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Част от включените в монографията собствени данни за експресия на 
YKL-40 при артрити и глиоми са резултат от дисертационния труд на 
М. Казакова (2013), а всички останали авторски проучвания са оригинални 
и извън посочената дисертация. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Основна насока в биомедицинските проучвания през последните 

десетилетия е разработването на нови и надеждни показатели в 

диагностиката и мониторинга на редица възпалителни, дегенеративни и 

туморни заболявания. Постоянен е стремежът за въвеждането на 

информативни биомаркери, които биха дали прецизна представа за 

конкретното състояние на пациента, динамиката в развитието на болестта, 

както и резултатите от съпътстващата терапия. 

Проучването на човешкия протеом със структурното и 

функционално многообразие на белтъците позволява търсенето на нови 

молекули, действащи не само като биомаркери, но и като прицелни 

структури за нови терапевтични стратегии. 

Един от сравнително скоро откритите и все още непроучени 

детайлно протеини е YKL-40. Представлява екстрацелуларен матриксен 

гликопротеин с консервативна аминокиселинна последователност, сходна 

с тази на хитиназните белтъци, но без да притежава подобна активност. 

Комплексната биологична функция на YKL-40 е неясна, а не е известно да 

има и специфичен рецептор. Този нов биомаркер не е изследван детайлно в 

България.  

Фундаментални и клинични проучвания върху YKL-40 и 

сравнителни анализи водят до изясняване на някои патогенетични 

механизми с цел подобряване на диагностичните и терапевтични 

възможности при възпалителните и туморните заболявания. 

С този монографичен труд авторите правят опит за осветляване на 

някои аспекти от биологичната роля на новия биомаркер YKL-40 при 

различни патологични процеси.  

Базирана на собствени резултати и наблюдения, както и на 

международни проучвания, монографията предлага нови идеи и 
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интерпретации за патогенетичните механизми на разглежданите 

заболявания. 

 

Авторите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарност към нашите колеги и съавтори за всеотдайната, 
компетентна и коректна съвместна работа: проф. Анастас Баталов, 
проф. Златимир Коларов, д-р Илиан Коев, доц. Георги Милошев, гл. ас. 
Десислава Станева, доц. Дора Попова, проф. Федя Николов, д-р Петър 
Николов, проф. Нонка Матева, гл. ас. Кирил Симитчиев, д-р Росица 
Каралилова, д-р Таня Денева, Росица Владимирова, д-р Ваня Узунова. 

6 



Protein YKL-40 – biomedical significance 
by Maria Kazakova and Victoria Sarafian 

Biomarkers play a critical role in improving biomedical research and drug 

development. Understanding the relationship between measurable biological 

processes and clinical outcomes is vital for expanding our arsenal of treatment 

procedures.  

The monograph summarizes the information available on the recently 

discovered protein – YKL-40, as well as personal results on the topic. 

It is an extracellular matrix glycoprotein with conservative amino acid 

sequence similar to that of chitinase proteins but without enzymatic activity. The 

biological functions of YKL-40 are still unrevealed entirely. Specific receptors 

for YKL-40 have not been identified yet. 

We proved that high YKL-40 concentrations correlate with sonographic 

parameters, pro-inflammatory cytokines and conventional clinical laboratory 

parameters in rheumatoid arthritis patients. The high levels of the glycoprotein 

in carcinomas of the mammary gland correlate with HER/2 which could indicate 

YKL-40 as a marker for the malignant potential of breast tumors. We revealed a 

parallel between YKL-40 mRNA and protein expression in astroglial tumors of 

the central nervous system, which suggests a role of YKL-40 as a potential 

indicator of the invasiveness and malignancy in neoplastic processes.  

For the first time YKL-40 levels in patients with chronic lymphocytic 

leukemia and gout arthritis are presented. They are examined in parallel with 

healthy persons to search a relationship with clinical and immunological factors.  

YKL-40 is neither organ nor tumor specific. Elevated levels of YKL-40 in 

comparison with age-matched healthy subjects were found in various cancers 

and inflammatory processes, as extremely high levels of expression and 

secretion of YKL-40 have been associated with poor prognosis. It was found 

that the serum concentration of YKL-40 in patients with metastatic cancer 
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provides independent information on the progression-free survival and overall 

survival of patients. Inflammation is the bridge between different pathological 

processes included in the study.  

The clinical utility of YKL-40 as a biomarker in inflammatory and tumor 

diseases is a fact to be clarified in large scale prospective studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The studies included in the monograph are supported by Medical University –
Plovdiv (grants НО-01/2009, НО-01/2010, ДП-08/2012) and ДУНК 01/2009 

from the Ministry of Education and Science – Bulgaria. 

8 



YKL-40 – НОВ ДИАГНОСТИЧЕН И  
ПРОГНОСТИЧЕН БИОМАРКЕР 

Биомаркери 
Развитието на молекулната биология, генетика и имунология 

разкриват възможности за създаване на нови панели от биомаркери с 

висока диагностична чувствителност и специфичност. Те биха могли да 

подпомогнат персонализирането на стандартната терапия при пациенти с 

възпалителни, дегенеративни и туморни процеси. 

Според Morrow (2007) оценката за клиничния потенциал на новите 

биомаркери се базира на отговора от три основни въпроса: 

• дали методът за отчитане на биомаркера е специфичен, 

чувствителен, бърз и достъпен 

• дали нивото на биомаркера осигурява нова информация за 

заболяването 

• може ли количеството на биомаркера да помогне за лечението на 

пациента 

Терминът „биомаркер“ (биологичен маркер) се дефинира като 

„обективен показател при нормални биологични процеси, патологични 

състояния или фармакологичен отговор при терапевтична интервенция“ 

(Atkinson et al; 2001). Понятието „туморен маркер“ включва широк спектър 

от молекули, притежаващи различни характеристики, които подпомагат 

диагнозата, мониторинга и прогнозата при пациентите със злокачествени 

заболявания. Според Werner et al. (1993) туморните маркери трябва да 

отговарят на следните критерии – да не се експресират в здрави лица или 

такива с бенигнени тумори, да са детектируеми в „скрити“ заболявания; да 

притежават органна специфичност, клинична значимост при мониторинга 

и ефект от терапията; чувствителност. От друга страна, посттрансла-
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ционните модификации на различни белтъчни молекули имат съществено 

влияние върху патогенезата на много заболявания, като могат да повлияват 

състоянието на пациента и прогресията на болестта (Adamczyk et al; 2012). 

Биомаркерите са обективни показатели не само при нормални процеси 

и патологични състояния, но и при фармакологичен отговор вследствие на 

проведената терапия. 

Използването на биомаркери като междинна оценка изисква 

определяне на тяхната целесъобразност и валидност. Целесъобразността 

им зависи от възможността да предоставят клинично значима информация 

по въпроси от обществено значение. Валидността се отнася до 

ефективността на прилагания биомаркер, което не може да се определи 

абсолютно и еднократно (Strimbum K, Tavel J. 2010).  

YKL-40 – ген, белтък, регулация на експресията и 
секрецията, биологични функции 
YKL-40 е гликопротеин с аминокиселинна последователност, сходна с 

тази на бактериалните хитинази, но без ензимна активност (Hakala et al; 

1993). Установен e за първи път в човешка остеосаркомна клетъчна линия 

MG63 през 1989 г. Името му е абревиатура от три N-терминални 

аминокиселини – Tyrosine (Y), Lysine (K), Leucine (L) и молекулна маса 

40 kDa (Johansen; 1992). Познат е още като: човешки хрущялен 

гликопротеин-39 (HC gp-39), 38-kDa хепарин-свързващ гликопротеин, 

хондрекс, хитиназа-3 подобен 1 протеин (CHI3L1).  

Ген и белтък за YKL-40 

 
Chromosome 1 – NC_000001.11  (по http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1116) 
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Човешкият ген за YKL-40 е изолиран през 1997 г. Локализиран е в 

хромозома 1 (1q31-q32). Състои се от 10 екзона и съдържа 8 kb геномна 

ДНК. Установено е, че Sp1-семейство транскрипционни фактори имат 

доминираща роля в регулирането на промоторната активност на гена за 

YKL-40. Предполага се, че той е неактивен или нестабилен в моноцити, 

тъй като се нуждае от допълнителни събития и фактори, за да се индуцира 

активация или инхибиция на промотора (Rehli et al; 2003). В резултат на 

алтернативен сплайсинг са описани две изоформи за YKL-40 – едната 

съдържа и 10те екзона, докато при втората е изрязан екзон 8 (Johansen; 

2007). 

Установена е пълната аминокиселинна последователност на YKL-40 

протеина (GenBank Accession number: M80927) – съдържа една 

полипептидна верига, изградена от 383 аминокиселини (Hakala et al; 1993). 

Този гликопротеин е филогенетично високо консервативен, принадлежащ 

към гликозил-хидролазно семейство 18 (Henrissat et al; 1993). Фамилията 

се състои от протеини и хитинази от различни таксономични групи – 

растения, бактерии, гъби, насекоми и бозайници (Aronsonet al; 1997). 

Човешкият YKL-40 показва аминокиселинна идентичност с бактериалните 

хитинази и с други хитиназо-подобни протеини като човешка 

хитотриозидаза (OGP), човешки YKL-39, човешки специфичен 

гликопротеин на яйцепроводите, човешки TSA (наречен още кисела 

хитиназа при бозайниците), миши YM1 (еозинофилен – хемотаксичен 

цитокин), миши хитиназо-подобен протеин 2, миши протеин MGC58999 

(Johansen; 2006).  

При всички хитиназо-подобни белтъци се наблюдават строги 

консервативни региони, включващи аминокиселинни остатъци от пролин и 

цистеин. С най-висока консервативност са N-терминалният край и 

каталитичният център (> 70% идентичност). 
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Аминокиселинната последователност на YKL-40 при хората е сходна 

с тази на следните видове: крава, коза, овца – 83% идентичност, морско 

свинче и плъх – 80% и мишка – 73%. 

Триизмерната структура на протеина се състои от два домена –

единият е 8 верижен β/α домен, а вторият домен (α + β) е съставен от 6 

антипаралелни β вериги и една α спирала (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Структура на YKL-40 – триизмерен изглед (по Kraulis P.; 1991) 
Легенда: Домен (β/α)8 е представен в тъмно синьо и жълто. β веригите са означени с 
b1-b8. Домен (α + β) е оцветен в светло синьо. 

В гликопротеина се наблюдава замяна на каталитичната глутаминова 

аминокиселина с левцин, а аспарагиновата аминокиселина е заместена от 

аланин. Въпреки че не е типична хитиназа, YKL-40 може да се свързва с 

хитини с различна дължина, което не предизвиква драстични 

конформационни промени в структурата му. Установено е, че 

гликопротеинът притежава един хепарин-свързващ мотив (GRRDKQH, 

остатъци 143 – 149), като се предполага, че хепаринсулфатът е възможен 

лиганд (Fusseti et al; 2003). 
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Регулация на експресията 

• Цитокини и растежни фактори 

Интимните механизми в регулацията на YKL-40 не са напълно 

изяснени. Върху секрецията на YKL-40 в човешки хондроцити като 

индуктори действат IL-6, IL-17, IL-18, TNFα – цитокини с важна роля при 

възпалителните процеси, докато IL-1β и TGF-β имат противоположен 

ефект върху експресията на иРНК от хондроцити в in vitro условия 

(Jonansen et al; 2001). 

Инсулинподобните растежни фактори (IGF-I, IGF-II) стимулират 

синтеза на YKL-40 от хондроцити от морско свинче, но при човешки 

хондроцити липсва такъв ефект (De Ceuninck et al; 1998; Jonansen et al; 

2001). Тези противоречиви резултати могат да се дължат на различия в 

биологичния вид и възраст на изследваните индивиди.  

Има данни за регулацията на YKL-40 в туморни клетки. U87, U118, 

U373 са глиомни клетъчни линии, подложени на стрес. Хипоксията, 

йонизиращата радиация, намаляването на хранителните субстанции в 

серума, третирането с церамид и потискането на ген p53 стимулират 

секрецията на този биомаркер след 24 – 48 часа in vitro (Junker et al; 2005). 

Изследване върху глиомна клетъчна линия U87 доказва, че 

ресвератрол редуцира нивото на YKL-40 (иРНК и белтък), като инхибира 

клетъчната пролиферация и инвазивност. Ресвератролът представлява 

стилбеноид, вид естествен фенол и фитоалексин, който се произвежда по 

естествен път от няколко вида растения, когато те са атакувани от патогени 

като бактерии и гъби (Zhang et al; 2010). In vivo изследвания показват, че 

ресвератрол забавя развитието на глиоми при мишки, което определя 

потенциала му при терапията на тези злокачествени тумори (Tseng et al; 

2004).  
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Доказана е промяна в експресията на YKL-40 вследствие на повишена 

концентрация на О2 върху клетъчна линия, изолирана от човешки 

бронхиален епител – BEAS-2B. Тези вариации са времево-зависими. 

Нивото на иРНК нараства приблизително от 2,7 до 5,2 пъти след 72ия час от 

въздействието, в сравнение със съпоставимите контроли. Изключването на 

гена за YKL-40 води до протекция на клетките от повишената 

концентрация на О2, чрез индуцираната активация на каспаза 3 и 7. От 

друга страна, свръхекспресията на гена води до високи нива на двата 

ензима за разлика от контролните клетки (Kim et al; 2012).  

Тези резултати противоречат на данните от предходно изследване, 

което проучва експресията и функцията на YKL-40 in vivo. Въздействието 

с 100% О2 води до сигнификантна редукция в синтеза на BRP-39, който е 

хомолог на YKL-40 в мишки. Нокаут мишки за гена BRP-39 проявяват 

прекомерен отговор към повишената концентрация на О2, който се 

манифестира като увеличен алвеоларно-капилярен пермеабилитет, 

възпаление, тъканна оксидация и апоптоза на епителните клетки (Sohn et 

al; 2010). 

Аналогично, в миши модели, изложени на цигарен дим, в които 

оксидантите участват в тъканното увреждане, се забелязва акумулиране на 

гликопротеина (Matsuura et al; 2011). 

Тези противоречиви резултати подчертават различия в in vitro и in vivo 

ефекта върху клетъчната и системна секреция на YKL-40. Можем да 

предположим, че YKL-40 изпълнява различна роля в зависимост от вида на 

клетките. 

• Промяна в екстрацелуларната среда 

Изследване върху човешки фетални хондроцити установява, че 

YKL-40 е експресиран около 4,4 пъти в по-голяма степен при 
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недиференцираните клетки, отколкото при диференцираните такива 

(Renkema et al; 1998). 

In vitro проучвания показват, че хондроцити, изолирани от нормална 

хрущялна тъкан на възрастни индивиди, не секретират гликопротеина. 

След 48 часа култивиране нивото му се повишава около 300 пъти. 

Стойностите на YKL-40 са значително повишени в монослойни или 

суспензионни култури от хондроцити, които трябва да осъществят 

междуклетъчни контакти, сравнени с хондроцити, при които е вече 

изграден екстрацелуларният матрикс (Johansen et al; 2001). 

Обобщени данни относно активаторите и инхибиторите на YKL-40 са 

представени на Фиг. 2.  

