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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Карциномът на простатната жлеза е заболяване с голямо социално
значение поради високата си честота и засягане на пациенти във все още
активна творческа възраст. При мнозина този тумор има относително бавно
протичане, следователно и благоприятна прогноза при своевременно лечение.
Тези фактори определят важната роля на своевременната диагностика на тази
неоплазма.
Прогресът в развитието на медицината, създаването на нови терапевтични
и хирургични техники и образните методи позволяват откриването на
значителен брой онкологични заболявания в един ранен стадий. Те почти
неизменно изискват и хистологична верификация. Тя не винаги е лесна и
безпроблемна. Често се налага използването на специални методи, за надеждна
и сигурна диагноза.
През последните десетилетия важно методологично значение в
хистопатологичната диагностика, както и въобще в морфологията заема
имунохистохимията. Тя отдавна е неразделна част от рутинната практика на
патолога. Възможността и за идентифициране на специфични ядрени,
цитоплазменни или мембранни молекули и структури, присъщи за определени
клетки било то бенигнени или малигнени ги прави често необходим фактор за
прецизна морфологична преценка. Използването на хетероложни /животински/
антитела, многостъпковата методика и несъвършенства при фиксиране и
обработка на изследваните тъкани не позволяват на този метод да достигне
стопроцентови чувствителност и специфичност. Това предполага постоянното
търсене на нови и нови, още по-специфични и чувствителни маркери,
приложени самостоятелно или комбинирано, както за диагностика и
типизиране, така и за прогностични цели в областта на онкоморфология.
Използването на имунохистохимията, естествено, намира приложение и
при диагностиката на простатния карцином. Най-често първият простатен
биопсичен материал е иглен и представлява изключително малък тъканен
фрагмент. Хистологичната преценка на тази ограничена по площ тъкан не
винаги е лесна дори за опитни патолози. Много морфологични отклонения,
както и нормални структури удивително наподобяват, но не са карцином.
Други, на пръв поглед доброкачествени лезии, всъщност са туморни прояви.
Тези примери още веднъж подсказват за растящата нужда от откриване,
проучване и прилагане в клинична практика на нови имунохистохимични
маркери, подходящи за спорните, съмнителни и неразрешими с досегашните
методи диагностични случаи при простатни биопсии.
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II. ЦЕЛ
Да се изследва диагностичната стойност на ИХХ маркер ERG при доказан
МПК и при бенигнените лезии, имитиращи ПК на ТрПБ и да се направи
съпоставка с експресията на последния с другите рутинно използвани до
момента ИХХ маркери - АMACR и СК34βЕ12 – в същите случаи.

III. ЗАДАЧИ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Подбор на материали за валидиране на ERG антитялото:
Да се установи процента на категоричните бенигнени и малигнени (ПК)
случаи на материали от РП на срези оцветени с ХЕ.
Валидиране на ERG антитялото:
Да се изследва експресията на ERG в материалите по Задача 1 чрез
използване на метода на тъканна матрица.
Подбор на ТрПБ с налични МПК и доброкачественни изменения,
имитиращи ПК съгласно критериите на Epstein JI, и Netto GJ* на
срези, оцветени с ХЕ.
3.1. Да се извърши морфологичен анализ на ТрПБ с МПК.
3.2. Да се извърши морфологичен анализ на ТрПБ с бенигнени лезии,
имитиращи ПК.
3.3. Да се извърши морфологичен анализ на ТрПБ с АДАП.
Определяне на нивото на експресия на AMACR, СК34βЕ12 и ERG в
селектираните три категории биопсии определени в Задача 3.
Анализ и съпоставка на експресията на ERG, AMACR и CK34βЕ12 в
изследваните групи – МПК, доброкачественни лезии, имитиращи ПК
и АДАП.
Предложение за нов, по-оптимален ИХХ панел** използване за
рутинно приложение при диагностика на ТрПБ.

* Epstein JI, Netto GJ. Biopsy interpretation of the prostate. 4th ed. Lippincott Williams and
Wilkins, Philadelphia, 2008.
** С термина ИХХ панел в настоящата работа се означават двата най-често
употребявани маркера – AMACR и CK34βЕ12 за морфологично отдиференциране на ПК.
Под идеята за нов панел се има предвид въвеждане на основание на данните от
настоящата работа на допълнителен маркер - ERG, който евентуално да улесни
проблемните случаи, които не могат да бъдат в максимален процент решени с
приложението на използваните до момента ИХХ маркери.
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IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
МАТЕРИАЛИ

1.

1.1. Тъканни материали
а/ Радикални простатектомии (РП)
За целите на проучването ретроспективно са изследвани РП за 5 годишен
период (2008 – 2012 г.) от архива на ОКП на УМБАЛ „Св. Георги“.
б/ Иглени биопсии
За целите на проучването ретроспективно са ревизирани биопсии
(пациенти) за период от пет години (2008 г. – 2012 г.). Биопсичният материал е
критично оценен и селектиран. За избягване на грешки всички биопсии
използвани в изследването са кодирани и регистрирани в електронна база данни
(Приложение 1).
1.2. Реактиви
а/ Имунохистохимично изследване
 Първични антитела
За имунохистохимичните изследвания са използвани моноклонални
антитела, данните и работните концентрации на които са обобщени в Таблица 1.

