва да се използват 

строги морфологични критерии. Изисква се присъствието на цитоплазмена кератиниза-

ция и/или междуклетъчни мостчета. Големият процент ПКК обаче са ниско и недифе-

ренцирани. Особено в ЕБ на плоскоклетъчен карцином на белия дроб кератинизацията 

и междуклетъчните мостчета рядко се виждат при рутинното оцветяване. 

Освен това, често карциноми с "Плоскоклетъчна" диференциация, но p63 (-), се 

оказват слабо диференцирани аденокарциноми със "сквамоиден" вид. Съществуването 

на squamoid аденокарциноми, се признава в диагностичната практика на патолога, но е 

трудно да се намерят примери в литературата. Rekhtman и колеги, 2013, отчитат на 

резекционни материали „сквамоидна“ морфология с EGFR или KRAS мутации, които 

се оказват в последствие или ниско диференцирани аденокарциноми или аденосква-

мозни карциноми. 

При изследването на 22 ПКК и 3 АдСКК, р63 позитивира 21 ПКК, 4 са негатив-

ни, а в 7/34 АК има фалшива позитивност (20.6%), както и фокална позитивност в един 

НЕ карцином. Според Ao HM et al, 2014 р63 дава 7.0% (15/213) фалшива позитивност в 

АК. Висока позитивност на р63 в АК отчита и (Nonaka D, 2012) – 18%, при 100% сен-

зитивност за ПКК. Върху резекционни материали тази висока позитивност не би била 

проблемна, но в малки и ЕБ при солидни, със „сквамоиден“ вид АК е възможно под-

веждане в типизирането. Трябва да се отчита и факта, че в аденокарциномите р63 по-

казва фокална и по-слаба експресия – N1, N2. По тази причина ние считаме, че за пози-

тивна трябва да се отчита само ИХХ със силен интензитет – N3. 

В литературата чувствителността на р63 за ПКК варира от 75% до ˃ 95%, а спе-

цифичността е от 70% до 100% ( Nicholson AG, 2010; Rechtman N, 2011). Върху ТМ 

публикуваната сензитивност варира от 62.1% до 66.7% и специфичност от 84.0% до 

90.8%. В нашето изследване върху 25 резецирани сквамозни белодробни карциноми, P63 

е със силно положително оцветяване в ≥95% от туморно-клетъчните ядра.  Чувст-

вителността на маркера към ПКК показа 84.0%, приблизително същият процент е 

специфичността-85.1%. Тоест в ~15% плоскоклетъчните карциноми не се марки-

рат от р63, което понижава ППС на 75.0%, но НПС е 90.9%. Пределната точност е 

в рамките на 84.7%. 

На ЕБ р63 показва интензивна експресия, като от 67 ПКК, 56 се позитивират 

дифузно. 11 от ПКК са негативни на р63. Диагностицирането им е възможно благода-

рение на добре и умерено диференцираните случаи с ясни междуклетъчни мостчета и 

кератин, като TTF1 и Napsin A са отрицателни в тези биопсии. Това налага използване-

то на р63 винаги в съпоставка с маркери за АК. Дванадесет (12) от биопсиите (17.84%) 

типизирани като АК, АдСКК и недиференцирани карциноми са ретипизирани в ПКК, 

което потвърждава необходимостта от имунохистохимична верификация на биопсич-

ния материал. 

В малки биопсични материали е уместно сквамозна диференциация да се 

приема при дифузна и интензивна експресия на р63, при отрицателни TTF1 и 

Napsin A. 

 

Изводи: 

1. Нашите резултати показват, че самостоятелното използване на р63 е достатъчно де-

монстративно и специфично за доказване на плоскоклетъчна диференциация, но по-

слабо чувствително. Високият процент фалшиво позитивни резултати в АК налага при-

лагане на р63 в комбинация със специфични за АК маркери. Този маркер е лесно при-

ложим и е причина високата специфичност на р63 да се използва като диагностика за 
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отдиференциране на ниско диференцираните плосококлетъчни карциноми и аденокар-

циномите със сквамоиден вид, както на резекционни, така и на ендоскопски материали.    