 
Фиг. 2. Активатори и инхибитори на YKL-40 секрецията в in vitro 
условия (Kazakova and Sarafian; 2013) 

• Транскрипционни и растежни фактори, и knock down на гена за 

YKL-40  

Формирането на нова съдова мрежа при туморите се характеризира с 

координация между ендотелни и мезенхимни клетки. Проучва се ролята на 

YKL-40 като мезенхимен маркер, участващ в туморната ангиогенеза. 

Доказано е, че YKL-40 може да индуцира ангиогенеза в ендотелни 

туморни клетки (Shao et al; 2011). Гликопротеинът влияе върху съдовата 
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пропускливост, стабилност и активност, характеризираща се с 

взаимодействие между ендотелни и мезенхимни клетки. Тези данни са 

подкрепени и при пациенти с мозъчни тумори (Francescone; 2011). 

Причината за избор на мезенхимен тип клетки е ключов, защото 

подгрупите на мозъчните тумори експресират интензивно YKL-40, като с 

по-лоша прогноза и силна васкуларизация са тези с мезенхимен фенотип 

(Francescone; 2011). Тези твърдения се потвърждават и в комплексно 

проучване, което проведохме върху глиални тумори. На молекулно и 

клетъчно ниво доказахме, че високата експресия и секреция на YKL-40 са 

асоциирани с малигнения потенциал на астроглиалните тумори, което 

предполага, че YKL-40 може да бъде маркер за субтипизирането на 

глиалните тумори (Kazakova et al; 2014). 

Авторите показват, в две последователни изследвания, противоречиви 

данни относно ролята на YKL-40 и влиянието му върху VEGF. YKL-40 

регулира възходящо VEGF в клетки на глиобластомна клетъчна линия U87 

(Francescone et al; 2011) и има обратен ефект върху първична клетъчна 

култура. Това несъответствие може да се обясни с различния вид на 

клетъчните линии и хетерогенността на тумора. Последното може да 

допринесе за разлика в експресията на VEGF и неговото регулиране от 

YKL-40, тъй като глиобластомите съдържат няколко клетъчни 

субпопулации като астроцити, неврони и олигодендроцити, в допълнение 

към други съдови и имунни клетки. Всъщност, експресията на YKL-40 и 

VEGF варира при отделните пациенти с глиобластоми (Francescone et al; 

2011). 

Друго проучване докладва, че YKL-40 в астроцитите се контролира от 

комплекс от NFI-X3 и STAT3, които са важни фактори в развитието на 

глията (Sandeep et al; 2011). 
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При YKL-40 knock out мишки се уврежда антиген-индуциран Th2-

зависим имунен отговор. IL-13 е основният участник в Th2-медиирания 

отговор и блокирането на YKL-40 води до намаляване влиянието на 

цитокина върху тъканното възпаление и фиброзата. Авторите доказват, че 

гликопротеинът играе важна роля в индукцията на IgE и стимулирането на 

дендритните клетки към струпване в определени региони и последваща 

активация (Lee еt al; 2009). 

Оскъдни са проучванията относно регулацията на гена чрез 

изключване в туморни клетки, а за нормални клетки данни липсват. 

• Биологични функции на YKL-40 

Комплексната биологична функция на YKL-40 е неясна, а не е 

известно да има и специфичен рецептор. Доказано е, че играе роля на 

растежен фактор за клетъчни култури от фибробласти и хондроцити, като 

действа синергично с insulin growth factor (IGF-1) (De Ceuniunc et al; 2001). 

YKL-40 активира MAP-киназа и PI-3K сигнална каскада, контролиращи 

митогенезата. Това предполага, че гликопротеинът действа като 

антиапоптотичен белтък. Данните се допълват и от други автори, които 

определят YKL-40 като защитен сигнален фактор, който детерминира кои 

клетки да оцелеят при инволуцията на млечната жлеза (Scully et al; 2011).  

Има данни, че експресията на протеина се асоциира с 

диференциацията на моноцити, хондроцити и съдови гладко-мускулни 

клетки (Rehli et al; 2003). Белтъкът не се продуцира от недиференцирани 

моноцити, но се секретира от диференцирани и активирани моноцити при 

възпалителни процеси. Протеинът се позитивира в специфични гранули на 

неутрофилите и се екзоцитира при тяхната активация. 
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Установява се, че той предпазва екстрацелуларния матрикс от тъканно 

ремодeлиране и деструкция като проявява анти-катаболитен ефект (Link et 

al; 2004).  

Тези данни частично допълват твърденията на други автори за 

антагонистичния ефект на YKL-40 върху колагеновата фибрилогенеза. 

Предполага се, че този гликопротеин забавя отговора на хондроцити и 

синовиални клетки, индуциран от провъзпалителни цитокини, като 

потиска продукцията на хемокини и матриксни металопротеинази, а това 

подсказва протективна роля в инфламаторната среда и контрол при 

тъканното увреждане. От друга страна, прекомерната секреция на YKL-40 

предизвиква интензивно формиране и акумулация на колагенови фибрили 

в ектрацелуларния матрикс, което води до тъканна фиброза (Bigg et al; 

2006). 

Наличието на хепарин-свързващ участък обуславя роля на 

гликопротеина в клетъчната адхезия, пролиферация, миграция, 

диференциация и тъканно преустройство (Johansen et al; 2006). 

В наше проучване за пръв път се търси корелация между тъканната 

експресия на YKL-40 и други маркери за тъканно ремоделиране като 

Lamp-1 и Lamp-2 (Казакова; 2013). Наши изследвания, показват, че 

лизозомно-асоциираните гликопротеини са ангажирани в процесите на 

диференциация, пролиферация, апоптоза, ангиогенеза и ремоделиране на 

извънклетъчното пространство (Sarafian, Dikov; 2007). Предполагаме, че 

част от тези функции са общи и за трите гликопротеина. 

Комплексната биологична роля на YKL-40 в туморогенезата не е 

известна. Предполага се, че експресията на тази молекула от някои 

туморни клетки определя тяхната злокачествена фенотипна изява. 

Установено е, че количеството на белтъка рязко се увеличава при 

карциноми на млечната жлеза и яйчниците, простатни и колоректални 
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карциноми и глиобластоми (Zou et al; 2010, Kim et al; 2007, Hogdall et al; 

2009, Hormigo et al; 2006, Bernardi et al; 2011). 

YKL-40 участва в ангиогенезата като модулира морфологията на 

съдово-ендотелните клетки, стимулира тяхната миграция и реорганизация 

(Malinda et al; 1999). Нивото му се увеличава при редица агресивни и 

малигнени тумори (Shao et al; 2009).  

Биологичните ефекти и регулация на YKL-40 експресията са 

представени на Фиг. 3. 

 
Фиг. 3. Биологични ефекти и регулация на YKL-40 

In vivo, YKL-40 (белтък или иРНК) се експресира значително по-

интензивно при патологични процеси, свързани с възпаление, 

екстрацелуларно тъканно ремоделиране и карциногенеза. Това налага 

интензивното и детайлно проучване на YKL-40 като потенциален 

прогностичен биомаркер. 
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YKL-40 ПРИ ЗДРАВИ ИНДИВИДИ 

• Тъканна експресия на YKL-40 при здрави индивиди 

Johansen et al. (2007) изследват чрез имунохистохимия и RT-PCR 15 

човешки ембриона и 68 фетуса. Интензивна експресия на YKL-40 (белтък 

или иРНК) се наблюдава във всички зародишни пластове на човешкия 

ембрион, характеризиращи се с бърза пролиферация и диференциация. На 

клетъчно ниво, YKL-40 се позитивира значително по време на развитието 

на кости, стави, мускули и хрущяли. При възрастните индивиди тази 

интензивна позитивност се запазва само при клетки с висока клетъчна 

активност като мастоцити, полиморфонуклеарни гранулоцити, базални 

епителни клетки и неврони (Ringsholt et al; 2007). 

• Серумно ниво на YKL-40 при здрави индивиди 

Доказано е, че нивото на белтъка нараства с възрастта, което определя 

необходимостта от използване на идентична възрастова контролна група 

при всяко изследване (Bojesen et al; 2011). 

Две детайлни проучвания съобщават за средни концентрации на 

YKL-40 около 43 – 124 ng/ml в датската популация (Johansen et al; 2008; 

Harvey et al; 1998). Проблем при унифицирането на стойностите е фактът, 

че едни автори изследват нивото на гликопротеина в серум, а други в 

плазма. Има данни, че серумната концентрация на YKL-40 е по-висока, 

което вероятно се дължи на екзоцитозата от неутрофилите по време на 

коагулацията (Johansen; 2006). Според други автори употребата на 

различни методи и търговски китове са причина за разликата в 

количеството на белтъка (Kastrup; 2011). 

Доказано е, че нивата на гликопротеина са чувствителни спрямо 

различните манипулации при изолиране на серум. В серум, получен от 

оставена да се съсирва кръв на 4°C, концентрацията на YKL-40 е стабилна 
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до 24тия час, но след 72рия час се забелязва значително повишение. Ето защо 

е препоръчително, серумът да се изолира до 3тия час от взимането на 

кръвната проба. Ако е необходимо транспортиране на кръвните проби за 

дълъг период от време преди да са обработени, е наложително да бъдат 

съхранявани и транспортирани на 4°C. Изследването определя, че пробите 

от серум и количеството на YKL-40 са константни към повтарящо се 

размразяване и замразяване – до 8 пъти (Hogdall et al; 2000). 

Установено е, че количеството на YKL-40 в серум на здрави индивиди 

е стабилно при краткосрочно и дългосрочно взимане на материал за 

период от 3 години. Коефициентът на вариация между отделните субекти е 

приблизително 30%, като в него се включва и невъзпроизводимостта в 

непрекъсната серия (Johansen et al; 2008).  

Наше изследване е първото, което проучва и установява количеството 

на YKL-40 при норма и патология в българската популация (Kazakova et al; 

2010). 

Контролната група включва клинично здрави индивиди (жени и мъже) 

между 18 и 87 години (средна възраст 51 години), асимптомни лица от 

българска националност, отговорили на всички критерии за подбор. 

Проведени са стандартни клинико-лабораторни изследвания за оценка на 

здравния им статус. 

Средното серумно ниво на YKL-40 в изследваните здрави индивиди е 

84,19 ± 11,39 ng/ml. Доказахме, че количеството на YKL-40 нараства с 

възрастта (rxy = 0,417, Р = 0,008) и не зависи от пола на индивидите 

(Kazakova et al; 2010). 

Тези стойности са съпоставими с данните за популации в Китай, 

Япония и Турция за серумното ниво на гликопротеина 114,16 ± 43,73 ng/ml 

(Bilim et al; 2010, Hormigo еt al; 2006). За популации в Северна Европа 

концентрацията на YKL-40 е по-ниска – 43 ng/ml (Johansen et al; 2008). 
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Обобщени данни за серумни нива на YKL-40 в контролни групи от 

различни популации са представени в Табл. 1. 

Таблица 1. Серумни нива на YKL-40 в контролни групи от различни 
популации (Kazakova and Sarafian; 2013) 

 Популация Серумни YKL-40 нива 
(ng/ml) 

Литература 

1. Датска 43 Johansen et al; 2008 
2. Френска 59 Conrozier et al; 2000 
3. Китайска 61,1 Zou et al; 2010 
4. Българска 84,19 Kazakova and Sarafian; 2013 
5. Японска 101,7 Yamamory et al; 2012 
6. Турска 114 Gungen et al; 2009 

Потвърдихме, че количеството на YKL-40 нараства с възрастта на 

индивидите (rxy = 0,417), което е логично, като се има предвид, че самият 

процес на стареене е свързан с увеличена циркулация на TNF-α, IL-6 и 

остро-фазови белтъци (Bruunsgaard et al; 2001). При всяко изследване сме 

използвали съпоставима по възраст контролна група.  

Чуждестранните автори не отчитат статистическа разлика в 

количеството на гликопротеина при мъже и жени. В нашето проучване 

също не открихме влияние на пола върху стойностите на YKL-40. 

Данните в литературата, че различните процедури за изолирането на 

серума могат да повлияят върху интерпретацията на резултатите и 

използването на YKL-40 като потенциален биомаркер при възпалителни и 

туморни процеси, ни накараха да бъдем изключително постоянни в 

условията за получаване на биологичния материал. Спазили сме всички 

изисквания относно изолирането на серум и последващото му съхранение. 
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Няколко проучвания изследват хипотезата, че високите стойности на 

белтъка в здрави индивиди към момента на изследването предсказват риск 

от развитието на неопластичен или възпалителен процес. 

В едно от тях, включващо 3 130 участници от датската популация на 

възраст между 20 и 80 години, се отчитат стойности за YKL-40 средно 

40 μg/l. Авторите установяват нарастване в количеството на белтъка с 

възрастта на индивидите, което не зависи от пола им. Нивото на YKL-40 e 

определено отново след 10 години. Резултатите показват минимални 

промени в средната концентрация на гликопротеина в изследваната група, 

въпреки че при част от участниците се наблюдава значително повишаване 

в количеството на YKL-40. Изследователите предполагат, че 

гликопротеинът е индивидуален показател за нарастващ риск от развитие 

на патологичен процес (Bojesen et al; 2011). 

Тези хипотези се потвърждават от други автори, които смятат, че 

високите нива на YKL-40 в популацията са индикация за риск от 

неоплазии и кратък период на преживяемост след поставянето на 

диагнозата. За тази цел, те са определили концентрацията на 

гликопротеина в 8 899 индивиди в Дания, които са клинично здрави към 

момента на изследването и са проследили състоянието им за период от 

14 години. В последствие, на 1 432 от включените индивиди се поставя 

първична диагноза за малигнен процес, а 986 от тях умират по време на 

проследявания период. 

Авторите отчитат, че комбинацията от наличието на карцином и 

повишение в серумните нива на YKL-40 от 91% до 100% води до 1 година 

преживяемост след поставянето на диагнозата, докато при участниците, 

които имат по-слабо покачване на стойностите на гликопротеина от 0% до 

30%, периодът на преживяемост се удължава до 4 години (Johansen et al; 

2009). 
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Приемаме, че повишаването на нивата на YKL-40 се дължи на 

недетектируеми туморни клетки, тъй като част от малигнените процеси се 

диагностират при наличие на вече солидна туморна формация. От друга 

страна, съществено участие в генерирането на туморната маса имат тумор-

асоциираните макрофаги и левкоцити, които също могат да бъдат източник 

на секретируем YKL-40. 
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СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ –  
КОРЕЛАЦИИ С LAMP, MMP, ЦИТОКИНИ 

YKL-40 при ревматоиден артрит 
Ревматоидният артрит (РА) е тежко протичащо възпалително ставно 

заболяване със системни прояви. Засяга около 1% от бялата раса и 

причинява здравни и икономически проблеми. Дългосрочната прогноза не 

е добра, тъй като на десетата година от началото на болестта 50% от 

болните са с намалена функционална активност и трудоспособност 

(Коларов; 2006). 

Хроничното възпаление се медиира от автоантигенната активация на 

Т-клетките (Fox; 1997). Тези имунни клетки индуцират възпалителен 

процес, водещ до пролиферация и васкуларизация на синовиалната 

мембрана.  