№
1
2
3

Таблица 1. Фирмен произход на първични антитела.
Антитяло
Производител
Кат. №
Епитоп
ERG
Abcam
IgG
Цитокератин 34βЕ12
BioSB Inc.
BSB 5395
IgG
AMACRacemase
BioSB Inc.
BSB 5059
IgG

 Вторични антитела и визуализиращи агенти
Имунохистохимичните изследвания са прoведени с универсална
миша/заешка полимерна визуализираща система (BSB 0203, BioSB Inc., USA)
конюгирана с HRP, а за хромогенен субстрат е използван DAB.
1.3. Тъканна матрица
Комплект за изготвяне на тъканни микрочипове за парафинов микротом:
матрица (36 гнезда с диаметър 3 мм), 10 биопсични игли и 2 стилета.

2.

МЕТОДИ

2.1. Хистологично изследване
За извършване на светлинно микроскопско изследване от архивните
парафинови блокчета са направени нови срези с дебелина 4 микрометра, които
са оцветени с ХЕ по стандартна методика.
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Критерии за включване на материали от ТрПБ :
 наличие на MПК и АДАП;
 наличие на фокуси на бенигнени жлези, имитиращи ПК,
Критерии за изключване:
 наличие на ниско – до умерено диференциран ПК (градиран по Глисон
от 7 до 10);
 биопсия представена изцяло от БПТ;
 неадекватен материал (липсваща или недостатъчна епителна компонента,
крайно оскъдни биопсии, увредени биопсични материали и др.).
2.2. Имунохистохимично изследване
а/ Депарафиниране
От архивните парафинови блокчета са изготвени срези с дебелина 4
микрометра, монтирани на предметни стъкла, предварително покрити с адхезив
(Силан), след което са поставени в термостат на 58С0 за 2 часа. Следва
депарафиниране, дехидратация и промиване по стандартна методика.
б/ Топлинно разкриване на антигена
Предметните стъкла със срезите сe поставят в контейнер с предварително
загрят цитратен буфер (pH 6,0) и се инкубират във водна баня на 95С0 за 45
мин., с последващо изстиване на стайна температура за 15 мин. и промиване 3
пъти по 5 мин. с PBS буфер (pH 7,4).
в/ Блокиране на ендогенна пероксидаза
Срезите се обработват с PolyDetector Peroxidase Bloker (Mouse/Rabbit
PolyDetecror HRP/DAB Detection System, BioSB)за 5 мин. с последващо
промиване 3 пъти по 5 мин. с PBS буфер (pH 7,4).
г/ Инкубиране с първично антитяло
Използваната работна концентрация, температура и време за изкубация с
първичните антитела са обобщени в Таблица 2. След инкубиране на
първичното антитяло следва промиване 3 пъти по 5 мин. с PBS буфер (pH 7,4).
Таблица 2. Време и температура на инкубация,
работни разреждания на първичните антитела.
№ Антитяло
Време
Температура
Разреждане
120 мин.
стайна
1:250
1 ERG
60 мин.
стайна
готово
2 Цитокератин 34βЕ12
60 мин.
стайна
готово
3 AMACRacemase
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д/ Инкубиране с вторичното антитяло
Срезите се обработват с PolyDetector HRP Label (Mouse/Rabbit
PolyDetecror HRP/DAB Detection System, BioSB) за 45 мин. на стайна
температура с последващо промиване 3 пъти по 5 мин. с PBS прoмивен буфер.
е/ Визуализиране на реакцията
Срезите се накапват с предварително приготвен DAB-хромогенен разтвор
(1 капка PolyDetector DAB Chromogen 1 мл. PolyDetector DAB Buffer,
Mouse/Rabbit PolyDetecror HRP/DAB Detection System, BioSB) за 10 мин. на
стайна температура. След прилагане на DAB-хромоген следва промиване 3
пъти по 5 мин. с PBS промивен буфер.
ж/ Контраоцветяване
Хематоксилин за 5 мин. с последващи промиване, дехидратиране и
покриване на препаратите с покривни стъкла.
Изследването на всяко едно използвано антитяло се осъществява с
използване на положителна и отрицателна контрола (Приложения 3, 4 и 5).
2.3. Отчитане на резултати
а/ Светлинна микроскопия
За извършване на морфологично изследване са използвани светлинни
микроскопи Olympus CH30 със съответните увеличения: х40, х100 и х400.
б/ Морфометрия
Морфометричният анализ е извършен на микроскоп марка Olympus BX51с
помощта на софтуерна програма Quick-patho Micro 2.3.чрез полуколичествен
метод за оценка на експресията (Shah MD et al., 2013). Изчисленията са
направени върху цялата площ на изследваната тъкан. В случаите на
хетерогенно оцветяване на биопсичния материал за оценка се взема участъка с
най-голям интензитет.
2.4. Метод на тъканна матрица
1. Подготовка на блокче-донор
Подбор на парафиновите "блокчета-донори" с изготвяне на нови срези,
оцветени с хематоксилин-еозин. Всеки срез се анализира светлинномикроскопски и "зоната на интерес" се огражда за последващото й напасване
със съответното парафиново блокче.
2. Изготвяне на блокче-рецепиент
Изготвяне на парафиново блокче с 36 цилиндрични отверстия с диаметър 3
мм за поставяне на пънчета, взети от блокче-донор.
3. Построяване на блокче-реципиент
Построяване на тъканната матрица се изразява в монтиране на взетите от
„блокчета-донори“ късчета тъкан в предварително оформени кухи цилиндри в
„блокче-рецепиент“. Разположението на материалите е по схема (Приложение 2).
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След построяване на „блокчето-рецепиент“, то се поставя за 24 часа в
термостат за по-добро и равномерно вграждане на парафиновите цилиндри в
кухините на приемащото ги парафиново блокче. Общо са изградени 2 тъканни
матрици: 1 състояща от материали на пациенти с БПХ и 1 от материали на
пациенти с ПК. След охлаждането от него се изработват 4 среза: 1 за рутинно
оцветяване с хематоксилин-еозин и за имунохистохимично изследване.
2.5. Статистически методи
Статистическият анализ се извършва с помощта на SPSS v17.0 софтуерна
програма. Използват се следните статистически методи: ROC анализ,
дискриптивен и регресионен анализи. За уровен на значимост на нулевата
хипотеза е приет p<0.05.