2.Ограниченията в диагностиката на малки и ЕБ биопсии трябва да бъдат оптимизира-

ни с имунохистохимичен анализ в типизирането на ниско диференцирани ПКК, тъй 

като липсата на кератинизация и междуклетъчни мостчета в ниско диференцираните 

ПКК насочва към диагностика на друг подтип белодробни карциноми в 17.84%. 

  

5. Обсъждане на цитокератините, CK7 и CK34βE12. 

СК34βE12 представлява коктейл от високомолекулни цитокератини „high-

molecular-weight“ CKS (CKS 1, 5, 10 и 14), като в белодробните тумори неговата експ-

ресия е ограничена главно до ПКК и „basaloid“ карциноми, докато аденокарциномите и 

highgrade невроендокринни карциноми обикновено са негативни.          Нашите очаква-

ния за строга специфичност на СК34βE12 към плоскоклетъчните карциноми се опро-

верга от също така дифузната и интензивна експресия в белодробни АК. От 34 АК по-

зитивни се оказаха 21 АК (60.9%). В НЕ карциноми от 9 един се позитивира фокално. 

Този висок процент прави СК34βE12 ненадежден като маркер за отдиференциране на 

АК от ПКК. В ПКК експресията на СК34βE12 както се очакваше е висока - 21 от 25 

ПКК – 88%. 

СК34βE12 показа висока чувствителност 88.0%, но много ниска специфич-

ност към ПКК – 51.06%, като позитивната предиктивна стойност е само 48.9%, а 

НПС 88.9%; (CI:1.41-2.09; AUC= 0,612). Пределната точност за типизиране на белод-

робни плоскоклетъчни карциноми е много ниска- 63.9% и не се препоръчва за използ-

ване като диагностичен маркер в белодробната патология. В комбинация с р63, 

СК34βE12 също няма допълнителна диагностична стойност, освен това той, както вече 

беше посочено се позитивира в много висок процент и в аденокарциномите и в единич-

ни НЕ едроклетъчни карциноми. 

Маркерът СК7 се експресира в луминалните/секреторните епителни клетки в 

различни жлезисти тъкани и се използва широко в практиката за разграничаване на бе-

лодробни АК от ПКК. От много автори се препоръчва СК7 да се използва като част от 

диагностичния имунохистохимичен панел. 

В нашето изследване СК7, както и СК34βE12, не даде очакваната строга селек-

тивност по отношение на АК. В ПКК експресията е 44.0% (11 от 25). От 9 НЕ едрокле-

тъчни карциноми СК7 позитивира 4, което също е висок резултат (44.4%), с което от-

ново показа ниска специфичност (57.9%; CI:1.55-2.23; AUC=0,586), въпреки високата 

позитивност в АК – 92.8%, AUC=0,831. 

Само един от ниско диференцираните белодробни карциноми на РМ (в нашето 

проучване) е позитивен единствено на СК7 и СК34βE12. Поради отрицателни TTF1, 

Napsin A, p63 и Synaptophysin този карцином остана НДКБК-НОТ. 

Изводи: 
1. От настоящето изследване СК7 и СК34βE12 показват висока чувствителност, с 

изразен дифузен интензитет на експресия, но с много ниска селективност по от-

ношение на белодробните АК, ПКК и НЕ едроклетъчни карциноми. 

2. По тази причина считаме, че не следва да се препорепоръчва използването им в 

оптимален панел, тъй като при отрицателни специфични маркери фаворизиране-

то на ниско и недиференцираните белодробни карциноми в една или друга по-

сока не е препоръчително.  