Нарастващата ставна ерозия и загуба на ставно пространство са едни 

от важните характеристики на болестта. Двата процеса се развиват 

независимо и не винаги корелират с конвенционалните биохимични 

маркери и клинични симптоми (Kirwan; 1995). Това налага търсенето на 

нови биомаркери за мониторинг на заболяването. 

Ролята на YKL-40 като потенциален биомаркер все повече се 

дискутира. В нашето изследване количеството на YKL-40 е с над 50% по-

високо спрямо нивото му при здравите индивиди (P ≤ 0,001) (Kazakova et 

al; 2013). Johansen и съавт. предлагат само промени в концентрацията на 

гликопротеина над 20% спрямо контролна група да се приемат като 

индикация за патологична промяна (Johansen et al; 2006). 

Ние определихме, че при пациентите стойностите на YKL-40 в 

синовиалната течност са около 25% по-високи в сравнение със серума. 

Съществува позитивна корелация между тях. Други автори също описват 
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около 10 пъти по-голяма концентрация на белтъка в ставния пунктат от 

тази в серума (Johansen et al; 1993; Volck et al; 2001). 

Високи серумни нива на YKL-40 са установени при 40% от 

пациентите с клинично активен РА и в 13% при клинично неактивен РА  

(Johansen et al; 2006). 

Нашите резултати показват, че в сравнение с контролната група, 

високи серумни нива на YKL-40 се установяват при 95% от пациентите с 

клинично активен РА, което налага YKL-40 като надежден показател за 

активност на заболяването (Kazakova et al; 2013). 

Редица научни групи смятат, че нивото на YKL-40 в серум и 

синовиална течност определя степента на ставна деструкция и възпаление 

при РА и остеоартроза (Johansen; 2006, Knudsen et al; 2009). Ние също 

подкрепяме тази теза. 

Двойно по-високото количество на YKL-40 в синовиалната течност е 

обяснима и логична находка. Повишената експресия на протеина води до 

по-интензивно антигенно представяне, което усилва локалния автоимунен 

отговор. Предлагат се доказателства за ролята на белтъка като кандидат 

автоантиген при пациенти с РА. YKL-40-свързващите пептиди, които 

взаимодействат с голям афинитет с РА-асоциираните HLA-DR1 и DR4 

мотиви, се разпознават от периферните Т-лимфоцити и ги стимулират към 

пролиферация (Vos et al; 2000). Антиген-зависимото представяне от HLА 

системата включва представянето на автоантигенни епитопи от YKL-40 

(Patil et al; 2001). HLA-DR/YKL-40 комплекси се експресират от дендритни 

клетки в синовията на пациенти с РА (Baeten et al; 2004). Тези данни 

предполагат фундаментална роля на YKL-40 в патофизиологията на РА. 

Нашето изследване установи сигнификантна корелация между 

проучвания белтък и стандартните маркери на възпаление като CRP и СУЕ 

(съответно r = 0,582; P = 0,004 и r = 0,446; P = 0,037) (Kazakova et al; 2013). 
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Редица патологични състояния влияят върху стойностите на тези 

показатели. СУЕ зависи от агрегацията и разрушаването на еритроцитите. 

С-реактивният протеин се секретира от хепатоцитите в отговор на 

проинфламаторни цитокини. Тези лабораторни маркери са неспецифични 

индикатори за синовиалното възпаление. 

Приема се, че С-реактивният протеин и YKL-40 разкриват два аспекта 

на възпалителните процеси при ставните заболявания (Johansen; 2006). 

Белтъци, които се експресират и секретират локално в синовиалната 

течност и серум, са по-надеждни показатели за ставното възпаление и 

деструкция при РА. YKL-40 се секретира от активирани макрофаги и 

неутрофили, както и от увредени хондроцити (Kirpatrik et al; 1997, Hakalа 

et al; 1993, Volck et al; 1998). Ние предполагаме, че YKL-40 осигурява 

различна, локална и по-информативна гледна точка за активността на 

заболяването. 

Една от първоначалните промени в синовиалната мембрана при 

ранния РА е нарастващият брой кръвоносни съдове (Tak et al; 2000). 

Ангиогенезата е от изключително значение за поддържане и изхранване на 

синовиалната тъкан и заема централна роля в синовиалното възпаление, 

формиране на панус и привличането на неутрофили. Артритната синовия 

се характеризира с процеси като хиперплазия, хипертрофия, неадекватна 

апоптоза при синовиалните клетки, ангиогенеза, възпаление и инвазивност 

(Bergers et al; 2003). 

Haкala et al. (1993) демонстрират експресия на YKL-40 иРНК във 

възпалена синовиална и хрущялна тъкан, изолирана от пациенти с РА и 

липсата на такава в здрава идентична тъкан. 

Редица автори доказват, че YKL-40 е един от най-интензивно 

секретираните протеини във възпалената синовиална мембрана (Nyirkos et 

al; 1990, Dasuri et al; 2004). 

31 



Ролята на YKL-40 като потенциален възпалителен биомаркер при РА 

и остеоартроза е дискутабилен въпрос, по който има противоречиви данни. 

В клиничната практика прогресията на ставната деструкция се 

оценява чрез рентгенография. Нашето проучване, публикувано в Rheum Int 

(2013), е първото, в което се търси корелация между нивото на YKL-40 в 

серум и ставен пунктат при РА и показателите от ултрасонографските 

изследвания. Според Weidekam et al. (2003) сонографията не само може да 

улови до 20% повече аномалии от рентгенографията, но позволява и 

стадиране в активността на заболяването (Takahashi et al; 2004). 

Артросонографията е надеждна методика, даваща възможност за 

съществена промяна в традиционния подход към повечето клинични 

проблеми в ежедневната ревматологична практика. Внедряват се редица 

технологични новости за подобряване на изображението и качеството на 

ултразвуковата находка. Бързо навлизат високочестотни и 

високоразделителни трансдюсери, доплеровата техника, три- и 

четириразмерна сонография (Batalov et al; 2008). 

Установихме, че нивото на YKL-40 в серума корелира със степента на 

синовиита и васкуларизацията. Уровенът на значимост е P = 0,07, което 

показва тенденция за сигнификатност на връзката между гликопротеина и 

сонографските параметри (Kazakova et al; 2013). 

Анализът на резултатите от сонографията сочи, че 90% от пациентите 

са с умерен и изразен синовиит. Аналогично, данните от Power Doppler за 

васкуларизацията на синовиалната мембрана доказват, че в над 50% от 

ставното пространство се получават доплерови сигнали. И двата 

сонографски метода потвърждават налично възпаление и ангиогенеза на 

синовиалната мембрана.  

Концентрацията на YKL-40 в ставния пунктат корелира позитивно с 

данните от Power Doppler (P = 0,05), а резултатите от B mode показват 
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тенденция за значимост (P = 0,07). Взаимната зависимост се обяснява с 

факта, че YKL-40 подпомага клетъчната адхезия и миграция на съдови 

ендотелни клетки, което предполага участие на белтъка в ангиогенезата 

(Johansen; 2006). Хроничният синовиит се съпровожда с интензивна 

ангиогенеза. Нашите данни потвърждават участието на гликопротеина в 

активната фаза на заболяването и степента на ставна деструкция. Zivanoviz 

et al. (2009) при подобно проучване изказват предположение, че YKL-40 

играе роля на биомаркер при остеоартроза. Предполага се, че протеинът 

стимулира ангиогенезата в хипоксичните артритни стави. 

Васкуларният-ендотелен растежен фактор (VEGF) е специфичен 

растежен фактор за ендотелните клетки и се секретира от активирани 

макрофаги и фибробласто-подобни синовиални клетки, които се намират в 

синовиалната мембрана (Ferrara et al; 2003). Високи серумни нива на VEGF 

се отчитат при пациенти с ранен и хроничен РА и се асоциират с 

прогресията и активността на ставната деструкция (Koch et al; 2000). 

Има данни, че експресията на YKL-40 корелира с тази на VEGF (Shao 

et al; 2009). Този факт обяснява връзката на гликопротеина с ангиогенезата 

и корелацията с данните от Power Doppler, която отчитаме в изследването 

ни. 

Нашето проучване за първи път в научната литература разкрива 

сигнификантна връзка между стойностите на гликопротеина в серума и 

ставния пунктат и данните от сонографските изследвания за активен 

синовиит при РА. В хода на заболяването се редуват периоди на активност 

и ремисия. Пациентите, включени в проучването, са в активна фаза на 

заболяването с клинични и ехографски данни за ексудативен синовиит. 

Очевидно е, че те спадат към неотговарящите на лечението болни (non-

responders). Въпреки това, използваните лечебни средства – 
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кортикостероиди, имуносупресори и биологични препарати променят 

имунологичната хомеостаза на болния. 

Една година след публикуването на иновативния ни подход към 

изследване активността на РА и разкриване потенциалното значение на 

YKL-40 в развитието и мониторинга на заболяването, проучване, 

проведено от мащабен научен и клиничен консорциум – SWEFOT (Swedish 

Farmacotherapy) clinical trail, създава панел от показатели – multi-

biomarker disease activity score (MBDAS), който съдържа 12 биомаркери, 

сред които и YKL-40. Те потвърждават ролята на гликопротеина като 

показател, корелиращ с рентгенографската прогресия при ранен РА, който 

има значение за мониторинга и терапията (Hambardzuman et al; 2014). 

Голяма част от научните проучвания са насочени към въвеждане в 

терапията на анти-цитокинови препарати.  

Цитокините са нискомолекулни разтворими белтъци, които служат 

като посредници в самата имунна система, както между нея и други органи 

и системи. Разделят се на провъзпалителни (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α и др.) и 

антивъзпалителни (IL-4, IL-6, IL-10, IFN-γ и др.), като активността на 

възпалителната реакция се определя от баланса между тях. 

Съществен момент в съвременните хипотези, обясняващи 

имунологичните механизми на ставното възпаление, е водещата роля на 

проинфламаторните цитокини IL-6 и TNF-α. Предполага се, че IL-6 и 

IL-6-sr обуславят в значителна степен костните промени при РА (Коларов; 

2006).  

Изследвани са промени в нивото на IL-6, VEGF и YKL-40 при 

пациенти с РА след анти-TNF-α терапия. Установява се значително 

повишаване в стойностите на тези показатели в хода на възпалението. 

След приложеното лечение се наблюдава понижаване нивата на 

изследваните маркери (Knudsen et al; 2009). Приема се, че TNF-α, IL-1, 
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IL-6, IL-17 индуцират експресията и секрецията на YKL-40 от хондроцити, 

но интимните механизми в регулацията на гликопротеина не са изяснени. 

В нашето проучване определихме концентрацията на IL-1β и TNF-α в 

серум и ставен пунктат при пациентите с РА и ги сравнихме с контролна 

група (Казакова; 2013). Установихме, че TNF-α в серума е с ниска 

концентрацията, а концентрацията му в ставния пунктат е двойно по-

висока. Резултатите ни са съпоставими с тези от други автори, които 

отчитат повишено количество на цитокини в зоната на възпалението (в 

синовиалната мембрана и оттам в ставната течност) и в по-слаба степен в 

системното кръвообращение (Коларов; 1999). 

Близо 20 години TNF-α се очертава като ключов медиатор в 

цитокиновите взаимодействия, чиито ефекти имат отношение към 

възпалителните и деструктивни прояви на РА (Quirek et al; 2011). TNF-α 

активира синовиалните фибробласти и макрофаги и ги стимулира към 

продукцията на деструктивни за ставния хрущял ензими като матриксните 

металопротеинази (MMPs) и експресията на RANKL (рецептор активатор 

на NFj B лиганд), които причиняват костната и ставна деструкция при РА. 

TNF-α индуцира и активира Т-клетките към формиране на остеокласти 

(Klareskog et al; 2009). 

Доказано е, че TNF-α регулира синовиалната ангиогенеза, което е от 

изключително значение за поддържането на инвазивната маса от възпалена 

синовиална тъкан. Използването на различни анти-TNF-α агенти потиска 

васкуларизацията и действието на VEGF (Taylor; 2005). 

Напълно противоположни са резултатите ни при IL-1β, където се 

отчитат високи серумни концентрации и ниски стойности в ставния 

пунктат. Обяснението е в доминиращата провъзпалителна роля на TNF-α и 

IL-6 над IL-1β. В in vitro условия е установено, че TNF-α специфични 

антитела потискат продукцията на IL-1 от синовиални клетки (Brennan et 
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al; 1989). В допълнение, при in vivo условия провъзпалителните ефекти на 

IL-1 са по-слабо изразени, тъй като синтезът на инхибиторите IL-1-sr, 

IL-1-ra надвишава многократно продукцията на лиганда (Deleuran et al; 

1992). Тези факти обясняват отчасти защо в нашите изследвания се 

наблюдава йо-йо ефект в динамиката на цитокиновия профил.  

За изясняване мрежата от цитокинови взаимодействия при РА, 

изследвахме и нивото на IL-6 в серум и ставен пунктат при пациенти и 

здрави индивиди. Смята се, че този проинфламаторен белтък изпълнява 

основна роля в патогенезата на РА (Choy et al; 2004). Фактът, че нашето 

проучване установи значително по-високи стойности на IL-6 и IL-10 в 

серум и синовиална течност спрямо здравите контроли не ни учудва, като 

се има предвид, че пациентите спадат кам групата на non-responders. 

Сходни данни се получават и от други изследователи, при които нивата на 

IL-6 драстично се редуцират в групата от пациенти, които се повлияват от 

лечението, спрямо тези, които не отговарят на проведената терапия 

(Knudsen et al; 2009). 

Установените от нас промени в нивата на включените в проучването 

цитокини за пореден път потвърждават съществуващия дисбаланс между 

про- и антиинламаторните медиатори при РА.  

Новата информация от анализа на нашите резултати е 

сигнификантната връзка между серумните нива на IL-1β и TNFα и 

концентрацията на YKL-40 в серум и синовиална течност (Табл. 2). 
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Таблица 2. Корелация между YKL-40 и имунологичните показатели в 
серум и синовиална течност при РА 

Цитокини YKL-40 в  
серум 

YKL-40 в 
синовиална течност 

IL-1β в серум r = 0,371 
P = 0,05* 

r = 0,455 
P = 0,01* 

IL-1β в синовиална течност r = 0,061 
P = 0,76 

r = 0,083 
P = 0,669 

TNF-α в серум r = 0,336 
P = 0,04* 

r = 0,336 
   P= 0,000** 

*уровенът на значимост е P < 0,01; **уровенът на значимост е P = 0,001 

В предишни проучвания е доказано, че основен източник на двата 

цитокина в серума на пациентите с РА са циркулиращите моноцити и 

макрофаги (Arleevskaya et al; 2011). 

Силно позитивната корелация между двата медиатора в имунния 

отговор и YKL-40, както и локалната му секреция във възпалителното 

огнище, подсказват, че изследваният гликопротеин участва в патогенезата 

на инфламаторния процес. 

Фактът, че съществува сигнификантна връзка между концентрацията 

на YKL-40 и утвърдените клинико-лабораторни показатели, както и 

данните от сонографските изследвания за активен синовиит при РА, 

говорят, че този белтък има отношение към активността на заболяването и 

може да се използва като прогностичен биомаркер. 