V. РЕЗУЛТАТИ
Задача № 1.

Да се установи процента на категоричните бенигнени и
малигнени (ПК) случаи на материали от радикални
простатектомии за 5-годишен период (2008 до 2012 г.)
За изследвания 5 годишен период (2008 – 2012 г.) в архива на ОКП на
УМБАЛ „Св. Георги“ са идентифицирани биопсични материали от РП на 735
пациента.
В изследваната група преобладаващият дял представляват случаите на
БПХ – общо 593 пациента (80,68%), следвани от тези с ацинарен
аденокарцином – 137 случая (18,64%). Единични са пациентите с
диагностицирани редки форми на ПК като дуктален и пръстеновидноклетъчен
(Фиг. 1)

Фигура 1. Дялово разпределение на БПХ и ПК
сред изследваните пациенти.
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През изследвания период се отчете общо нарастване на патологията на
простатната жлеза, във връзка с която е предприета оперативна намеса. Така в
началото на периода (през 2008 г.) са извършени общо 131 РП, а в края му (през
2012 г.) те стигат до 209, което е с 59% повече. Това се дължи както на
увеличаването на случаите на БПХ така и на нарастване на честота на ПК (Фиг. 2).
Следва да се отбележи обаче, че темповете на нарастване на ПК са значително побързи.

Фигура 2. Брой на пациентите по диагностични групи
разпределени по годините за изследвания период.
След случаите на ПК най-голям дял заема ПК градиран по Глисон 3+3=6 –
общо 69 пациента, следван от 3+4=7, съответно 30. Следва да се отбележи, че
трети по честота е ПК градиран 4+4=8 – 21 пациента. Най-малък дял от
диагностицирани случаи заема високостепен ПК с различни степени по Глисон
(Фиг. 3). Не се намери нито един случай на ПК с Глисон грейдинг 5+4=9.
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Фигура 3. Дялово разпределение на грейдинга
на Глисон сред пациенти с ПК.

Задача № 2.

Да се изследва експресията на ERG в материалите по Задача
1 (верификация на маркера).

За целите на задачата са избрани 32 случая на ПК и 32 на БПХ. В групата
на ПК са включени пропорционално на случаен принцип:
Оценка на експресията на ERG е извършена чрез качествен метод по van
Leenders G * (Фиг. 4).
 липсваща (0) – никакво оцветяване;
 слаба (1+) – видима само на голямо ув. х 400;
 умерена (2+) – видима на малко ув. х 100;
 изразена (3+) – отчетливо видима на малко ув. х 40.
*Цитат в книгописа : van Leenders GJ, Boormans JL, Vissers CJ, et al. Antibody ERP3864 is
specific for ERG genomic fusions in prostate cancer: implications for pathological practice. Mod
Pathol 2011;24:1128-1138.
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Фигура 4. А. БПТ, демонстрираща липса на експесия на ERG (x40),
Б. ПК демонстриращ слаба експресия на ERG в ядрата на туморни жлези
(х40), В. ПК, демонстриращ умерена ядрена експресия на ERG (х40), Г. ПК,
демонстриращ интензивна ядрена експресия на ERG (х40).
ERG експресията нормално се наблюдава в лимфоцитите и в ендотелните
клетки, които се явяват вътрешна позитивна контрола на ERG оцветяването
(Фиг. 5).

Фигура 5. БПТ, демонстрираща липса на експресия на ERG в ядрата
на жлезите и положителна експресия в ядрата на ендотелните клетки
(черни стрелки) (x 100),
13

След извършване на ИХХ изследване за ERG-антитялото е установена
липса на експресия на маркера във всичките случаи на БПХ при налична
положителна вътрешна контрола в ядрата на ендотелните клетки (Фиг .6).

Фигура 6. А. Пънче, представящо материал от БПХ
с липса на експресия на ERG в жлезите и положителна експресия
на ERG в ендотелните клетки (червен пунктирен кръг) ( х 40).
Б. Същият материал, демонстриращ положителна експресия на ERG във
вътрешната контрола - ядрата на ендотелните клетки (х 100).
Положителна експресия на ERG се наблюдава в 56,66 % от материалите
представящи ПК (17 случая). Във всички случаи демонстрираната положителна
ИХХ реакция е ядрена, интензивна или умерено интензивна. Всички с
изключение на ПК градиран по Глисон 5+5=10 са показали хомогенно
оцветяване. Гореописаният случай демонстрира хетерогенно оцветяване: на
места умерено до интензивно, на места слабо до умерено (Фиг. 7 и 8).
Пет случая (29.41%) с Глисон 3+3=6 (Фиг. 7А) и три случая (17.65%)
градирани 4+4=8 по Глисон (Фиг.7Б) са показали интензивна ядрена експресия
на ERG. По два (11.76%) положителни случая се наблюдават във всяка от
групите с грейдинг по Глисон : 3+4=7, 4+3=7 и 4+5=9 (Фиг. 8А) и 5+5=10 (Фиг.
8Б). Трябва да се отбележи обаче, че в първите две групи са били първоначално
включени по пет случая, а в останалите групи само по три случая съответно.