3. В по-широки панели тези два цитокератина може да имат подкрепяща функция 

за диагностиката на белодробните карциноми, но ролята им в окончателното ти-

пизиране не е решаваща. 
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6. Обсъждане на троен  и четворен панел от  Napsin  A, TTF1, p63 и Synaptophysin 

при диференциация на АК и ПКК: 

 

На РМ тройният панел от специфични за АК и ПКК маркери показва умерена 

сензитивност и много ниска специфичност (Sp-60%; AUC =0,674). Това се дължи на 

обстоятелството, че 9 ЕКНЕК, диагностицирани първоначално при рутинна хистология 

като АК или ПКК са отрицателни при ИХХ тестване, освен 6 позитивни на TTF1. При 

добавяне на Synaptophysin  се подобри сензитивността от 84.2% на 95.2%, а специфич-

ността от 60.0% на 100%, с пределна точност от 79.2% на 95.8%. На ЕБ тази разлика се 

оказа много по-малка за троен и четворен панел, съответно 91.6% с/у 93.5% сензитив-

ност и 100% специфичност и при двата панела, при висока пределна точност и в двата 

случая – 95.6% с/у 96.7% (ANOVA-,052; CI-1,73-2,30). Трите НЕ карцинома в малките 

биопсии са тройно негативни, включително и на TTF1. На резекционен и ендоскопски 

материал при ЕКНЕК, подвеждащи се оказват липсата на кръш феномен, гнезден 

строеж и обширните некрози. 

Righi L et al, 2011, тестват няколко антитела включващи CK7, CK5, TTF1, p63 в 

серия от 103 тънкоиглени аспирационни биопсии, като впоследствие добавят p40, 

Napsin A, desmocollin-3. Резултатите показват, че ако Desmocollin-3 и р40 припокриват 

информативността на р63 като диагностични маркери, то Napsin A проявява вариабил-

на чувствителност към АК, като само 14%  остават нетипизирани. С помощта на три 

антитела и добавен Synaptophysin ние не успяхме да типизираме само 6.49% от 

ЕБ. Сензитивността на метода бе постигната в 93.5% от малките биопсии, а с оц-

ветяване за муцин в 95.5%. 

Също широк панел от 6 маркера проучват Stojsic J et al. 2013, (TTF1, CK7, p63, 

CK5/6, CD56, Synaptophysin) като установяват, че нито един маркер не е на 100% спе-

цифичен за белодробните карциноми. В проучването не е включен Napsin A. Освен то-

ва авторите определят специфичност и сензитивност на всеки маркер поотделно, но не 

и в комбинация. От 50 тествани малки биопсии 7 ЕБ са останали нетипизирани (14%). 

Нашите резултати показват много ниска сензитивност за маркерите поотделно: 

TTF1 на ЕБ – 70.0% за АК, и 71.8% на  p63 - за ПКК. След добавяне на Napsin A чув-

ствителността нарасна на 84.2%, а със Synaptophуsin и PAS-D на 95.5% при типи-

зиране на НДКБК и ЕКНЕ карциноми. 
В нашето изследване постигнахме 97.4% специфичност с пределна точност 

98.6%, което може да се обясни с много по-малкия брой случаи в сравнение с посоче-

ното изследване. Невъзможност за субтипизиране  отчетохме едва в 6.49% от ЕБ 

при икономически по-изгоден панел. В РМ този минимум е сведен до 1.4% (1 от 72 

биопсии); CI-0,183-0,349; χ2<0,0001; AUC= 0,822). 

Въз основа на нашите проучвания приемаме, че най-удачно за диагностич-

ната практика е съчетанието между следните  антитела -  TTF1/NapsA,  високо 

специфични за АК и p63 за ПКК, с добавен Synaptophysin при негативни основни 

маркери и във всички случаи на отрицателен NapsA. Така броят на стъклата за 

ИХХ се редуцира до 1/3 - 2 вместо 6, като при необходимост,  при негативните 

случаи се добавя още един– общо 3. По този начин се икономисват 66% от реакти-

вите. 
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Препоръчителна схема за диагностика на НДКБК и генетично изследване: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Считаме, че с помощта на настоящето проучване в областта на белодробната 

патология, ще допринесем за унифициране на методите за изследване в диаг-

ностиката; ще се създадат лесни и приложими алгоритми в работната прак-

тика, които ще затвърдят убеждението у патолозите необходимостта за 

прецизно типизиране с оптимален ИХХ панел, с оглед последващата прогноза и 

терапия на пациентите с онкологична диагноза на белите дробове. 