YKL-40 се секретира от активирани макрофаги и неутрофили (Volck 

et al; 1998). За първи път в нашето проучване чрез имуноцитохимия се 

доказва експресия на този гликопротеин в клетки от възпалителен ставен 

ексудат. Върху клетъчни натривки от ставен пунктат на пациенти с РА са 

проучени лизозомно-асоциираните мембранни протеини (Kazakova et al; 

2012). Lamp-1 и Lamp-2 са високо консервативни белтъци, характерни за 
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клетки на бозайници (Lewis et al; 1985). Те са важна част от лизозомната 

мембрана и се определят като нейна основна характеристика (Kornfeld; 

1989). Функциите на тези протеини са неясни, но се предполага тяхното 

участие в процеси като автофагия, клетъчна смърт, неоангиогенеза (Sun et 

al; 1997, Tanaka et al; 2000). 

Имунохистохимичното ни проучване доказва, че Lamp-1 и Lamp-2 

модулират своята локализация и активност в зависимост от това дали се 

експресират от нормален, туморен или репаративен ендотел. 

Демонстрираме интензивна експресия на протеините в ранните етапи от 

формирането на кръвоносните съдове в гранулираната тъкан, което 

предполага роля на Lamp-1 и Lamp-2 в неоангиогенезата (Sarafian, Dikov; 

2007). 

В последно време все повече се проучва ролята на апоптозата при 

ревматологичните заболявания. При РА, вникването в механизмите, които 

участват в резистентността на синовиалните магрофаги и фибробласти към 

клетъчната смърт, е задължителна, за да се разяснят процесите, които 

спомагат за хронифицирането на заболяването (Lui et al; 2004). Приема се, 

че клетъчната смърт е дълготраен, комплексен и плеоморфен процес, по 

време на който клетките придобиват нови функции и така инициират 

автоимунните събития, които провокират заболяването (Pisetsky; 2004; 

Contii et al; 2005). 

Сходната по интензивност клетъчна експресия на трите протеина 

предполага сходство в биологичната им функция, а именно участие в 

тъканното ремоделиране и неоангиогенеза – процеси, които съпътстват 

възпалението на синовиалната мембрана и ставна деструкция. 
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YKL-40 при остеоартроза 
Модерната концепция за остеоартрозата като дегенеративно 

заболяване, свързано с възпаление, налага търсенето на различни 

прогностични биомаркери. Клиничната картина включва прогресивната 

загуба на ставен хрущял и възпаление на синовиалната тъкан. Малко се 

знае за връзката между YKL-40, проинфламаторни цитокини и 

матриксните металопротеинази и тяхното въздействие върху патогенезата 

на заболяването. Остеоартрозата е хронично дегенеративно ставно 

заболяване, водещо до инвалидизиране (Pelleiter et al; 2003). Приема се 

като част от процеса на остаряване, но все още с неизвестна етиология. 

Ставното разрушаване и загуба на ставния хрущял са главните черти на 

заболяването, като развитието на остеортрозата засяга синовиалната 

мембрана, субхондралната кост и лигаменти. 

Увредените хондроцити стимулират клетъчната пролиферация и 

смърт, разрушаване и синтеза на екстрацелуларен матрикс, секреция на 

про- и антиинфламаторни цитокини, растежни фактори и азотен оксид 

(Shlopov et al; 2000, Meszaros, Malemud; 2012).  

Съществува зависимост между ставните промени при остеоартроза и 

синовиалното възпаление (Pelleiter et al; 2001, Zivanovic et al; 2009). Досега 

прогресията в ставната деструкция се установява чрез рентгенография, но 

все повече се налага използването на артросонографията като по-

чувствителен метод, осигуряващ оглед на меките тъкани, хиалинния 

хрущял, костната повърхност и ставния излив (Naredo et al; 2005). 

Липсват биомаркери за диагноза на остеоартроза в ранен стадий, 

както и за мониториране на заболяването. В клиничната практика се 

използват маркери, асоциирани със ставното увреждане и синовиално 

възпаление като хиалуронова киселина, cartilage oligometrix matrix protein 

(COMP), матриксни металопротеинази (MMPs), тъканен инхибитор на 
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металопротеиназите (TIMP). Нито един от тези показатели не е 

специфичен за остеортрозата. 

Серумното ниво на YKL-40 при пациенти с остеоартроза е значително 

по-високо в сравнение със здравите контроли. Отчита се връзка между 

стойностите на гликопротеина в серума и синовиалната течност, като в 

синовиалната течност са около 15 пъти по-високи (Syversen et al; 2009). 

Изследванията на Zivanovic et al. (2009) показват по категоричен 

начин ролята на този протеин в диагностиката и развитието на 

възпалителни лезии и ставни деструкции. Високите стойности на YKL-40 в 

серума корелират с износване на ставите, възникването на остеофити и 

степента на ставна деструкция. Тези данни се потвърждават и от 

резултатите на други автори (Johansen et al; 2001, Gungen et al; 2011). 

Нашето проучване установи, че концентрацията на белтъка в серума 

на пациентите с остеоартроза е значително по-висока в сравнение с 

контролната – 167,4 ± 32,55 ng/ml v.s. 84,19 ± 11,39 ng/ml, а нивото му в 

синовиалната течност нараства статистически значимо в сравнение с това в 

серума (P < 0,01) (Kazakova et al; 2013). 

Изследването на цитокините при пациентите с остеоартроза показа 

минимални разлики между нивата на IL-1β, TNF-α и IL-6 в серум и 

синовиална течност (P > 0,01). Единствено концентрацията на IL-10 в 

синовиалната течност на пациентите е сигнификантно по-висока в 

сравнение със серумната (P < 0,01). 

Проучването за корелация между стойностите на цитокините и 

YKL-40 показа, че има тенденция за сигнификантност на връзката между 

нивото на YKL-40 в синовиална течност и серумната концентрация на 

IL-1β (P = 0,06). Подобна зависимост се отчита между количеството на 

IL-10 в серум и синовиална течност и стойността на YKL-40 в 
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синовиалната течност на пациентите с остеоартроза (P = 0,06). Данните са 

представени в Табл. 3. 

Таблица 3. Корелация между YKL-40 и цитокини при остеоартроза 

Показатели YKL-40 в синовиална течност 
TNF-α в серум r = 0,749 

P = 0,03* 
TNF-α в синовиална течност r = 0,655 

                           P = 0,06 
IL-6 в серум r = 0,655 

                           P = 0,07 
IL-1β в серум r = 0,675 

                           P = 0,06 
IL-10 в серум  r = 0,596  

P = 0,06 

Матриксните металопротеинази формират голямо семейство от цинк-

зависими ендопептидази, чиято основна роля се състои в разграждането на 

извънклетъчния матрикс, чрез разрушаване на вътрешни пептидни връзки. 

Те се секретират от всички клетки, които изграждат съдовата стена. Всяка 

протеиназа има специфичен субстрат, откъдето идват и специфичните им 

наименования – колагенази, желатинази и т.н.  

Колагеназите, включващи MMP-1, -8, -13, -18, разграждат колаген I, II 

и III и други молекули като брадикинин и ангиотензин I. Част от колагена 

се деградира от желатинази А и В (MMP-2 и MMP-9), които се секретират 

от ендотелни клетки, фибробласти и миофиброласти, перицити и 

макрофаги (Boutbolla et al; 2010). Регулацията на матриксните 

металопротеинази е изключително комплексна. Кислородни радикали, 

растежни фактори, цитокини и хормони могат да активират 

транскрипцията на металопротеиназните гени, като това става чрез MAPK 

сигнални пътища (Kopps et al; 2015). 
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Семейството на матриксните металопротеинази участва в процесите 

на тъканно ремоделиране и в реорганизацията на колагена, но значението и 

ролята на тези протеини в индуциране възпалението на остеоартрозната 

синовия е неясно (Bondeson e al; 2007). 

Нашето проучване установи, че липсва сигнификантна разлика между 

концентрацията на ММР-9 в двете биологични течности (P = 0,056) 

(Kazakova et al; 2015). Някои автори показат положителна връзка между 

YKL-40 и матриксните металопротеинази – ММР-1 и ММР-3, но все още 

липсват данни за корелация между нивата на YKL-40 и ММР-9 при 

пациенти с остеоартроза (Väänänen et al; 2014). Connor et al. (2002) and 

Johansen et al. (2006) демонстрират, че експресията на гликопротеина е 

свързана със ставната патология, докато други отричат значението на 

YKL-40 като индикатор за възпаление (Steck et al; 2002). 

Вникването в патофизиологията на остеоартрозата разкрива 

интензивно протичащ инфламаторен процес, близък по симптоматика до 

останалите артрити. Това налага търсенето и внедряването на нови 

показатели, които да илюстрират активността на възпалението. Данни от 

собствени и чуждестранни проучвания показват, че YKL-40 участва в 

тъканната реорганизация и има отношение към прогресивната загуба на 

ставен хрущял и възпаление на синовиалната тъкан. 

YKL-40 при псориатичен и подагрозен артрит 
Псориатичният артрит е хронично заболяване, характеризиращо се с 

възпаление на кожата (псориазис) и ставите (артрит). Патогенезата е все 

още неизвестна и патофизиологичната роля на синовиита предстои да бъде 

изяснена. Акцентира се върху сходството между възпалeнието на 

синовиалната мембрана при ревматоиден и псориатичен артрит. От друга 

страна, инфламаторният процес при псориатичния артрит може да бъде в 
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резултат на променената имунна реактивност, която създава 

псориатичните лезии (Chimenti et al; 2012). 

Данните за YKL-40 при тези заболявания са изключително оскъдни. В 

две проучвания се съобщават по-високи серумни концентрации на 

гликопротеина при спондилоартропатии в сравнение със здрави контроли 

(Pedersen et al; 2004, Bernardi et al; 2003). В едно от изследванията се 

доказва, че стойностите на гликопротеина са значително повишени при 

пациентите с псориатичен артрит, докато при пациенти, които са само с 

прояви на псориазис, липсва покачване на концентрацията му. Авторите 

отчитат понижение в нивата на YKL-40 при болните, отговарящи на 

проведената анти-TNF-α терапия и липса на промяна при non-responders 

(Jensen et al; 2012). 

Проучването ни e първото в България, в което се установяват високи 

серумни стойности на YKL-40 при пациенти с псориатичен артрит в 

сравнение със здрави индивиди. Ние определихме, че при пациентите 

стойностите на YKL-40 в синовиалната течност са около 30% по-високи в 

сравнение със серума (Kazakova et al; 2012) като съществува позитивна 

корелация между тях. Резултатите от нашето проучване също показват 

липса на промяна в стойностите на YKL-40 при пациентите, подложени на 

терапия в сравнение с тези, при които липсва такава.  

За първи път сравнихме и количеството на YKL-40 в серум и ставен 

пунктат при РА и нивото на белтъка при псориатичен артрит. При РА се 

отчитат по-високи стойности на YKL-40 в сравнение с концентрацията му 

при псориатичния артрит.  

Обяснението на тези резултати може да се крие в различната 

генетична предиспозиция при двете заболявания и индивидуалния отговор 

към терапията. YKL-40 се разглежда като кандидат за автоантиген при РА, 

активиращ СD4+ Т-клетки (Volck et al; 2001).  
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За разлика от РА, където е доказана предиспозиция към заболяването, 

свързана с притежаването на HLA-DR алели или друг клас II MHC гени, 

при псориатичния артрит генетичната обремененост е свързана с HLA-B и 

HLA-C локуси от MHC системата. Тези алели са HLA-C -0602, определящ 

фактор за развитието на псориазис и алелите HLA-В27 и В39, наличието на 

които е генетична предиспозиция за възникването на псориатичен артрит. 

Молекулите, кодирани от HLA-C и HLA-В алелите, разпознават 

собствени протеини, които са разположени в синовията. По този начин се 

включват СD8+ Т-клетки, които непрекъснато се активират от наличието 

на автоантигени (FitzGerald et al; 2009). 

В нашето изследване определихме високи стойности на 

гликопротеина в синовиалната течност и в двете групи пациенти, което 

говори за протичащо активно възпаление, независимо от неговата 

етиология.  

Подагрозният артрит е възпалително заболяване, предизвикано от 

отлагането на кристали от мононатриев урат. Впоследствие, кристалите 

взаимодействат с клетъчни рецептори и предизвикват активирането на 

възпалителни процеси. Неутрофилите масово инфилтрират ставната 

течност и синовиална мембрана, където индуцират фагоцитозата на 

кристалите. Доказано е, че при остра подагрозна криза нивата на 

проинфламаторните цитокини – IL-1β, IL-6, TNF-α се увеличава, 

наблюдава се алтерация в адхезионните молекули и стимулация на остро-

фазовия отговор (Punzi et al; 2012). 

В нашето проучване концентрацията на YKL-40 в серум и синовиална 

течност при пациентите с подагрозен артрит е най-висока в сравнение с 

резултатите при останалите артрити и остеоартрозата. Обяснението за тези 

данни, е че пациентите са в остра фаза на възпаление и са подложени на 

терапевтична схема, включваща само NSAIDS. В последно време, все 
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повече се налагат доказателства за високата ефективност на биологичните 

средства – антицитокиновите препарати при пациенти с подагрозен артрит. 

Смята се, че тези лекарства най-ефективно блокират част от 

патогенетичните механизми на заболяването (So et al; 2010). Основно 

ограничение в прилагането им е тяхната цена в сравнение с 

конвенционалната терапия. 

Диагностиката на тези заболявания е трудна, нерядко се поставя 

късно, отнема средно 8 – 9 години предимно поради ниската 

чувствителност на рентгенологичните методи в ранните стадии (Batalov; 

2007). Именно инфламаторният процес е обединяващото звено между 

различните нозологични единици, включени в проучването. До този 

момент, нашите данни за секрецията на YKL-40 в серум и синовиална 

течност при пациенти с подагрозен артрит са първите не само в България, 

но и в международната литература. Ето защо не можем да направим 

сравнителен анализ с данни от чуждестранни автори. 

Изследването и анализът на концентрацията на цитокини, които 

приложихме при РА, повторихме при пациентите с псориатичен и 

подагрозен артрит и остеоартроза. Не открихме корелация между нивата 

на YKL-40 в серум и синовиална течност и концентрациите на включените 

в изследването цитокини. Този факт може да се обясни с различната 

етиология на заболяванията и второстепенната роля на тези цитокини в 

патогенезата им. 

В нашето изследване проведохме паралелен анализ между нивата на 

YKL-40 в серум и синовиална течност между пациентите с възпалителни и 

дегенеративни заболявания. 

В синовиалната течност най-високи са стойностите на гликопротеина 

при пациентите с подагрозен артрит, следвани от тези при ревматоиден и 

псориатичен артрит и остеоартроза (Kazakova et al; 2013). 
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Аналогична е тенденцията при серумните концентрации на YKL-40, 

като единственото различие е, че нивата на белтъка при пациентите с 

остеоартроза са незначително по-високи от тези при псориатичен артрит. 

В таблица 4 сме обобщили част от проучванията на YKL-40 в серум и 

синовиална течност при ставни заболявания в чуждестранната литература 

и нашите резултати. 