Фигура 7. А. Пънче представящо материал от ПК Глисон 3+3=6 с изразена
ядрена експресия на ERG (х 40). Б. Пънче представящо материал от ПК
Глисон 4+4=8 с изразена ядрена експресия на ERG ( х 40).
14

Фигура 8. А. Пънче представящо материал от ПК Глисон 4+5=9 с изразена
ядрена експресия на ERG (х 40). Б. Пънче представящо материал от ПК
Глисон 5+5=10 с умерена ядрена експресия на ERG (х 40).
В останалите 13 случая се отчита липса на експресия на ERG при налична
положителна вътрешна контрола в ядрата на ендотелните клетки (Фиг. 9 и Фиг. 10).

Фигура 9. А. Пънче представящо материал от ПК с Глисон 3+3=6 с липса
на експресия на ERG в туморните жлези и положителна експресия на ERG
в ядрата на ендотелните клетки (червен пунктирен кръг) ( х 40). Б.
Същият материал, демонстриращ положителна експресия на ERG във
вътрешната контрола – ядрата на ендотелните клетки ( х 100).

Фигура 10. А. Пънче представящо материал от ПК с Глисон 5+5=10 с липса
на експресия на ERG в туморните жлези и положителна експресия на ERG
в ядрата на ендотелните клетки (червен пунктирен кръг) ( х 40). Б.
Същият материал, демонстриращ положителна експресия на ERG във
вътрешната контрола - ядрата на ендотелните клетки ( х 100).
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Задача № 3.

Да се извърши селекция на случаите, като се установи
процента на случаите с МПК, доброкачествени изменения
имитиращи ПК и АДАП в ТрПБ за 5-годишен период (2008
до 2012 г.)
Архивът на ОКП на УМБАЛ „Св. Георги“ съдържа биопсични материали
на 1710 пациента за изследвания 5 годишен период (2008 – 2012 г.).
Първоначално са селектирани 189 биопсии (пациента). При последващо
изготвяне на ИХХ срези, 26 биопсии са изключени от изследването поради
изчерпване на тъканта на суспектните участъци.
Общо в проучването са включени 163 биопсии (пациента) въз основа на
морфологични критерии установени светлинно микроскопски на рутинни
парафинови срези оцветени с ХЕ.
Установява се следното разпределение на диагностични единици:
1. 113 случая - МПК,
2. 47- бенигнени лезии, имитиращи ПК
3. 3 - АДАП (Фиг. 11)

Фигура 11. Дялово разпределение на биопсии по диагнози.
3.1. Биопсии диагностицирани като МПК.
Диагнозата на МПК във всички случаи на ТрПБ бе потвърдена чрез
последваща РП.
В селектираните биопсиите, диагностицирани като МПК, се наблюдава
преобладаване на ПК градиран по Глисон 3+3=6 (99 от 113 случая). ПК
градирани по Глисон 3+4=7 и 4+3=7 са значително по-малко, съответно 10 и 2
от 113, а такива с Глисон грейдинг 3+5=8 и 4+4=8 са единични случаи. На
фигура 12 е представено дяловото разпределение на ПК с различно градиране
по Глисон.
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Простатен карцином
2%

1%
1%
3+3=6
3+4=7
4+3=7
3+5=8
4+4=8

8%

88%

Фигура 12. Разпределение на ПК с различен Глисон грейдинг
при окончателния биопсичен анализ.
Средният брой на неопластични жлези в биопсии с МПК е 20 (Диапазон, 5-40).
Инфилтративен модел на растеж е открит в 55 от 113 случаи (Фиг. 13). Основен
цитологичен белег за неопластичен характер е ядрено уголемяване, което се
верифицира в 87 от 113 случая (Фиг. 14). Наличие на видими нуклеоли
(ядърце> 1,5 мм) е открито в 71 от 113 случая. Цитоплазмата на туморните
клетки е амфофилна в осем от 53 случая. Интралуминален еозинофилен
аморфен материал често се наблюдава в 25 от 113 случая (Фиг. 15).
Кристалоиди са наблюдавани само в 16 от 113 случаи (Фиг. 16). Наличие на
вПИН е установено в 2 от 113 случаи. В нито един от изследвание случаи не се
идентифицира периневрална инвазия. Обобщените данни са представени на
Таблица 3.
Таблица 3. Морфологични данни на биопсии, съдържащи МПК.
Морфологични белези
Брой биопсии
%
87/113
77.00
Уголемени ядра
71/113
62.83
Проминиращи нуклеоли
55/113
48.67
Инфилтративен растеж
53/113
46.90
Амфофилна цитоплазма
25/113
22.12
Муцин
16/113
14.16
Кристалоиди
0
0
Периневрална инвазия
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Фигура 13. МПК представен като фокус от туморните жлези с
инфилтративен модел на растеж (жълт пунктирен кръг) (ХЕ, х100).

Фигура 14. МПК предтавен като фокус от туморните жлези с уголемени
ядра и проминиращи нуклеоли (жълт пунктирен кръг) (ХЕ, х 100).
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Фигура 15. МПК представен като фокус от туморни жлези с наличие на
муцин в лумените (жълт пунктиран кръг) (ХЕ, х 100).