 

Обсъждане на мутационната честота на EGFR в АК за Южна България и връзка-

та с тютюнопушенето:   

Няколко демографски и патологични фактори са свързани с разпространението 

на EGFR мутациите. Те се наблюдават предимно сред пациентите с белодробен адено-

карцином, непушачи, и източноазиатски етнос. Сред пациентите от Азия, общата чес-

тота на EGFR  мутациите (в екзоните 18-22) е приблизително 30%, 47% от пациентите с 

аденокарцином, и 56% сред непушачите. Сред представителите на бялата раса, средно-

то разпространение на EGFR мутациите е приблизително 7% като цяло, 13% от пациен-

тите са с аденокарцином, и 35% са непушачите. Причината за високата честота на му-

тациите в азиатската раса е неясно, и се предполага, че важна роля играе CA simple 

sequence repeat 1 (CASSR1), силно полиморфен локус, съдържащ 14-21 CA динуклео-

тидни повторения, и полиморфизми в промотерните EGFR региони. Проучванията по-

казват, че много азиатци са с полиморфни видове, които водят до намаляване присъщо-

то възпроизводство на EGFR протеина (Zhou W, 2011). 

Значителни различия в степента на мутациите в EGFR при пациенти с НДКБК са 

установени между азиатските и не-азиатските популации с диапазон от 26-40% и 2-

12%, съответно и 33.7% в бразилските пациенти с аденокарцином, Заключението е, че 

мутациите в EGFR не се различават значително между пациентите от Азия и Бразилия. 

Първичен Белодро-

бен карцином   

(ЕБ, РМ) 

Класическа морфология за 
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Въпреки, че мутациите в EGFR изглежда са свързани с източноазиатския етнос, се 

предполага, че те са свързани по-скоро с генетични отколкото с фактори на околната 

среда, тъй като не са открити географски асоциации с Южна Америка. Ние не отчита-

ме по-висока мутационна честота в турското етническо население на Южна Бълга-

рия, каквато например е констатирана при пилотно проучване в турското население 

от Bircan S, 2014,  35.7% в АК спрямо 8.3% в АК регистрирани за Южна България. 
Само един от позитивните пациенти е от турски етнически произход: жена, непу-

шачка, с аденокарцином и мутация в L861Q. Мутационна честота за пациентите от 

южния регион на България е 6,16%, по-ниска от регистрираната общата мутационна 

честота за България- 9.4%. 

Почти всички мутации, открити в аденокарциномите (Huang SF, 2004, Kosaka 

T, 2004), са в тирозин киназните домени на 19 и 21 екзони, които обикновено представ-

ляват ~ 90% от мутациите на EGFR. Също беше открито, че тези две места на мутация 

корелират значително с ефикасността на лечението с EGFR-TKI. Следователно точното 

откриване на генетични промени играе решаваща роля при клиничното лечение на бе-

лодробните карциноми. В нашето изследване за Южния регион на България най-

честите мутации са делеции в екзон 19 (5 мутации) и точкови мутации в L858R – (6 

мутации). Като хистологичен вид преобладават АК с различни хистологични подти-

пове. Като варианти фигурират: папиларни, солидни АК, по един муцинозен папила-

рен, БАК (лепидичен), аденоидно-кистичен варианти. 

Въпреки, че пациенти с НДКБК и екзон 19 заличавания, които са лекувани с 

ТКИ живеят по-дълго от тези, с L858R мутации, е възможно, самата мутация да оказва 

влияние върху резултата. Нашите наблюдения показват противоречиви резултати по 

отношение отговора на терапия с ТКИ.  Пацентите с АК, на първа линия терапия с 

ТКИ имат СПП между 2 месеца и 26 месеца, средно 10.6 месеца, като 4 пациента 

продължават да са на терапия с ТКИ и са стабилизирани. За ПКК този показател е 

4-24 мес, средно 14 мес., тоест има статистическа разлика в средната СПП при те-

рапия с ТКИ за АК и ПКК, но това може да се дължи на малкият брой случаи. Обща-

та средна СПП е 11.3, при средна за страната 11.1 (Дамянов, 2012 и 2013) и 8.6 (Кой-

нов, 2014), сравнено със СПП между 7-9 месеца при платин-базирана химиотерапия на 