Таблица 4. Данни за концентрацията на YKL-40 в серум и синовиална 
течност при възпалителни и дегенеративни ставни заболявания 
(Kazakova, Sarafian; 2013) 

№ Диагноза Брой 
пациен-

ти 

YKL-40 в 
серум (ng/ml) 

YKL-40 в 
синовиална 

течност (ng/ml) 

Литература  

1. Остеоартроза 55 131,35 ± 90,91 – Gungen et al; 2011 

2. Остеоартроза 88 138,22 ± 48,88 – Zivanovic et al; 
2009 

3. Остеоартроза 39 73 (26 – 565) 119 (274 – 2600) Volck et al; 2001 

4. Остеоартроза 45 67,5 (33 – 343) – Conrozier et al; 
2000 

5. Ревматоиден 
артрит 

308 86 – Nielsen et al; 2011 

6. Ревматоиден 
артрит 

40 246,18 ± 209,36 509,77 ± 375,56 Kazakova et al; 
2013 

7. Ревматоиден 
артрит 

20 87 (20 – 218) 212 (485 – 6850) Volck et al; 2001 

8. Спондилоартроза 49 74 (14 – 572) – Pedersen et al; 2010 

9. Псориатичен 
артрит 

42 112  Jensen et al; 2012 

10. Псориатичен 
артрит 

14 128,06 353.6 Kazakova et al; 
2012 

11. Подагрозен  
артрит 

7 277,27 ± 126,95 769,61 ± 61,02 Kazakova et al; 
2013 

Анализът в чуждестранната литература показа, че YKL-40 e изследван 

предимно в серума на пациенти с възпалителни заболявания, като данните 
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за нивата на гликопротеина в синовиалната течност са изключително 

оскъдни.  
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СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
Според Световната здравна организация сърдечно-съдовите 

заболявания заемат първо място по честота на заболявания с фатален 

изход. Значителни са усилията в последните години за намаляване на 

рисковите фактори като хипертензия, дислипидемия, затлъстяване, 

тютюнопушене, диабет ІІ тип и застоял начин на живот. Все по-

интензивно се работи за изясняване патогенезата на тези заболявания и 

внедряването на персонализиран подход. 

Използваните биомаркери при сърдечно-съдовите заболявания 

влючват С-реактивен протеин, липопротеин асоциирана фосфолипаза A2 и 

генетични маркери. Данните от ултрасонографията и ядрено-магнитния 

резонанс позволяват оценка на каротидните атеросклеротични лезии, но се 

нуждаят от допълнителна стандартизация (Feero; 2011). 

Счита се, че ендотелната дисфункция е в пряка корелация с 

вероятността за развитие на острите съдови усложнения – миокарден 

инфаркт и мозъчен инсулт. Степента на ендотелно увреждане определя и 

дългосрочната прогноза при сърдечно-съдовите заболявания.  

Възпалението играе основна роля при индукцията на ендотелната 

дисфункция и развитието на атеросклероза, която води до остър инфаркт 

на миокарда и смърт (Biasilo et al; 2010). Клетките, които са ангажирани в 

тези процеси, са активираните макрофаги и неутрофили.  

YKL-40 е свързан с етапите от развитието на атеросклерозата. In vivo, 

белтъкът се експресира от макрофаги в атеросклеротични плаки (Boot et al; 

1994). В in vitro условия YKL-40 се продуцира от диференцирани 

моноцити (Rehli et al; 2004), съдови гладко-мускулни клетки (Malinda et al; 

1999) и от ендотелни клетки (Johansen et al; 1999). 

Все повече нараства броят на публикациите, които предлагат 

използването на YKL-40 като биомаркер при сърдечно-съдови 

51 



заболявания – остър инфаркт на миокарда, сърдечна недостатъчност, 

коронарна болест (Bilim et al; 2010, Zheng et al; 2010, Xie et al; 2012).  

Очевидна е необходимостта от внедряването на нови терапии и 

биомаркери за проследяване развитието на хроничната сърдечна 

недостатъчност. Възпалителните медиатори могат да осигурят важна 

прогностична информация при пациенти с тази патология (Suzuki S et al; 

2008). Въпреки наличието на данни, че YKL-40 е потенциален биомаркер 

при сърдечно-съдовите заболявания, има противоречия в заключенията на 

различни групи (Zheng et al; 2009, Mathiasan et al; 2011).  

В нашето изследване демонстрираме значително по-високи серумни 

нива на YKL-40 при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност в 

сравнение със здрави индивиди (Kazakova et al; 2014). Тези резултати са в 

съответствие с голямо проучване, включващо общо 717 пациенти, които са 

проследени в продължение на седем години. Авторите посочват, че 

YKL-40 е нов биомаркер, който е бил позитивен при всички пациенти със 

смъртен изход. От друга страна, някои учени твърдят, че концентрацията 

на гликопротеина не може да служи като прогностичен показател при 

сърдечно-съдова патология (Ratche et al; 2009). Биологичната роля на 

YKL-40 все още не е ясно дефинирана. In vivo, макрофагите в 

атеросклеротични плаки експресират гликопротеина, като високото ниво 

на YKL-40 иРНК се регистрира в началото на формиране на 

атеросклеротичните лезии. Изследователите твърдят, че протеинът може 

да се използва като начален маркер за развитието на атеросклероза (Boot et 

al; 1999).  In vitro, YKL-40 индуцира лимфоцити и ендотелни клетки към 

адхезия, миграция и пролиферация – процеси, водещи до извънклетъчно 

ремоделиране и интензивна ангиогенеза (Ratche et al; 2009). Експресията 

на протеина се доказва чрез имунохистохимия в развиващи се сърца от 

плъхове (Nishikawa et al; 2003). Последни данни показват, че нивата на 
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YKL-40 се повишават при пациенти след остър миокарден инфаркт, което 

корелира с обема на увредените сърдечни съдове (Zheng et al; 2009, Kucur 

et al; 2007). 

В клиничната практика данните от ехокардиографията и шест 

минутния тест се използват, за да се осигури обективно доказателство за 

структурната и функционалната атрофия на сърдечния мускул. В нашето 

проучване установихме слабост на сърдечния мускул, камерна 

хипертрофия и нарушена помпена функция, които водят до сърдечна 

недостатъчност. Не открихме корелация между нивата на YKL-40 и 

резултатите от функционалните тестове (Kazakova et al; 2014). Тези данни 

съответстват на изследванията при пациенти с хронична сърдечна 

недостатъчност с концентрацията на YKL-40 по-висока от тази на 

контролната група от здрави възрастово-съпоставими индивиди, но без 

корелация с други клинични показатели (Ratche et al; 2009). Необходими са 

допълнителни проучвания, за да се изясни биологичната роля на този 

гликопротеин при сърдечно-съдовите нарушения, но данните до този 

момент потвърждават участието му в патофизиологията на заболяването. 
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БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
И в началото на XXI век смъртността от пневмония и менингит, 

причинени от Streptococcus pneumoniae, остава висока. Бързото 

размножаване на бактериите води до увеличаване броя на антиген-

представящите клетки, масивен възпалителен процес и активиране на 

неутрофили. Отчитат се високи нива на остро-фазови белтъци и 

проинфламаторни цитокини. 

Редица автори установяват значително по-високи стойности на 

YKL-40 при пациенти със сепсис, пневмония и бактериемия, причинена от 

Streptococcus pneumoniae, в сравнение със здравите контроли (Hattori et al; 

2009; Kronborg et al; 2002). Johansen et al. инжектират ендотоксин от E. coli 

на здрави доброволци, след което отчитат рязко покачване стойностите на 

YKL-40, което е индикация за ролята на белтъка при възпалителни 

състояния (Johansen et al; 2005). 

Хроничните белодробни заболявания се характеризират с възпаление, 

протеолитична деструкция на белодробната тъкан и струпване на 

неутрофилни инфилтрати (Hart et al; 2007). 

YKL-40 се секретира от макрофаги и неутрофили в тъкани, в които е 

налице възпаление и екстрацелуларно ремоделиране (Volck et al; 1998). 

Идиопатичната белодробна фиброза е прогресиращо заболяване с 

неизвестна етиология. Патогенетичният механизъм включва нарушено 

взаимодействие между епителните и мезенхимни клетки, в резултат на 

което се наблюдава тъканно ремоделиране (Selman et al; 2001). То се 

подпомага и от наличието на растежни фактори и цитокини (Kelly et al; 

2003). Отчита се повишаване на концентрацията на ендостатин, увеличена 

активност на проинфламаторни цитокини и матриксни металопротеинази.  
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Предполага се, че YKL-40 е растежен фактор за мезенхимните клетки, 

което допринася за деградацията на екстрацелуларния матрикс (Johansen et 

al; 2000). 

Астмата е най-често срещаното белодробно заболяване при децата. 

Без ранна диагноза и специфично лечение, болестта води до намалена 

белодробна функция, понижено качество на живот и смърт (Bush; 2005; 

Busee; 2001). 

Висока експресия и секреция на YKL-40 се наблюдава при пациенти с 

остра белодробна астма (Chupp et al; 2007) и идиопатична белодробна 

фиброза (Furuhashi et al; 2010). Установени са не само завишени 

концентрации на гликопротена при белодробна саркоидоза, но и корелация 

с ангиотензин-конвертиращия ензим (Johansen et al; 2005). 

Други автори посочват, че полиморфизмът на гена за YKL-40 

определя нарастващия риск от развитие на астма (Ober et al; 2008), което 

не е потвърдено от по-мащабно проучване, включващо 6 514 индивида 

(Rathcke et al; 2009).  

Противоречивите данни относно ролята на гликопротеина като 

биомаркер за редица белодробни заболявания определят актуалността и 

интереса към детайлното му проучване. 
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МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И  
ЧЕРНОДРОБНА ФИБРОЗА  

Диабет тип ІІ се характеризира с инсулинова резистентност, съчетана 

с понижено отделяне на инсулин от панкреаса. Рискови фактори за 

заболяването са генетичната предразположеност и начинът на живот. 

Възпалителните процеси съпътстват диабета и неговите усложнения 

(Mozafari et al; 2010). 

YKL-40 корелира позитивно с утвърдените биохимични показатели 

като индекс на телесната маса, серумно глюкозно ниво, гликиран 

хемоглобин (HbA1c%), липиден профил и лептинова концентрация (El-

Mesallamy et al; 2011). 

Редица проучвания установяват високи нива на YKL-40 при диабет І и 

ІІ тип (Nielsen et al; 2008; Rathcke et al; 2009). Други автори го определят 

като независим рисков фактор за албуминурията при пациенти с диабет ІІ 

тип (Tetsuyuki et al; 2010). 

Доказана е пропорционална зависимост между нивото на белтъка в 

серума и степента на затлъстяване (Hempen et al; 2009). Този факт се 

обяснява с акумулирането на макрофаги в мастната тъкан, особено при 

хипертрофичното затлъстяване, където е нарушена секрецията на 

антиинфламаторния фактор адипонектин (Gustafsоn et al; 2009). Наличието 

на голям брой имунни клетки определя връзката между възпалението и 

диабет ІІ тип (Mathieu et al; 2010). 

Чернодробната фиброза е последствие от хронични увреждания на 

черния дроб, свързани с акумулиране на голямо количество 

екстрацелуларни протеини (Friedman; 2003). Етиологията се свързва с 

хронична инфекция с хепатит С вирус, злоупотреба с алкохол и наркотици, 

неалкохолна стеатоза (Batteller; 2005). 
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Вследствие на острото чернодробно увреждане, паренхимните клетки 

регенерират и заменят клетките, които са унищожени чрез некроза. Този 

процес е асоцииран с възпаление. 

В напреднал стадий на заболяването, екстрацелуларният матрикс 

достига до 6 пъти по-голям обем от нормалния, включващ хиалуронова 

киселина, протеогликани, еластини, фибронектини, колаген І, ІІ, ІІІ тип 

(Athur; 2000). Активираните Купферови клетки секретират растежни 

фактори и цитокини – TGF-β, TNF-α, PDGF (Olaso et al; 1998). 

Биопсията на черен дроб е основният метод не само за диагноза, но и 

за стадиране на болестта. Същевременно не може да се използва като 

мониторинг за прогресията на заболяването. Необходими са неинвазивни 

методи при поставяне на диагнозата и оценка на терапията. Като маркери 

за чернодробна фиброза служат MMP-2, MMP-9, TIMP-1 и хиалуронова 

киселина, но те не се използват в рутинната клинична практика (Oh et al; 

2001). 

Високите нива на YKL-40 в серума при пациенти с чернодробна 

фиброза и цироза се асоциират с неблагоприятния клиничен изход 

(Nojgaard et al; 2003). Данните се потвърждават и от имунохистохимични 

изследвания върху чернодробна тъкан с фиброза и хепатит С (Johansen et 

al; 2000, Schiavon et al; 2010). Тези резултати не дават отговор на въпроса 

кои клетки продуцират YKL-40, тъй като в хепатоцити от здрав черен дроб 

липсва експресия. 

Pisano-Martinez et al. (2011) установяват, че чернодробните CD4+ и 

CD4- клетки са източник на YKL-40. Интензитетът на тази експресия е 

различен при двете субпопулации и корелира с острата или хронична фаза 

на увреждането. Тези данни могат да допринесат за по-добрата оценка на 

белтъка като серумен показател при чернодробна фиброза. 
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Проучванията върху експресията и секрецията на YKL-40 при 

метаболитни заболявания и чернодробна фиброза показват потенциала на 

протеина в диагностиката и мониторинга на патологичните процеси.  

Необходими са по-мащабни и комплексни изследвания, които 

акцентират върху детайлната роля и участие на YKL-40 в патогенезата на 

метаболитните заболявания. 
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ТУМОРИ 
Въвеждането в клиничната практика на нови маркери изисква 

продължителни изследвания и задълбочен анализ. Най-общо, 

биомаркерите могат да се групират в два основни вида: 

1. Биомаркери, служещи за характеризиране на заболяванията – 

те се използват в ранните етапи от разработването на лекарствени средства 

срещу туморното образувание, предимно служат за идентифициране и 

валидиране, скрининг и оптимизиране на потенциални кандидати за 

лекарствени препарати. Това са: прогностични, предиктивни и биомаркери 

за оценка на риска. 

• Прогностичните биомаркери подпомагат определянето на 

тънката граница между доброкачествени и злокачествени тумори. 

Те са информативни относно прилагането на лечение. 

• Предиктивните биомаркери служат за оценка ефекта и механизма 

на специфичното противораково средство, което позволява 

подбора на най-добрите химиотерапевтични лекарства за 

отделния пациент. 

• Биомаркерите за оценка на риска се използват за идентифициране 

на хора, които са изложени на риск от развитие на рак или 

метастази. Те включват измерване експозицията на канцерогени, 

генетична предразположеност, предишно заболяване и рискови 

групи за развитие рак на гърдата (Breast Cancer Risk Assessment 

Tool).  

2. Биомаркери за измерване отговора към лечението – те са 

полезни в по-късните етапи от разработването на противоракови средства 

и в лечението на пациенти. Тези биомаркери се използват за определяне 

ефикасността на лекарството и отговора на пациента, неговата 
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резистентност и токсичност. Именно те разграничават „responders“ от 

„non-responders“. 