Фигура 16. МПК представен като фокус от туморните жлези с наличие на
кристалоиди в лумените (жълти стрелки) (ХЕ, х 100).
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3.2. Биопсии диагностицирани като бенигнении
Групата на биопсиите, диагностицирани като доброкачествени лезии
имитиращи ПК са представени от 7 морфологични категории. Това са аденоза,
проста (бенигнена) и парциална атрофия, базалноклетъчна, светлоклетъчна и
простатрофична хиперплазия, както и вПИН. Фиг. 17 илюстрира процентното
разпределение на подвидовете БПТ, а Фиг. 18 и 19 представят
микрофотографии на представители от тази морфологична група.

5%

2% 2%

2%

БПТ

Парциална атрофия
Аденоза
Проста атрофия

20%

40%

Светлокл.хиперплазия
Базалнокл.хиперплазия
Постатроф.хиперплазия

29%

вПИН

Фигура 17. Разпределение на подвидове на БПТ
при окончателния биопсичен анализ.

Фигура 18. А. Парциална атрофия (ХЕ, х 400). Б. Аденоза (ХЕ, х 100),
В. Проста атрофия (ХЕ, х 100). Г. Светлоклетъчна хиперплазия (ХЕ, х 100).
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Фигура 19. А. Базалноклетъчна хиперплазия (ХЕ, х 100).
Б. Постатрофична хиперплазия (ХЕ, х 100).
3.3. Биопсии диагностицирани като АДАП
Три биопсии са диагностицирани като АДАП (Фиг. 20)

Фигура 20. АДАП предтавен като фокус от гъсто разположени жлези
с малки ядра и светла цитоплазма (ХЕ, х 400).

Задача № 4.

Да се определи нивото на експресия на AMACR, СК34βЕ12
и ERG в селектираните ТрПБ
За осъществяването на тази цел се извърши ИХХ изследване на AMACR,
СК34βЕ12 и ERG върху селектираните биопсии.
Оценка на експресията на СК34βЕ12 е извършена чрез полуколичествен и
качествен матоди по Jiang Z * (Фиг. 21)
 негативена (0) – пълна липса на оцветяването;
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 позитивна (1+) – наличие на експерията както под формата на
цитоплазменно оцветяване на всичките базални клетките или на
единични такива.
* Цитат в книгописа: Jiang Z, Li C, Fisher A, et al. Using an AMACR(P504S) /34betaE12/p63
cocktail for the detection of small focal carcinoma in needle biopsy specimens. Am J Surg Pathol
2005;123:231-236.

Фигура 21. А. ПК, демонстриращ липса на експресия на СК34βЕ12 (х 100),
Б. БПТ, демонстрираща интензивна положителна експесия на СК34βЕ12
в базалния слой на жлезите (x 100).
Изследването на експресия на СК34βЕ12 показа, че маркерът е позитивен в
48 случая, от които 43 са БПТ, 4 – ПК и 1 АДАП. Липса на експресия на
СК34βЕ12 се наблюдава в 115 случая: 109 при ПК, 4 – бенигнени имитации на
ПК и 2 – АДАП (Фиг. 22).

Фигура 22. ИХХ експресия на СК34βЕ12 разпределено
в различни диагностични групи.
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Оценка на експресията на AMACR е извършена чрез полуколичествен и
качествен метод на Jiang Z * (Фиг. 23):
 негативна (0) – пълна липса на сигнал;
 слаба (1+) – гранулирано цитоплазмено оцветяване, видимо на ув. х 400;
 умерена (2+) – гранулирано цитоплазмено оцветяване, видимо на ув. х
100;
 изразена (3+) – гранулирано цитоплазмено оцветяване, видимо на ув. х 40.
* Цитат в книгописа: Jiang Z, Woda BA, Rock KL. P504S: a new molecular marker for the
detection of prostate carcinoma. Am J Surg Pathol 2001;25:1397-1404.

Фигура 23. А. ПК, демонстриращ липса на експесия на AMACR (x 100),
Б. ПК, демонстриращ слаба гранулирана експесия на AMACR в
цитоплазмата на туморни жлези (х 200), В. ПК, демонстриращ умерена
цитоплазменна експресия на AMACR (х 100), Г. ПК, демонстриращ
интензивна цитоплазмена експресия на AMACR (х 100).
ИХХ изследване демонстрира налична цитоплазмена експресия на
AMACR в 75% от всички изледвани биопсии, с голяма вариабилност на
интензитета. От тях 100 са диагностицирани като МПК, 19 – БПТ и 3 – АДАП.
Липса на експресия на маркера се наблюдава в 28 случая на БПТ, в 13 при МПК
и нито един при АДАП (Фиг. 24) .
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Фигура 24. ИХХ експресия на AMACR разпределено
в различни диагностични групи.
Анализът на ИХХ изследване за експресията на ERG върху селектираните
биопсии бе извършен по същата методика както е описано в частта "Резултати
по Задача 2". Той показа наличие на ERG експресия в около половина от
всичките изследвани случаи.
Позитивна експресия на ERG се наблюдава само и единствено в биопсии,
представляващи ПК – в 65 от 113 (58,40%). Всички случаи на бенигнени
имитации на МПК и АДАП, както и 47 случая на МПК показаха негативна
експресия на маркера (Фиг. 25)

Фигура 25. ИХХ експресия на ERG разпределена
в различни диагностични групи.
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Задача № 5.

Да се анализира и да се съпостави експресията на ERG,
AMACR и CK34βЕ12 в изследваните групи: МПК,
доброкачественни лезии, имитиращи ПК и АДАП.
5.1.Оценка на биопсиите категоризирани като МПК
Положителна експресия на ERG се наблюдава в 65 (58,40%) случая на
МПК, а негативна такава в 48 (41,50%). В две трети от позитивните случаи
експресията обхваща над 75% от ядрата на неопластичните клетки, което е от
голямо значение, при интерпретацията на малък фрагмент от тъканта, какъвто е
налице при ТрПБ (Фиг. 26).
Оценката на интезитета на ERG експресията показва, че в над половината
от случаите той е много силен и е различим дори на малко оптическо
увеличение (х 40) (Фиг. 27).