първа линия. С най-дълъг период без прогресия се оказаха бившите пушачи с L858R, 

мъже, единият с АК, а другият с ПКК. Съответно само една пациентка с 15 месеца 

СПП (терапията продължава), отговаря на класическия профил, жена, непушачка, с 

аденокарцином, от турски етнически произход, с мутация в L861Q. Разбира се, отго-

ворът на терапия зависи и от общото състояние, клиничния стадий, придружаващи 

заболявания и възраст на пациента. Противоречивите  и изненадващи резултати по-

казват, че нито един от факторите като пол, тютюнопушене, хистологичен вариант 

или вид на мутацията не могат да са самостоятелен предиктивен фактор за отгово-

ра към терапия с ТКИ. Възможно е поради малкото на брой проследен контингент 

тези данни да не могат да бъдат статистически обобщени. В нашите случаи пациен-

тите с ПКК третирани с ТКИ показват разнопосочна чувствителност. В случай 1 паци-

ентът се повлия слабо от таргетната терапия и направи прогресия и бързо влошаване на 

състоянието след 4 месечна терапия, докато пациентът в случай 2 се стабилизира при 

14 месечна терапия с тирозин-киназни инхибитори. 

В нашето извадково изследване за Южна България общата мутационна чес-

тота при неселектирани пациенти е по-ниска, сравнено с честотата в цяла България 

6.16% с/у 8.9% (St. Bichev, D. Marinova, 2014); 9.4% (Дамянов Д, 2012 и 2013); 9.1% 

(Койнов К, 2014), както и с честотата в Европейските страни (10-15%). В проучва-

нето мъжете преобладават спрямо жените 69.9% с/у 30.06%; р<0,05 (разпределени-

ето е в рамките само на мутациите). Непушачите съставляват малък контингент 
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от 8.86%, преобладаващо жени (8.3%) спрямо активните пушачи – 30.06% и бивши 

пушачи с над 30-40 ПКГ стаж – 28.6% . Само един от мъжете е  непушач. За цялата 

страна тези показатели са: по-чести мутации при жените -19.4%, отколкото при 

мъжете - 5.4% , при непушачи 22.9%, бивши пушачи – 8.5%, активни пушачи – 4.2% 

(St. Bichev, D. Marinova, 2014). 
Честотата на мутациите в АК също е по-ниска отколкото тази в цялата страна 

10/120 (8.3%) с/у 12.5% (St. Bichev, D. Marinova, 2014). По-ниска е установената чес-

тота и за ПКК 3/89 (3.39%) с/у 6.2% (St. Bichev, D. Marinova, 2014). 

Представените от нас 3 плоскоклетъчни и един аденосквамозен карцином на бе-

лия дроб позитивни на мутации в EGFR гена съставляват 1,78% (4/225) от неселектира-

ните пациенти от Южна България с НДКБК. Тези данни съвпадат с резултатите на дру-

ги автори изследвали всички НДКБК за EGFR мутации. Liam CK et al. (2013) считат, 

че под 5% са чистите плоскоклетъчни карциноми без примесена жлезиста компонента 

на белия дроб, които са позитивни за ЕGFR мутации (Liam CK., 2010). 

Скорошните проучвания, показват че тютюнопушенето води до експресиране на 

miRNA при пациентите с първичен рак на белия дроб и корелира с туморната хистоло-

гия, отговора на терапията, и общата преживяемост. В нашето наблюдение половината 

от заболелите от белодробен карцином са активни пушачи 55.6%. Пациентите, които са 

бивши пушачи обаче са със стаж от порядъка на 30-40 ПКГ, а това са 28.6% от контин-

гента. Като цяло тютюнопушенето се наблюдава във висок процент сред болните от  

белодробен карцином – сумарно групата на активните пушачи, бивши пушачи и пасив-

ни пушачи съставлява 85.2%, което показва, че тютюнопушенето продължава да е во-

дещ фактор като причина за белодробната карциногенеза. Възможно е ниската мута-

ционна честота в нашето изследване да се дължи на преобладаващия контингент от 

пушачи, като EGFR мутациите са по-чести не само при мъжете, но и при пушачи – 

активни 5/14 (30.06%) и бивши пушачи с над 30-40 ПКГ стаж- 4/14 (28.6%).  Общо 

пушилите през целия си живот, с висок стаж над 30 ПКГ са 9/14  (общо 58.7%) от 

позитивните пациенти. Непушачите са над 1/3 от позитивните пациенти -41.3%. 