• Фармакодинамични биомаркери – помагат при избора и 

оптимизиране дозата на химиотерапевтичните средства и 

последиците от тяхното приложение. 

• Биомаркери за ефикасност – използват се за измерване ефекта от 

лечението и корелират с клиничното състояние на пациентите 

(Keffelof et al; 2012). 

Повечето от рутинните вече биомаркери са протеини или 

гликопротеини. Установено е, че над 50% от всички белтъци в човешкия 

организъм са гликозилирани (Apweiler et al; 1999). 

Гликопротеините са белтъци, които са посттранслационно 

модифицирани, като към полипептидната им верига са присъединени 

олигозахариди. Функциите им са разнообразни – играят роля в 

междуклетъчните комуникации, разпознаването на бактерии и вируси, 

естествената резистентност, развитието на злокачествени образувания и 

др. (Dube et al; 2005, Cazet et al; 2010). 

Ролята на YKL-40 в туморогенезата не е изяснена напълно. 

Установено е, че Gp38k, хомолог на гликопротеина, активира ендотелната 

клетъчна миграция, която съпътства туморната ангиогенеза (Nishikawa et 

al; 2003). Изследване, проведено върху клетъчни линии от рак на млечната 

жлеза (MDAMB-231) и колоректален карцином (HCT-116 и SW480), 

показва, че YKL-40 също притежава способността да индуцира 

ангиогенеза (Shao et al; 2013). Дизайнът на проучването включва 

използването на тези туморни клетъчни линии като контролни, а в други, 

чрез генно инженерство е извършена ксенотрансплантация на YKL-40 

експресиращи туморни клетки. Чрез имунохистохимия се установява, че в 
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генетично модифицираните туморни линии има около 1,8 – 2 пъти 

увеличение на кръвоносните съдове спрямо контролните (Shaо; 2013), 

което потвърждава участието на гликопротеина в туморогенезата. Подобни 

данни са коментирани и при глиобластоми (Francescone et al; 2011). 

На Фигура 4 е представена схема за участието на YKL-40 в 

ангиогенезата и туморната прогресия. 

 

Фиг. 4. YKL-40 и ангиогенезата (по Shao; 2013) 

Смята се, че секретируемият YKL-40 активира васкуларните 

ендотелни клетки чрез мембранния рецептор синдекан-1, свързан с 

интегрин. YKL-40 участва в регулацията на VEGF в туморните клетки, 

като двата маркера синергично стимулират ангиогенезата. YKL-40, 

експресиран от гладкомускулните клетки, влияе върху стабилността и 

пропускливостта на кръвоносните съдове. Това се осъществява чрез 
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връзката между адхезионните молекули N- и VE-кадхерини с β-катенин. 

Туморно-асоциираните макрофаги, експресиращи YKL-40, са част от 

факторите, участващи в прогресията на ангиогенезата, но са необходими 

допълнителни изследвания за уточняване на конкретната им връзка с 

гликопротеина. 

YKL-40 и хематологични неоплазии 
Етиологията на туморите на хемопоетичната и лимфоидната тъкан е 

сложно зависима от редица популационни, генетични, инфекциозни и 

други фактори. Световната здравна организация класифицира неоплазиите 

на лимфоидната тъкан в три големи групи: В-клетъчни неоплазии, Т-и NK-

клетъчни неоплазии и Ходжкинови лимфоми. Диагностиката включва 

цитологични и хистологични изследвания, имунофенотипизиране и 

молекулярно-биологични методи. Проблем е фактът, че в практиката 

остава малък дял случаи, които не могат да бъдат класифицирани към нито 

една от посочените нозологични групи. 

Туморогенезата и имунният отговор са интимно свързани (Schreiber et 

al; 2011). Туморните клетки експресират туморно-специфични антигени, 

които заобикалят имунната система, като индуцират имуносупресивни 

сигнали или получават сигнали за оцеляване от тумор-инфилтриращите 

имунни клетки (Condeelis et al; 2006). 

Осъществяването на Т клетъчно-медииран имунен отговор се нуждае 

от разпознаване на туморно-асоциирани антигени, свързани с МНС 

молекулите и подходящи костимулаторни сигнали, идващи от 

взаимодействието с други имунни, стромални или туморни клетки. 

Нарушаването на тази връзка води до блокиране на антитуморния 

имунитет. 
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B7 представлява гликопротеин, експресиращ се на повърхността на 

антиген-представящите клетки. Кооперирането му със CD28 или CD152 

(CTLA-4) върху Т-клетките, продуцира ко-стимулационен или ко-

инхибиторен сигнал. Този сигнал увеличава или потиска афинитета между 

антиген-представящата клетка и Т-клетката (Richard and Geoffrey; 2003). 

Семейството повърхностни протеини (B7) представлява един от 

основните вторични пътища, които поддържат баланса между имунна 

реактивност и автоимунитет. То е изградено от структурно-свързани 

белтъци, регулиращи имунния отговор чрез получаването на 

костимулаторни и коинхибиторни сигнали от техните лиганди. До този 

момент са включени 9 членове: CD80 (B7-1), CD86 (B7-2), CD274 (лиганд 

1 за програмирана клетъчна смърт [PD-L1), CD273 (лиганд 2 за 

програмирана клетъчна смърт [PD-L2), CD275 (костимулаторен лиганд 

ICOS-L), CD276 (B7-H3), B7-H4, и B7-H6. Всички лиганди се експресират 

върху лимфоидни и нелимфоидни тъкани. 

Значението на тези белтъци демонстративно проличава в развитието 

на имунодефицитни и автоимунни заболявания. Успешното манипулиране 

на сигналите от В7 лигандите показва огромен потенциал в терапията на 

левкемии и лимфоми и в регулацията на алогенния Т-клетъчен отговор 

след трансплантация със стволови клетки (Greaves et al; 2013). 

Определянето на индивидуалната молекулно-биологична 

характеристика на злокачествените заболявания, както и системното 

наблюдение върху прогресията на заболяването може да се използва като 

ефективна стратегия за предсказване отговора към лечението на 

хематологични неоплазии и солидни тумори, и може да даде насоки за 

бъдещи клинични изпитвания и терапевтични решения. Предстои да се 

установи дали молекулният профил ще запази своята прогностична и 

диагностична стойност, ако се прилагат новите класове лекарства като 
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инхибитори на B-клетъчния рецептор. Съвкупността от клиничната оценка 

и биоинформатичните методи трябва да доведе до намаляване времето от 

поставянето на диагнозата до стартиране на лечение и оценка на разходите 

(Tausch et al; 2014). 

Клиничната значимост на новите прогностични индикатори подлежи 

на анализиране и обсъждане. Растежът и метастатичният потенциал на 

повечето тумори, солидни и хематологични, се характеризират с 

интензивна ангиогенеза. Физиологичната ангиогенеза се ограничава до 

специфични процеси, свързани със заздравяване на рани, възстановяване 

на тъкан или протичането на женския репродуктивен цикъл (Perez-Atayde 

et al; 1997). VEGF е един от най-добре характеризираните проангиогенни 

фактори, притежаващ шест изоформи (VEGF, PLGF, VEGF-B, VEGF-C, 

VEGF-D и VEGF-E), които се секретират като димерни гликопротеини 

(Dor et al; 2001). Контролът върху ангиогенезата се поддържа от наличието 

на баланс между ендогенни анти-ангиогенни и про-ангиогенни фактори. 

Три структурно подобни тирозин-киназни рецептори като VEGFR-1 (Flt-1), 

VEGFR-2 (KDR) и VEGFR-3 (FLT4) се активират при свързването им с 

VEGF лигандите. Левкемичните клетки често експресират един или два от 

най-големите VEGF рецептори за тирозин киназите, като по този начин 

могат да произвеждат и секретират VEGF (Ferrara et al; 2003). Не е 

идентифициран механизмът, водещ до интензивната им експресия, но се 

предполага, че VEGF/VEGFR като ключови регулатори на 

неоангиогенезата и васкулогенезата, могат да стимулират процеси като 

пролиферация, миграция и оцеляване на левкемични/лимфомни клетки. 

Новите лекарствени средства, насочени към VEGF и неговите рецептори, 

както и към други ангиогенни пътища, се намират в различни етапи от 

клиничното проучване на злокачествените хематологични заболявания. 

Лечението на солидни тумори е по-ефективно, когато се прилага 
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комбинирана терапия, включваща различни анти-ангиогенни молекули, 

химиотерапия или лъчетерапия. Детайлното проучване на ролята на VEGF 

и допълнителните изследвания, комбиниращи използването на анти-

ангиогенни терапии, ще осигури по-добра представа за механизмите, 

необходими за лечение. Блокиране на VEGF активността е доказано като 

ефективен способ за подобряване доставката на цитотоксични лекарства 

към туморните и ендотелните клетки. Въпреки това, не всички пациенти, 

лекувани с анти-ангиогенни терапии, се повлияват от този вид лечение, а 

ефектът е преходен в повечето случаи. 

Значителните доказателства в подкрепа ролята на ангиогенезата в 

патогенезата на злокачествените хематологични заболявания, 

предизвикват нарастващ интерес към разработката на антиангиогенни 

терапевтични стратегии. Достъпът на противоракови лекарства до 

туморните клетки е често затруднен поради нарушения в кръвния поток, 

произтичащи от изменената архитектура и функционалност на 

кръвоносните съдове. За разлика от туморните клетки, ендотелните клетки, 

които изграждат туморните кръвоносни съдове, са по-достъпни за терапия. 

Те са хомогенен клетъчен тип с генетична нестабилност и показват малка 

вероятност да развият мутации, които причиняват лекарствена 

резистентност (Kerbel; 1991). 

Съществува спешна необходимост от биомаркери за идентифициране 

на пациенти, които могат да се възползват от анти-ангиогенните терапии. 

Тъй като множество сигнални пътища се активират при левкемиите, е 

нефункционално да се прилага само прицелната молекулярна терапия. 

Хронична лимфоцитна левкемия и YKL-40 
Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) се характеризира с 

прогресивно натрупване на моноклонални В-лимфоцити, които се нуждаят 
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от наличието на вътрешни и външни растежни сигнали за оцеляване 

(Chiorazzi et al; 2005, Klein et al; 2010). Значителният прогрес в 

интегративните проучвания между клиничната и транслационната 

медицина потвърждава ролята на различни цитокини и хемокини, 

разтворими фактори и клетъчни рецептори в стимулацията на туморните 

клетки (Ghia; 2005, Scielzo; 2010). Голяма част от цитокините действат 

плейотропно, като допълват своето влияние или проявяват антагонистични 

свойства. Това навежда на мисълта, че профилът на координирано 

експресираните цитокини може да отразява клиничната картина на ХЛЛ 

(Burger; 2002). 

От друга страна, определени цитокини повишават концентрацията си 

в серум или плазма на пациенти с ХЛЛ, което корелира с клиничния ход и 

прогноза (Sivina et al; 2011). Високите серумни нива на IL-10, регулиращ 

възпалението, са позитивно свързани с кратката продължителност на 

живот (Fayad; 2001). 

Нивата на инфламаторните хемокини, CCL3 и CCL4, които регулират 

клетъчната активация, се повишават при ХЛЛ и кореспондират с времето 

до първата терапия. Тези медиатори се отделят от помощни и левкемични 

клетки в отговор на взаимодействието с В-клетъчния рецептор (Schulz; 

2011, Burger; 2009). Все още липсват категорични данни за връзката между 

нивата на цитокините и хемокините с патогенезата, прогнозата и 

терапевтичния отговор при ХЛЛ.  

Развитието на нови терапевтични стратегии и концепции водят до 

подобряване на общата преживяемост, но въпреки тези усилия, 

заболяването остава нелечимо, а пациентите развиват резистентност към 

терапията (Caligaris-Cappio et al; 2008). 

Левкемичните клетки се характеризират с дълга продължителност на 

живот in vivo и обратно, в in vitro условия тези клетки са подложени на 
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интензивна и спонтанна апоптоза, която може да бъде преодоляна с 

помощта на мозъчните стромални клетки и фоликулните дендритни клетки 

(Kurtova et al; 2009). 

Някои проучвания показват, че именно стромалните клетки 

предизвикват резистентност към химиотерапията (Balakrishnan et al; 2009). 

От тази гледна точка, зависимостта на туморните клетки от 

антиапоптотичните сигнали може да идва от микрообкръжението в 

костния мозък и по този начин да влияе върху прогресията на заболяването 

и отговора или резистентността към терапията (Pedersen et al; 2004). 

Костно-мозъчната среда е комплексна структура, състояща се от 

помощни клетки (стромални, ендотелни, фоликулни дендритни клетки, 

Т-клетки и макрофаги), матриксни белтъци, растежни фактори и цитокини 

(Mayani et al; 1992). Костно-мозъчните стромални клетки произхождат от 

мезенхимните стволови клетки и проявяват хемопоетични свойства. Те 

секретират матриксни протеини и медиатори, участващи в производството 

и узряването на нормални и левкемични В-клетки (Nagasawa; 2006). 

Костно-мозъчните стромални клетки осигуряват подходяща среда за 

развитието и оцеляването на туморните клетки. Антиапоптотичната 

каскада и събитията на молекулярно ниво, които активират 

взаимодействието между левкемичните и костно-мозъчните стромални 

клетки, не са напълно дефинирани. 

ХЛЛ е най-честата форма на левкемия в западните страни. Тя се 

характеризира с отлагане на моноклонални CD5+ CD19+ зрели В-клетки в 

периферна кръв, лимфна тъкан и костeн мозък. Генетични и екологични 

фактори, антигени/авто-антигени, които индуцират пролиферацията на 

прекурсорните клетки, играят роля в етиологията на заболяването (Correiaa 

et al; 2014). В някои случаи, ХЛЛ води до повтарящи се инфекции, 

имунодефицитни състояния и трансформация в агресивни лимфоми, с 
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време на преживяване по-малко от три години (Alsolami et al; 2013). 

Настоящата прогноза при ХЛЛ се основава на клинични стадиращи 

системи – по Rai и Binet, нива на LDH, β2-микроглобулин, sTK1, 

разтворим CD23, цитогенетични (del13q14, tri12, del11q22-23, del17p), 

молекулярно-биологични (статус IGHV мутация), както и 

имунофенотипни маркери (експресия на CD38, раз-70, CD49d) (Chiorazzi et 

al; 2012), и т.н. Клиничната значимост на тези прогностични показатели, 

самостоятелно или в комбинация, все още се анализират. 

Необходимо е разработването на нови показатели за разграничаване 

на пациентите, при които заболяването протича асимптомно и при тези с 

агресивно протичаща ХЛЛ. 

Установено е, че моноклонално анти-YKL-40 антитяло потиска 

туморната ангиогенеза чрез инхибиране на образуването на съдови 

ендотелни клетки (Faibish et al; 2011). Резултатите се потвърждават от 

друга научна група, която съобщава, че YKL-40 и VEGF работят 

синергично. YKL-40 задейства сигнална каскада чрез FAK397 до ERK1/2, 

което повишава експресията на VEGF и стимулира васкуларизацията 

(Francescone et al; 2011). Тези доказателства предполагат потенциално 

участие на гликопротеина в ремоделирането на тъканите и ангиогенезата 

при патологични състояния. 

Малко се знае за клиничната роля на YKL-40 при пациенти с ХЛЛ. 