Фигура 26. Дялово разпределение на количество туморни жлези с
положителна експресия на ERG във всички изследвани ТрПБ.

Фигура 27. Дялово разпределение на интензитета на експресията на ERG
във всички изследвани ТрПБ.
Положителната експресия на AMACR в туморните жлези е налице в 100
случая (88,50%) и липсва в 13 (11,50%). В 109 (96,50%) от малигнените
биопсии бе демонстрирана липса на експресия на СК34βЕ12, докато в 4 (3,50%)
случая е налице слаба, огнищна експресия на СК34βЕ12. Обобщените данни на
експресията на AMACR и СК34βЕ12 в ERG-позитивни и ERG-негативни
биопсии са представени в Таблица 4.
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Таблица 4. Сравнение на експресия на AMACR и СК34βЕ12
в ERG-позитивни и ERG-негативни биопсии съдържащи минимален ПК.
ERG+
ERGОбщо
52 (46.90)
44 (38.05)
96 (85.71)
AMACR+/CK2 (1.77)
2 (1.77)
4 (2.04)
AMACR+/CK+
11 (9.73)
2 (1.77)
13 (11.22)
AMACR-/CK0
0
0
AMACR-/CK+
65 (58.40)
48 (41.60)
113 (100.0)
Общо
5.1.1.Група на ERG-положителен ПК
В групата на ERG-положителен ПК, 52 случая показват характерен за ПК
ИХХ профил, т.е. AMACR+/СК34βЕ12- в едни и същи участъци. Най-често
това е огнище на МПК, в непосредствена близост до който се намират няколко
бенигнени жлези (Фиг. 28). В други случаи това е МПК представен от 5-10
дребни гъсто разположени жлези между доброкачествени жлези (Фиг. 29-30).

Фигура 28. А. ПК, демонстриращ гъсторазположени жлези с амфофилна
цитоплазма и с инфилтративен тип растеж; намира се фрагмент от
бенигнена жлеза (черна стрелка) (ХЕ, х 100). Б. Туморни жлези, показващи
интензивна цитоплазмена експресия на AMACR и бенигнена жлеза с
негативна експресия на маркера (черна стрелка) (х 100). В. Неопластични
жлези с липсващ базален слой, негативен за експресия на CK34βE12 и
бенигнена жлеза със запазен базален слой, експресиращ CK34βE12 (черна
стрелка) (х 100). Г. Туморни жлези с положителна ядрена експресия на
ERG и бенигнена жлеза с липса на експресия (черна стрелка) (х 100).
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Фигура 29. А. ПК представен от няколко малки гъсто разположени една до
друга жлези с амфофилна цитоплазма разположени между бенигнени
жлези (черен пунктиран кръг) (ХЕ, х 40). Б. Туморни жлези показващи
интензивна цитоплазмена експресия на AMACR (черен пунктиран кръг) и
бенигнени жлези с негативна експресия на маркера (х 40). В. Туморни
жлези с липсващ базален слой, негативна експресия на CK34βE12 (черен
пунктиран кръг) и бенигнени жлези със запазен базален слой, експресиращ
CK34βE12 (х 40). Г. Неопластични жлези с интензивна ядрена експресия на
ERG (черен пунктиран кръг) и бенигнени жлези, демонстриращи липса на
експресия (х 40).
В същата група на ERG-положителен ПК се наблюдават два случая, които
демонстрират положителна експресия както на AMACR така и на СК34βЕ12. И
в двата случая това са биопсии, представляващи участъци изградени от 6-7
плътно разположени жлези с интензивно еозинофилна цитоплазма, най-често в
периферия на биоптата. Центърът на огнището е изграден от големи кистично
разширени, а периферията - от малки, атрофични жлези.
При изследване на експресията на AMACR всички те демонстрират
позитивно гранулирано оцветяване в цитоплазмата. Докато експресия на
СК34βЕ12 се визуализира само в единични атрофични жлези разположени в
периферията на суспектната зона. Експресията на ERG макар и хетерогенна е
налична в повечето жлези (Фиг. 30). Тези данни подтвърждават туморния
характер на огнището в биопсията - наличие на МПК. Също така те сочат за
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най-вероятния бенигнен характер на CK-положителната жлеза, намираща се в
непосредствената близост до МПК.