Счита се, че мутациите в EGFR гена са по-чести при жените, отколкото при мъ-

жете (Shigematsu H, 2006). Въпреки това, чрез мултивариантен анализ в това проучва-

не, се констатира, че разликата в EGFR мутациите между половете са били в полза на 

мъжкия пол. Междувременно, различни изследванията показват, че EGFR мутациите са 

значително свързани с употребата на тютюн. Въпреки високата честота на EGFR мута-

циите при жени (65.7%), непушачки (63.4%) в проучване на корейското население от P. 

Sun, 2012, също се оказва, че сигнификантно висока е мутационната честота и при мъ-

же, пушачи с аденокарцином – 29.7%. 
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Изводи:  

 

1. Профилът на пациентите от Южна България, с мутации в EGFR е мъже, пу-

шачи с над 30-40 ПКГ, с аденокарцином. В настоящото проучване, почти всич-

ки пушачи са мъже (70%), докато тези, които никога не са пушили са жени 

(30%).   

2. Най-честите мутации са Делеции в Екзон 19 (5/14-30.06%) и точкови мутации 

в L858R (6/14-42.9%). 

3. Общата средна СПП при терапия с ТКИ е 11.3 мес, при средна за страната 

11.1мес. 

4. Мутационната честота в EGFR за АК e 8.3%, за ПКК и АдСКК е 4.3%. 

5. Общата честота на мутациите във всички неселектирани карциноми се оказва 

по-ниска от средноевропейската, като само един пациент е от турски произ-

ход  с активираща рядка мутация в L861Q, жена, непушачка, с аденокарцином. 

6. Нито един от факторите като пол, тютюнопушене, хистологичен вариант 

или вид на мутацията не могат да са самостоятелен предиктивен фактор за 

отговора към терапия с ТКИ. 

7. Проучванията в различните региони на земното кълбо показват, че мутациите 

в EGFR са свързани с Източноазиатския етнос. Корелацията с Южноамери-

канското население и липсата на географска връзка,  предполага, че мутациите 

в EGFR са свързани по-скоро с генетични, отколкото с фактори на околната 

среда. 

8. Етническото разнообразие в Южна България не е независим предиктивен фактор 

за по-висока мутационна честота на EGFR при НДКБК, която се оказва дори по-

ниска от тази за европейските страни.  

9. Различията спрямо предшестващи съобщения за висока честота на мутациите в 

ПКК се дължат на детайлизираното ИХХ типизиране.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

За изминалия четиригодишен период създадохме координационна система меж-

ду пулмолози, гръдни хирурзи, онколози и патолози, за Южна България, която своев-

ременно, в кратък интервал да осигури диагностиката, имунохистохимичното и гене-

тично типизиране, и с това да спомогне за адекватните терапевтичните насоки  при ле-

чението на белодробните карциноми. 

Проучихме сензитивността и специфичността на ново за диагностичната прак-

тика на белодробните АК антитяло – Napsin A и неговата роля в имунохистохимичния 

панел. 

За практиката утвърждаваме алгоритъм от четворен ИХХ панел за диагностика 

на ниско и недиференцирани белодробни карциноми – TTF1/NapsA/ р63 и 

Synaptophysin, който е уместно да залегне в медицинския стандарт, раздела за белод-

робна патология. 

Резултатите от нашите изследвания показаха, че пациентите с белодробни кар-

циноми не трябва да се изключват от генетично изследване въз основа на етническа 

принадлежност, анамнеза за тютюнопушене, пол и хистологичен подтип. 

Към тази позиция ние прибавяме и препоръка, от контингента за генетично изс-

ледване да не се изключват и пациентите-пушачи с плоскоклетъчни или аденосквамоз-

ни белодробни карциноми, и с това те да не бъдат лишени от шанса за адекватна тар-

гетна терапия. В отделни случаи, при тези пациенти се наблюдава добро повлияване и 

стабилизиране на процеса в продължителен период. 