Нашето изследване е първото, което цели определяне на серумните нива на 

YKL-40 при ХЛЛ и търси връзка с утвърдени и други иновативни 

клинични и имунологични прогностични фактори. 

В проучването сме включили 55 новодиагностицирани и нетретирани 

пациенти с ХЛЛ на средна възраст 67 год., които са категоризирани по Rai 

стадиращата система и са разделени в три рискови групи: първата група е с 

нисък риск (Rai 0 – 14 пациенти), втората – с междинен риск (Rai I/II – 20 

71 



пациенти) и трета група – с висок риск (Rai III/IV – 21 пациенти) (Kazakova 

et al; 2014).  

Нашето проучване е първото, което установява нивата на YKL-40 при 

ХЛЛ. Средната стойност на гликопротеина в прицелната група е 

сигнификантно по-висока спрямо здравите индивиди (P = 0,05) (Фиг. 5). 

 
Фиг. 5. Серумни нива на YKL-40 контролната група и различните 
рискови групи при пациенти с ХХЛ 

Когато концентрацията на YKL-40 e над 80 ng/ml, се отчита 

сигнификантна корелация с β2-микроглобулин, групите по риск и 

стадирането по Rai системата. 

При пациентите, класифицирани като група с нисък риск, се забелязва 

позитивна асоциация с CD54 (p = 0,011; r = + 0,680) и обратна връзка с 

Bcl-2 (p = 0,021; r = -0,630). В групата със среден риск нивата на YKL-40 

корелират с броя на еритроцитите (p = 0,003; r = -0,632) и стойностите на 

хемоглобина (p = 0,001; r = -0,694), CD267 (p = 0,013; r = -0,544). Данните 

са обобщени в Таблица 5. (Kazakova et al; 2014). 
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Таблица 5. Корелация между лабораторни параметри и 
концентрацията на YKL-40 при ХХЛ в различни групи по риск 

Параметри Rai 0 Rai I / II Rai III / IV 
RBC [x1012/l] NS P = 0,003 (ρ = -0,632) NS 
HGB [g/dl] NS P = 0,001 (ρ = -0,694) NS 
CD54+ B cells [%] P = 0,014 (ρ = +0,638) NS NS 
CD267+ B cells [%] NS P = 0,013 (ρ = -0,554) NS 
NS – липсва сигнификантност 

ХЛЛ е хематологично злокачествено заболяване, което се 

характеризира с клинична и биологична хетерогенност. Изходът и 

развитието на болестта зависят от взаимодействието между неопластични 

В-клетки с микросредата и Т-клетките (Correiaa et al; 2014). Данните, че 

YKL-40 участва в пролиферацията и диференциацията на злокачествените 

клетки, като индуцира ангиогенеза и участва в извънклетъчното тъканно 

ремоделиране, ни провокираха да проучим неговите стойности в тази 

патология. 

В други хематологични злокачествени заболявания като множествена 

миелома, остра миелоидна левкемия и лимфом на Ходжкин повишените 

нива на YKL-40, преди лечение на пациентите, се асоциират с кратко 

оцеляване (Bergmann et al; 2005, Myilin et al; 2008). 

В клиничната практика се използват предимно две стадиращи 

системи – по Rai и Binet, но те не могат да бъдат информативни за оценка 

на индивидуалното развитие на болестта, особено при пациенти в ранен 

стадий (Binet; 2006). Ето защо, идентифицирането на нови прогностични 

биомаркери е важна задача. 

В нашето изследване пациентите са категоризирани въз основа на 

системата за клинично стадиране, основана от Rai (Rai; 1975). 

Значителната корелация между серумните нива на YKL-40, данните от 
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клиничната картина и характеристиката на рисковата група, в която са 

класифицирани индивидите, доказват, че гликопротеинът може да се 

използва като показател за лоша прогноза при пациенти с ХЛЛ. 

Предполагаме, че YKL-40 би могъл да помогне разграничаването на 

пациенти с агресивна ХЛЛ и лоша прогноза. 

In vivo, YKL-40 иРНК и белтъкът се експресират от макрофаги в 

различни тъкани при пациенти с ревматоиден артрит, атеросклеротични 

лезии, остеоартроза (Kirkpatrick et al; 1997). В моноцитите гликопротеинът 

липсва, но in vitro, може да се индуцира в късните етапи от 

диференциацията на макрофагите. YKL-40 се освобождава от специфични 

гранули в неутрофилите (Shao; 2013). Доказано е, че моноцити, 

произлизащи от туморно-асоциираните макрофаги, служат като основен 

източник на ангиогенни фактори като YKL-40 (Verhoeckx et al; 2004). 

Данните относно клетъчния произход на гликопротеина са доста 

противоречиви. Някои автори, чрез имунохистохимично изследване върху 

кръвна натривка, разкриват, че YKL-40 се позитивира интензивно в 

туморните клетки (Bergmann et al; 2005). Друга научна група установява, 

че някои туморни клетъчни линии, произхождащи от незрели клетки от 

моноцитния ред на диференциация, експресират YKL-40 (Sarvaiya et al; 

2013, Villablanca et al; 2010). 

Можем да предполагаме, че увеличаващите се серумни YKL-40 нива в 

ХЛЛ се дължат на усилена секреция не само от тъканните макрофаги във 

фоликулярните пролиферативни центрове, но и от левкемични клетки. 

Актуални, но все още дискутабилни маркери при ХЛЛ, като 

β2-микроглобулин, Zap-70, CD38 и CD49d, не са изследвани паралено с 

нивата на YKL-40. 

Представяме първи доказателства за значителна корелация между 

β2-микроглобулин и концентрацията на YKL-40. Нe се установява връзка с 
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другите показатели. Допълнителни проучвания и клинични изследвания 

ще са необходими, за да се определи ползата от тази диагностично-

прогностична констелация при изработването на стратегия за лечение. 

Свръхекспресията на Zap-70, CD38, CD49d е свързано с иницииране и 

модулиране на поредица от индукционни сигнали от обкръжаващата 

микросреда. Тези маркери насърчават миграцията на хемокини, 

способността да се инхибира апоптозата и имат значение при 

прогнозиране клиничния ход на ХЛЛ (Chiorazzi; 2013). Недостатък за 

включване в рутинната клинична практика е фактът, че методите за 

определяне на клетъчно-повърхностните протеини не са напълно 

стандартизирани. Значението на панела от маркери все още се анализира 

(Chiorazzi; 2013, Binet; 2006). 

Ролята на хемокините и хемокиновите рецептори в туморния растеж е 

от съществено значение. Те индуцират сигнален път MAPK / ERK и 

насърчават пролиферацията на туморните клетки (Steinman et al; 1997). 

CCR7 (CD197) медиираната миграция на левкоцитите е важна при 

нормалния имунен отговор. CCR7 привлича наивни Т-лимфоцити и 

активирани дендритни клетки в лимфните възли и по този начин инициира 

адаптивния имунен отговор (Yoshida et al; 1998). CCR7 притежава два 

лиганда: CCL19 и CCL21 (Lopez-Giral et al; 2004). CCL21 спомага за 

установяването на наивните Т-клетки във вторичните лимфоидни органи, 

докато CCL19 активира Т-клетките (Billard; 2014). Левкемии и лимфоми с 

високо ниво на експресия CCR7 се характеризират с лоша прогноза и чести 

метастази в лимфните възли (Akl et al; 2014). 

В нашето изследване пациентите са с повишена експресия на CD86 

върху В-клетки и слаба експресия на CD197 върху Т-клетки. Тези 

резултати определят водеща роля на CD86 сигналния път и са показателни 

за наличието на В-клетъчна пролиферация (Владимирова Р. Дисертация. 

ВМА-София. 2014). 
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Ние разкриваме обратна връзка между YKL-40 и тези ко-

стимулиращи рецептори. Това може да се дължи на факта, че YKL-40 

секрецията се влияе много по-интензивно от сигналите, идващи от 

левкемичните клетки, отколкото от микросредата. 

ХЛЛ се характеризира с наличието на дефект в апоптозата. 

Протеините от семейството на Bcl-2 са основни регулатори в 

предизвикване на каспаза-зависимата апоптоза (Mitsiades et al; 2004). Bcl-2 

е основен член на семейството, като съвместява едновременно про- и 

антиапоптотична роля. Изследователите предполагат, че антиапопточната 

функция на Bcl-2 в клетките се осъществява на две нива: на нивото на 

митохондриите, където потиска активиране на проапоптотични протеини 

(Bim посредничеството Вах / Bak) и в ендоплазмения ретикулум, където 

защитава клетките от токсичното освобождаване на Ca2+ (Mohanty et al; 

2003). Същата функция се предполага и за YKL-40. Гликопротеинът 

инициира MAP киназата, PI-3K и протеин киназата в сигнални каскади във 

фибробласти, които са свързани с клетъчно оцеляване (Schultz; 2011). 

Mohanty и др. (2003) предполагат, че YKL-40 служи като фактор за 

сигнализация, който определя кои клетки да оцелеят по време на 

инволюция на млечните жлези при мишки (Mohanty et al; 2003). 

Интересното е, че ние откриваме обратна връзка между нивата на YKL-40 

и Bcl-2. Друго проучване съобщава, че слабата активност на туморната 

пролиферация при Неходжкинов лимфом може да бъде в резултат на 

инхибиращия ефект на Bcl-2 (Winter et al; 1998). Освен това, пациенти с 

рак на млечната жлеза и интензивна експресия на Bcl-2 се характеризират 

с по-добра прогноза и благоприятен клиничен ход (Lipponen et al; 1995). 

При рак на яйчниците протеинът забавя прогресията на клетъчния цикъл 

чрез стопиране на клетките в S-фазата на клетъчния цикъл. 
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Доказано е, че YKL-40 се асоциира с туморната ангиогенеза (Shao; 

2013). Iwamoto и др. (2014) предполагат, че гликопротеинът илюстрира 

биологичните характеристики не само на туморните клетки, но също така 

и на тумор-асоциирани макрофаги и микросредата. 
Нашето изследване разкрива ролята на новия потенциален биомаркер 

в сравнение със „старите“ клинични и „новите“ имунологични маркери 

при ХЛЛ. Ние оценяваме прогностичната стойност на серумния YKL-40 и 

предполагаме бъдещото интегриране на гликопротеина в прогностичния 

панел при пациенти с ХЛЛ. 

Проучването на нови биомаркери би осигурило допълнителна 

информация относно патогенезата и мониторинга на тези заболявания. 
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YKL-40 при солидни тумори 
Високият интензитет на експресия и секреция на YKL-40 са 

индикация за малигнения фенотип на туморните клетки, лошата прогноза 

и ниската преживяемост при редица неоплазми като: колоректални 

карциноми (Jensen et al; 2010), рак на млечната жлеза, ендометриума и 

яйчниците (Jamac et al; 2008, Roslind; 2009, Diefenback 2007, Wang et al; 

2012, Chudecka-Glaz et al; 2009), рак на белите дробове, панкреаса и 

простатата (Thom; 2010, Chang; 2009, Brasso et al; 2006). 

Серумното ниво на YKL-40 е по-показателно като диагностичен 

показател в сравнение с утвърдените биомаркери – рецептор HER2, 

карцино-ембрионален антиген (CEA), простатно специфичен антиген 

(PSA), лактат дехидрогеназа (LDH), карбохидратен антиген CA-125 

(Johansen et al; 1995, Hogdall et al; 2009, Jensen et al; 2003; Coskun et al; 

2007, Grounlund et al; 2006, Zou et al; 2010). При част от тези проучвания 

гликопротеинът има прогностична стойност за оценка рецидива на 

заболяването и ниската преживяемост.  

Възможно е YKL-40, в комбинация с рутинните показатели, да 

осигурява допълнителна информация относно диагнозата и мониторинга 

на малигнените тумори. 

YKL-40 при доброкачествени и злокачествени тумори  
на млечната жлеза 
Молекулната хетерогенност на туморните клетки е основната причина 

пациентите със сходна хистология и стадий на заболяването да имат 

различен клиничен ход и ефект от провежданата терапия. 

Карциномът на млечната жлеза е най-често срещаната неоплазия при 

жените и представлява 20% от всички случаи на злокачествени 
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заболявания (Margenthaler; 2011). Всяка година на повече от един милион 

жени по цял свят се поставя диагнозата карцином на млечната жлеза и над 

половин милион умират от болестта. 

Карциномът на млечната жлеза е комплексно заболяване, което може 

да придобие инвазивен и резистентен характер чрез различни промени на 

молекулярно ниво, водещи до клетъчна пролиферация и генетична 

нестабилност. Тази разнородност е причина за различните клинични 

прояви и терапевтични отговори. 10% от рака на гърдата и яйчниците е 

наследствен и се дължи на мутации в гените p53, BRCA 1 и BRCA 2, PTEN 

(Muggia et al; 2011). В мониторинга на терапията е важно определянето на 

естрогеновия и прогестероновия рецепторен статус на раковите клетки. 

Туморните клетки, които са хормон-зависими, имат забавен растеж и се 

повлияват от хормоналната терапия, докато хормон независимите са по-

агресивни и с по-лоша прогноза. 

В нашето изследване сме проучили ролята на YKL-40 като 

потенциален биомаркер при доброкачествени и злокачествени тумори на 

млечната жлеза. 

Резултатите показват, че липсва статистически значима разлика 

между серумните стойностите на YKL-40 при здрави индивиди 

(41,11 ng/ml) и при пациенти с бенигнени, неинвазивни заболявания на 

млечната жлеза (фиброкистозен и фиброаденом) (Kazakova et al; 2010). 

Приема се, че интензивната секреция и експресия на този маркер определя 

злокачествена и инвазивна фенотипна изява на някои туморни клетки 

(Shultz; 2010). 

Нашето проучване установи, че средната серумна концентрация на 

YKL-40 при карциноми на млечната жлеза е значително по-висока от 

стойностите при доброкачествените заболявания (Kazakova et al; 2010).  
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Предполага се, че нарастващата експресия на YKL-40 улеснява 

идентификацията на жени с риск от карцином на млечната жлеза (Oin et al; 

2007). Изследвана е концентрацията на гликопротеина в 118 жени – 

61 здрави индивиди, 10 пациентки с прекарциномен риск и 47 с карцином 

на млечната жлеза. Най-висока концентрация на YKL-40 е отчетена в 

групата с предразположение към злокачествени изменения, следвана от 

пациентките с карцином на млечната жлеза. 

Нашите резултати показват значителната разлика между стойностите 

на потенциалния биомаркер при доброкачествени, неинвазивни лезии и 

карциноми на млечната жлеза (P < 0,001). Те са съпоставими с данни и на 

други автори (Roslind; 2009; Dupont et al; 2004). 

Комплексно проучване за изследване и лечение на доброкачествените 

заболявания на млечната жлеза и потенциала за тяхната малигнена 

дегенерация определя YKL-40 като показател за агресивност (Узунова; 

2011). 

Възможно е този протеин да подпомага адхезията на туморната клетка 

и миграцията ѝ през ендотела, което е индикация за участие в 

ангиогенезата (Johansen; 2006). Имуннохистохимични анализи при 

карцином на млечната жлеза отново показват корелация между 

експресията на YKL-40, развитието на кръвоносните съдове и прогресията 

на туморния растеж (Shao et al; 2009). 