Фигура 30. А. Фокус на АДАП, представляваща група от гъсто
разположени жлези с амфофилна цитоплазма и няколко единични жлези с
белези на атрофия в периферията на огнището (черна стрелка) (ХЕ, х 100).
Б. АДАП, демонстрираща липса на базален слой, негативно оцветяване за
СК34βЕ12; изключение – жлезите, намиращи се в непосредственна
близост, които са със запазен базален слой, визуализиращ се с положителна
експресия на СК34βЕ12 (черен квадрат) (х 100). В. Жлеза с положителна
експресия на СК34βЕ12 (х 200), Г. АДАП, клетки с умерено гранулирана
цитоплазменна експресия на AMACR, съседни атрофични жлези също
демонстриращи гранулирано оцветяване (черна стрелка) (х 100), Д. АДАП
демонстрираща хетерогенна ядрена експресия на ERG (черен квадрат) (х
100), Е. Жлези с хетерогенна ядрена експресия на ERG (х 200).
Единадесет от ERG-положителните случаи на ПК демонстрират негативен
ИХХ профил както за AMACR така и за СК34βЕ12. Това са биопсии,
представляващи фокуси с гъсто разположени жлези с обилна амфофилна
цитоплазма, имитиращи аденоза. При ИХХ изследване за СК34βЕ12 се
визуализират единични бенигнени жлези със запазен базален слой, които са
"вмъкнати" сред туморните (Фиг. 31-32).
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Фигура 31. А. ПК демонстриращ гъсторазположени жлези с амфофилна
цитоплазма и инфилтративен тип растеж, между които се намира
единична бенигнена жлеза (червена стрелка) (ХЕ, х 100).
Б. Туморни жлези, показващи липса на експресия на AMACR и бенигнени
жлези също с липса на експресия на маркера (червени стрелки) (х 100).
В. Туморни жлези с липсващ базален слой, липсва експресия на CK34βE12
и бенигнени жлези със запазен базален слой експресиращ CK34βE12
(червени стрелки) (х 100).
Г. Неопластични жлези с интензивна ядрена експресия на ERG и
бенигнени жлези с негативна експресия (червени стрелки) (х 100).
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Фигура 32. А. ПК, демонстриращ гъсто разположени жлези с амфофилна
цитоплазма и инфилтративен тип растеж, между които се открояват
единични бенигнени жлези (червен квадрат) (ХЕ, х 100). Б. Целият участък
показва липса на експресия на AMACR (х 100). В. Туморни жлези с
липсващ базален слой, липсваща експресия на CK34βE12 и две бенигнени
жлези със запазен базален слой, експресиращ CK34βE12 (черен квадрат) (х
100). Г. Неопластични жлези с положителна ядрена експресия на ERG и
бенигнени жлези с липсваща експресия (черен квадрат) (х 100).
Два от ERG-положителните ПК са представени от участъци с единични
малки жлези, сред които се намират жлези с неправилна форма и
псевдостратификация – вПИН. Тези жлези демонстрират интензивно ядрено
оцветяване на ERG (Фиг. 33).

Фигура 33. А. ИПБ, демонстрираща ERG позитивен вПИН (черен
правоъгълник) в непосредственна близост до ERG позитивен ПК и (х 100).
Б. Интензивна ядрена експресия на ERG в зоната на вПИН (х 400).
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И в двата случая на ПК с вПИН е наблюдаван цялостен ИХХ профил,
отговарящ на ПК, т.е. положителна експресия на AMACR както в туморните
жлези така и в огнище на вПИН, негативна експресия на СК34βЕ12 в зоната на
ПК и положителна в единични базални клетки във вПИН. Наблюдавахме
умерена ядрена експресия на ERG и в двете компоненти (Фиг. 34).