Хистологично базираният молекулярен и терапевтичен напредък в белодробната 

онкология налагат съществена промяна в модела на патоморфологичната диагноза на 

недребноклетъчните карциноми. С нов акцент се поставя главната ролята и отговорност 

на патолога като основен координатор между клиницисти, онколози и молекулярни 

биолози в комплексната диагностика на белодробните карциноми. 
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ГЛАВА VI. ИЗВОДИ И ПРИНОСИ 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

 

1. За Южна България заболеваемостта от белодробен карцином е най-висока във 

възрастта между 60-69 г както при мъжета, така и при жените, като най-честият 

хистологичен вид е аденокарциномът. В IIIB и IV клиничен стадий се диагности-

цират 69.3% от пациентите. Тютюнопушенето си остава основен рисков фактор в 

канцерогенезата на белодробните карциноми, като при пушачите с 30-40 ПКГ 

стаж, прекъсване на тютюнопушенето в последните 5 години до проявите на бо-

лестта, не понижава риска от развитие на белодробен карцином. Заболеваемостта 

от белодробен карцином сред турското етническо население не е по-висока от тази 

на българското население. 

 

2. Близо половината (47.4%) от ЕБ и „малки“ биопсии остават неуточнени без 

ИХХ, като възможностите за коректно типизиране на ниско и недифиренцираните 

карциноми нарастват на 80% с помощта на препоръчителен четворен ИХХ панел. 

Делът на първичните муцинозни, белодробни АК спрямо първичните немуциноз-

ни АК е висок:  41.9% и неговото отбелязване в хистологичната диагноза е необ-

ходимо поради лошия прогностичен белег. 

 

3. Мутационната честота в EGFR за АК e 8.3%, за ПКК и АдСКК е 4.3%. При не-

селектирани пациенти с НДКБК тази честота се движи в рамките на 5.8-6.1%, ко-

ято е по-ниска от средноевропейската и средната честота за България, като про-

филът на пациентите от Южна България, с мутации в EGFR е: Мъже, пушачи с 

над 30-40 ПКГ, с аденокарцином. Най-често срещаните мутации са Делеции в Ек-

зон 19 и точкови мутации в L858R. Общата средна СПП при терапия с ТКИ е 11.3 

мес. 

 

4. Етническото разнообразие в Южна България не е независим предиктивен фак-

тор за по-висока мутационна честота на EGFR при НДКБК. 
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗВОДИ И ПРИНОСИ: 

 

1. При типизирането на ниско и недиференцираните белодробни карциноми за 

диагностичната практика утвърждаваме като най-удачен четворен ИХХ панел: 

TTF1/NapsA (високо специфични за АК) и p63 за ПКК, с добавен Synaptophysin 

при негативни основни маркери и във всички случаи на отрицателен NapsA при 

позитивен TTF1.  

 

2. Утвърждаваме Napsin A като високо специфично антитяло в диагностиката на 

белодробните аденокарциноми и отбелязваме неговата икономичност в комплекс-

ния панел. 

 

3. Проучването показа, че СК7 и СК34βE12 са с висока чувствителност и с изразен 

дифузен интензитет на експресия, но с много ниска селективност по отношение на 

белодробните АК, ПКК и едроклетъчните НЕ карциноми и имат подкрепяща роля 

в диагностиката. 

 

4. Ролята на преданалитичната фаза е решаваща за последващите коректни ре-

зултати при ИХХ и мутационно-генетичното изследване. Приблизително 15% от 

изследвания материал е с фалшиво негативна имунохистохимия и фрагментиран 

ДНК материал в резултат на недостатъчната фиксация (под 12 часа). Препоръчи-

телно време за фиксация 12-48 часа. 
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ГЛАВА VII: ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ: 

 

1. С. Генова, Ст. Бичев и В. Беловеждов. Недребноклетъчните белодробни карциноми, 

EGFR/KRAS – мутационна честота, расови различия и класификационни подходи. Ме-
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