HER-2/neu е онкоген, който кодира тирозин–киназния HER2 рецептор, 

принадлежащ към семейството на EGFR (Brandt-Rauf et al; 1994). Този 

рецептор се състои от цитоплазмен домен с тирозин-киназна активност, 

трансмембранна част и екстрацелуларен домен. Фосфорилирането на 

тиразиновите остатъци инициира сигнални пътища, в резултат на които се 

стига до интензивно клетъчно делене. Екстрацелуларната част на HER-2 
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представлява гликопротеин и може да бъде детектиран чрез ELISA техника 

(Zabrecky et al; 1991).  

Жени с карцином на млечната жлеза със свръхсекреция на HER2 

показват агресивен ход на туморното развитие и сигнификантно съкратен 

период на преживяемост (Fehm et al; 1998). Използването на HER2 като 

прицелна молекула за лечение при карциноми на млечната жлеза, чрез 

рекомбинантно моноклонално антитяло Trastuzumab се оказва успешна. 

Има данни, че в комбинация с химиотерапия, Trastuzumab удължава 

преживяемостта на пациентките (Slamon et al; 2001). 

Резултатите, които получихме, показват, че нивата на YKL-40 са 

повишени при пациентките в сравнение с контролната група (P < 0,05), 

като значимо по-високи стойности се установяват при тези с карцином 

(P < 0,001). Серумните концентрации на HER-2/neu са по-високи при 

пациентките с карцином отколкото при жените с доброкачествени лезии и 

контролната група (P < 0,01). Установява се статистически значима и 

позитивна корелационна зависимост между YKL-40 и HER-2/neu при 

пациентките с карцином (r = 0,517, P < 0,05) (Kazakova et al; 2010). 

Считаме, че комбинацията от двата маркера е индикативна за 

диагностициране и диференциране на малигнен туморен процес и вероятно 

има прогностична стойност при злокачествените лезии на млечната жлеза. 

YKL-40 при глиобластоми 
Астроцитомите са най-разпространените глиални тумори на ЦНС. В 

зависимост от тяхното биологично поведение и според степента на 

анаплазия те се градират в четири групи (I – IV). Глиобластомите (IV ст. по 

СЗО) са най-агресивните и с най-неблагоприятна прогноза астроглиални 

тумори. 
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Въпреки прогреса в хирургичните техники, постоперативната грижа, 

достъпа до лъче- и химиотерапия, пациентите с глиобластоми имат кратка 

преживяемост – приблизително 1 година след поставянето на диагнозата. 

Магнитно-резонансната и компютърно-аксиалната томография са 

техниките, чрез които се мониторира ефекта от терапията и развитието на 

тумора. Много често се наблюдава „псевдопрогресия“, която е в резултат 

на съпътстващата терапия.  

Необходими са нови биохимични маркери, които да корелират с 

биологичните особености на туморните клетки и по този начин да 

осигуряват надеждна информация за прогнозата и ефекта от терапията. 

Установено е, че генът за YKL-40 е един от свръхекспресираните при 

глиобластомите (Lal et al; 1999, Tanwar et al; 2002). Този факт се 

потвърждава и от други автори, които откриват чрез Western blotting, че в 

65% от проучените глиобластоми се наблюдава интензивна белтъчна 

експресия в сравнение с астроцитомите ІІ и ІІІ степен (Tanwar et al; 2002). 

Доказано е, че при глиомите експресията на YKL-40 e свързана 

обратно пропорционално с тази на рецептора за епидермалния растежен 

фактор (EGFR) и делеция в хромозома 10q (Pelloski et al; 2005).  

Установено е, че високата експресия на гликопротеина е асоциирана с 

резистентност към терапията, бързата прогресия на заболяването и смърт 

(Saidi et al; 2008, Hormigo et al; 2006, Pelloski et al; 2007). Пациенти, които 

са EGFRvIII-негативни/YKL-40-негативни, имат по-добра прогноза от 

останалите (Pelloski et al; 2007). 

Серумните нива и тъканна експресия на YKL-40 при пациенти с 

тумори на ЦНС не са анализирани до сега у нас. 

Нашите резултатите показват значителна разлика в серумната 

концентрация на YKL-40 при здравите индивиди (84,19 ng/ml), пациентите 
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с астроцитоми ІІ и ІІІ степен (127,6 ng/ml) и глиобластомите (146,74 ng/ml) 

(Kazakova et al; 2014). 

Ролята на YKL-40 като биомаркер при астроглиалните тумори е 

дискутабилна. Някои учени откриват малка разлика в стойността на 

гликопротеина при здрави индивиди (52,2 ng/ml) и пациенти с 

глиобластоми (78 ng/ml) (Bernardi et al; 2011), докато други го определят 

като важен показател за злокачествеността на астроглиалните тумори и 

фактор, определящ преживяемостта на пациентите (Tanwar et al; 2002, 

Hormigo et al; 2005, Horbinski et al; 2010). 

Генът за YKL-40 е един от свъхекспресираните при глиобластоми в 

сравнение с данните от нормален мозък. Предполага се, че серумното ниво 

на YKL-40 е потенциален биомаркер за астроглиалните тумори, асоцииран 

със степента на малигненост (Tanwar et al; 2002). 

Изследването ни върху транскрипционната активност на YKL-40 

доказа свръхекспресията на гена при астроглиалните тумори в сравнение с 

тази в нормален мозък. Въпреки липсата на статистическа достоверност, 

отчетливо се забелязва тенденция в увеличаване експресията на YKL-40 

паралелно с повишане стадия на тумора. 

Проучването ни върху тъканната експресия на YKL-40 при 

астроглиални тумори на ЦНС потвърди резултатите от молекулярно-

биологичните и имунологични изследвания. Данните показаха значително 

по-интензивна експресия на търсения гликопротеин при глиобластомите, в 

сравнение с астроцитомите и слаба позитивност в нормалната мозъчна 

тъкан. 

Тези данни се потвърждават и от други автори, които посочват, че 

имунохистохимичната експресия на гликопротеина при глиоми е 

значително по-висока от тази при нискостепенните астроцитоми (Horbinski 

et al; 2010). Pelloski et al. (2005) откриват, че интензивната експресия на 
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YKL-40 се асоциира с кратката продължителност на живот при пациентите 

с глиобластоми и липсата на ефект от лъчетерапията.  

Настоящето проучване e първото в България, което показва 

убедително по-силна клетъчна експресия на YKL-40 в глиалните тумори в 

сравнение с нормалната мозъчна тъкан. Отчитаме корелация между 

степента на анаплазия, интензитета и локализацията на позитивната 

експресия (Kazakova et al; 2014). 

Установихме тенденция за корелация между експресията на 

гликопротеина на молекулно и клетъчно ниво (експресия и секреция). Това 

ни кара да предполагаме, че YKL-40 има отношение към степента на 

малигненост при тези тумори. Данните за YKL-40 от 

имунохистохимичните изследвания представляват демонстрация на 

локалния клетъчен отговор. Смятаме, че най-информативното и детайлно 

проучване за значението на YKL-40 включва комбинацията от методи за 

детекция на гликопротеина на молекулно и клетъчно ниво. 

Цитокините, действащи директно върху ЦНС, имат два възможни 

произхода: едните произлизат от периферните имунни органи и 

преминават през кръвно-мозъчната бариера, а другите се продуцират 

директно от нервните клетки (Szelengi; 2001). 

Th1-(про-инламаторните) цитокини индуцират клетъчно-медиирания 

имунен отговор, който има основно анти-туморен ефект. За разлика от тях, 

Th2-цитокините стимулират хуморалния имунен отговор, като се 

предполага, че по този начин потискат тумор-специфичния имунитет. 

Неопластичните клетки имат способността да променят цитокиновата 

продукция. Има данни, че драстичните алтерации в експресията на 

цитокините и техните рецептори са най-осезаеми при злокачествените 

глиоми (Goussia et al; 2000; Liu et al; 2000). 
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Изследването на цитокиновия профил при пациентите с глиални 

тумори доказа, че при глиобластомите е на лице най-съществена промяна в 

концентрацията на цитокините спрямо астроцитомите ІІ и ІІІ степен. Най-

значително е покачването в нивата на IL-6 и IL-10. 

Някои автори предполагат, че доминиращата секреция на Th2-

цитокините при глиобластомите е асоциирана с намаления брой 

лимфоцити, което може да обясни имуносупресивния статус при тези 

тумори (Zisakis et al; 2007). 

Основен проблем е устойчивостта на глиомните клетки към 

апоптозата, която се индуцира от повечето противотуморни медикаменти и 

лъчелечение. 

Търсенето на нови терапевтични стратегии наложи в последните 

години употребата на медикаменти, които активират програмираната 

клетъчна смърт ІІ тип – автофагия. Докато при апоптозата основен 

медиатор на процеса са цитоплазмените и ядрени ензими каспази и 

ендонуклеази, то при автофагията са ангажирани основно лизозомните 

ензими. Установено е, че мигриращите глиомни клетки експресират 

специфични белтъци, обуславащи резистентност към лекарствено-

индуцирана апоптоза (Mariani et al; 2001). Това налага изследването на 

автофагията и активирането и́ при лечение на глиобластомите (Lefranc et 

al; 2007). В тази насока проучванията са ограничени и също с 

неубедителни клинични резултати. 

Проследихме имунохистохимичната експресия на Lamp-1 и Lamp-2 в 

паралел с in situ детекцията на YKL-40 при глиалните тумори и доказахме, 

че съществува позитивна корелация между експресията на YKL-40, 

Lamp-1 и Lamp-2, което потвърждава предположенията за участието на 

гликопротеина в процеси на автофагия, ангиогенеза и ремоделиране на 

извънклетъчното пространство (Kazakova et al; 2014). 
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Цисплатината е основно средство в химиотерапията. Акумулира се в 

лизозомите. Авторите изказват предположение, че веществото разрушава 

лизозомите и по този начин възпрепятства тяхната функция. Те доказват, 

че нивото на Lamp-1 и Lamp-2, се редуцира в клетъчни линии от овариален 

карцином (Fehrenbacher et al; 2008).  

Глиобластомите се характеризират с високо ниво на неоангиогенеза, 

което налага търсенето на терапевтични подходи за блокиране на този 

процес (Bögler; 2005). От съществено значение е експресията на молекули, 

маркиращи съдовия ендотел, по които може де се оцени нивото на 

ангиогенезата in situ. 

Редица изследвания доказват, че YKL-40 играе роля в 

неоангиогенезата на туморите. Част от авторите демонстрират, че 

гликопротеинът индуцира свръхекспресията на VEGF при глиомна 

клетъчна линия U87, като двата белтъка в синхрон промотират 

ангиогенезата на ендотелните клетки (Francescone et al; 2011).  

Други проучвания, проведени in vitro и in vivo, показват, че при 

блокиране на гена за YKL-40 чрез siРНК се потиска туморната ангиогенеза 

(Shao et al; 2009). 

Данните ни от молекулярно-биологичните и имунологични 

изследвания върху експресията и секрецията на YKL-40 при глиални 

тумори разкриват роля на гликопротеина в диагностиката и оценката на 

малигнения потенциал на неопластичния процес. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Биомаркерите играят решаваща роля за диагностиката, прогнозата и 

мониторинга на редица заболявания. Те също подпомагат процеса на 

разработване на лекарствени средства, както и развитието на 

биомедицинските изследвания. Разгадаването на връзката между 

биологичните процеси и клиничните резултати ще подпомогне 

разширяването на арсенала от терапевтични методи. Все повече се 

насърчава използването на биомаркери във фундаментални и клинични 

научни изследвания, както и проучвания за откриване на потенциални 

нови маркери. Въпреки огромните им предимства, биомаркерите не могат 

да бъдат използвани за крайни клинични заключения и затова трябва да се 

прилагат като междинна оценка, която се нуждае от постоянна преоценка. 

Проучвания, които включват използване на биомаркери, трябва да имат 

крайни клинични резултати, поне за ретроспективен анализ на успеха на 

използвания показател.  

В настоящия монографичен труд са обобщени съвременните знания за 

една сравнително нова и слабо проучена молекула – гликопротеина 

YKL-40. 

Представени са значителен по обем собствени изследвания и анализи. 

Уточнени са серумните нива на YKL-40 при здрави, асимтомни лица от 

българската популация. Проучени са концентрациите на YKL-40 в серум и 

синовиална течност при възпалителни и дегенеративни процеси. Чрез 

имуноцито- и хистохимия е доказана локалната експресия на YKL-40 при 

ревматоиден и псориатичен артрит и глиални тумори на ЦНС. Провели  

сме комплексно проучване на молекулно и клетъчно ниво на експресията 

на YKL-40 при астроглиални тумори на ЦНС. 

За първи път се представят данни за нивата на гликопротеина при 

пациенти с подагрозен артрит и хронична лимфоцитна левкемия. 

94 



Изследванията ни установяват корелация между клиничния ход, 

образната диагностика, конвенционалните клинико-лабораторни 

показатели, анти- и про-възпалителни цитокини, и YKL-40. Тези 

наблюдения ще допринесат за разширяване на диагностичните 

възможности и подобряване на терапевтичното поведение при 

възпалителните и туморните заболявания (Фиг. 6.). 

А.       

Б.  
Фиг. 6. Ролята на YKL-40 при възпалителни ставни (A) и туморни (Б) 
процеси 

Активност и прогресия на  възпалителния процес 

IL-1β, 
TNF-α 

Power 
Doppler, 
B mode 

ESR, 
CRP 

Диагностично-прогностичен показател  при туморни процеси 

HER/2, 
Рак на млечната 

жлеза 

Корелация между 
молекулно и клетъчно 
ниво на експресия на 

YKL-40 и степента на 
малигненост  при 

глиоми   

Zap-70, Rai стадиране, 
β2-микроглобулин   

Хронична лимфоцитна 
левкемия 

95 



До този момент нашите резултати и тези в световен мащаб сочат, че 

YKL-40 не показва конкретна органна или нозологична спечифичност. 

Повишени нива на YKL-40, в сравнение със съпоставими по възраст 

здрави индивиди, са открити при пациенти с различни видове рак и 

инфламаторни процеси, като изключително високите стойности на 

експресия и секреция на YKL-40 са свързани с лоша прогноза. Установено 

е, че серумната концентрация на YKL-40 при пациенти с метастази 

осигурява независима информация относно преживяемост без прогресия и 

обща преживяемост на болните.  

До момента няма налични биомаркери, които предоставят същата 

клинична информация в човешката патология както YKL-40, което ни дава 

основание да смятаме, че този протеин има място в рутинната клинична 

практика.  

Интензивната експресия и секреция на YKL-40 при широк спектър от 

заболявания предполага участието му в тяхната патогенеза и поставя 

редица въпроси относно биологичната функция на белтъка. Механизмите, 

които индуцират YKL-40, са неясни и заслужават детайлно проучване. 

Предполагаме участието на гликопротеина в сигнален път, който 

стимулира инфламаторния процес. Именно възпалението е свързващото 

звено между различните нозологии, включени в проучването. 

Потенциалът на YKL-40 като биомаркер при възпалителните и 

туморни заболявания е факт, който предстои да се прецизира. 
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