Фигура 34. А. вПИН (жълта стрелка) в непосредствена близост до МПК,
демонстриращ малки гъсто разположени жлези с амфофилна цитоплазма
(жълт пунктиран кръг) (ХЕ, х 100). Б. вПИН (жълта стрелка) и МПК (жълт
пунктиран кръг), показващи интензивна цитоплазмена експресия на
AMACR (х 100). В. МПК (жълт пунктиран кръг) с липсващ базален слой и
липсваща експресия на CK34βE12 и вПИН (жълта стрелка) със запазен
базален слой експресиращ CK34βE12 (х 100). Г. вПИН (жълта стрелка) и
МПК (жълт пунктиран кръг), демонстриращи интензивна ядрена
експресия на ERG (х 100).
5.1.2.Група на ERG-отрицателен ПК
В групата на ERG-негативен ПК 43 случая показват характерен за ПК ИХХ
профил, т.е. AMACR+/СК34βЕ12- в едни и същи участъци. Най-често това са
огнища на МПК съставени от 5-7 малки жлези
разположени между
доброкачествени жлези (Фиг. 35).
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Фигура 35. А. Фокус на МПК (жълти стрелки), от двете страни на
бенигнени жлези (ХЕ, х 100). Б. МПК с умерена експресия на AMACR
(жълти стрелки) заобиколен от бенигнени жлези с липсващо оцветяване (х
100), В. МПК, демонстриращ негативно оцветяване за СК34βЕ12 (жълти
стрелки) заобиколен от бенигнени жлези със запазен базален слой,
визуализиращ се чрез положителна експресия на СК34βЕ12 (х 100).
Г. Туморни жлези с липсаваща експресия на ERG (жълти стрелки)
заобиколени от бенигнени жлези, показващи липса на експресия на
маркера (х 100).
Сред ERG-негативни случаи два са с положителна експресия на два
маркера: AMACR и СК34βЕ12. Това са биопсии, демонстриращи МПК
представен от няколко дребни жлези, в непосредствена близост до които се
намират големи жлези тапицирани с хиперхромни полиморфни клетки,
показващи тенденция към псевдостратификация (Фиг. 36). Тези случай
представят ПК и вПИН, намиращи се в непосредственна близост.
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Фигура 36. А. Фокус на МПК в съседство с големи хиперхромни жлези
(жълта стрелка) (ХЕ, х 100). Б. МПК с изразена експресия на AMACR,
големите жлези също демонстрират изразено цитоплазменно AMACR
оцветяване (жълта стрелка) (х 100), С. МПК, демонстриращ негативно
оцветяване за СК34βЕ12, за разлика от големите жлези със запазен базален
слой, визуализиращ се чрез положителна експресия на СК34βЕ12 (жълта
стрелка) (х 100). Г. МПК и големите жлези (жълта стрелка), показващи
липсваща експресия на ERG (х100).
Сред изследваните биопсии се наблюдават и два случая на МПК с изцяло
негативен ИХХ профил (ERG-/AMACR-/СК34βЕ12-). Това са биопсии,
представляващи единични дребни жлези с неправилна форма, изградени от
атипични клетки с амфофилна цитоплазма, големи ядра с проминиращи
нуклеоли (Фиг. 37). МПК е с инфилтративен растеж – групи от туморните
жлези са разположени между доброкачествени жлези.
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Фигура 37. А. Фокус на МПК (жълт пунктирен кръг) в непосредствена
близост до бенигнена жлеза (жълта стрелка) (ХЕ, х 100). Б. МПК (жълт
пунктиран кръг) и бенигнена жлеза (жълта стрелка) с липсваща експресия
на AMACR (х 100), В. МПК (жълт пунктиран кръг), демонстриращ липса
на оцветяване за СК34βЕ12 и бенигнена жлеза (жълта стрелка) с пръснат
кафяв сигнал в базалния слой (х 100). Г. МПК (жълт пунктиран кръг) и
бенигнена жлеза (жълта стрелка) с липсваща експресия на ERG (х 100).
5.2.Оценка на биопсии категоризирани като бенигнени имитации на ПК
Нито една от 47-те биопсии квалифицирани като БПТ не показват ERG
ядрена експресия. AMACR демонстрира пълна липса на експресия при 28
(59,60%) и налична такава в 19 (40,40%) от биопсиите. Слабо до умерено
цитоплазмено оцветяване се наблюдава почти във всички морфологични групи
с изключение на постатрофичната хиперплазия. Положителна експресия на
СК34βЕ12 е идентифицирана в 43 (91.50%) и негативна в 4 (8.50%) от случаите,
съответно. СК34βЕ12 – отрицателната група е представена основно от лезии,
представляващи атрофични промени и един случай на аденоза (Таблица 5).
Най-често срещаната доброкачествена лезия, имитираща ПК е аденозата,
като в над половината от случаите тя демонстрира умерена до интензивна
експресия на AMACR (Фиг. 38), а в около 7 % частична или изцяло липсваща
експресия на СК34βЕ12 в базалния слой.
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Таблица 5. Честота на ИХХ експресия на AMACR, CK34βЕ12 и ERG
в субтипове на бенигнените биопсии
Биопсии
Об
ERGAMACR+ AMACR- 34βE12+ 34βE12 що
n n
%
n
%
n
%
n
% n
%
13 13 100.00 6 46.15
7 53.85
11 84.60 2 15.40
Проста
атрофия
11 11 100.00 3 27.27
8 72.73
10 90.90 1 9.10
Парциална
атрофия
13 13 100.00 7 53.80
6 46.20
12 92.30 1 7.70
Аденоза
Базалноклетъчна
хиперплазия
Постатрофична
хиперплазия
Светлоклетъчна
хиперплазия
Склерозираща
аденоза

3 3

100.00 1 33.33

2 66.67

3

100.00 0

0.00

3 3

100.00 0 0.00

3 100.00

3

100.00 0

0.00

2 2

100.00 1 50.00

1 50.00

2

100.00 0

0.00

2 2

100.00 1 50.00

1 50.00

2

100.00 0

0.00

Фигура 38. А. ИПБ демонстрираща гъсто разположени жлези - аденоза (ХЕ,
х40). Б. Аденоза с наличие на запазен базален слой визуализиран чрез
положителна имунореакция за СК34βЕ12 (х40). В. Аденоза демонстрираща
интензивна цитоплазмена експресия на AMACR (х 0). Г. Аденоза
показваща пълна липса на ERG експресия в ядрата (х40).
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Същата реактивност се наблюдава и при простата атрофия. При нея в
около половината от случаите има слаба до умерена експресия на AMACR
(Фиг. 39).

Фигура 39. А. ТрПБ демонстрираща участък с проста атрофия (ХЕ, х 40).
Б. Зоната на атрофия демонстрираща запазен базален слой маркиран с
СК34βЕ12 (х 100). В. Зоната на атрофия демонстрираща слаба
цитоплазмена експресия на AMACR (х 100). Г. Зоната на атрофия с пълна
липса на ядрен сигнал за ERG (х 100).
Парциалната атрофия е третата по честота доброкачествена лезия,
имитираща ПК. Тя рядко демонстрира положителна експресия на AMACR, но
за сметка на това при нея често се наблюдава слаба и непълна /прекъсната
експресията на СК34βЕ12 или въобще липса на такава (Фиг. 40).
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Фигура 40. А. ТрПБ представяща зона на парциална атрофия (ХЕ, х 40). Б.
Зоната на парциална атрофия, демонстрираща запазен базален слой
маркиран с прекъснат сигнал с СК34βЕ12 (х 100), В. Зоната на парциална
атрофия демонстрираща липса на експресия на AMACR (х 100). Г. Зоната
на парциална атрофия с пълна липса на ядрен сигнал на ERG (х 100).
Постатрофичната хиперплазия е единствената доброкачествена лезия,
имитираща ПК, при която в нито един случай не се установи положителна
експресия на AMACR. А експресията на CK34βЕ12 е интензивна и
непрекъсната и се наблюдавана в 100% от случаите (Фиг. 41).
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Фигура 41. А. ТрПБ демонстрираща гъсто разположени малки жлези около
няколко атрофични кистично разширени жлези - постатрофична
хиперплазия (ХЕ, х 40). Б. Същите жлези, демонстриращи негативна
експресия за AMACR (х 40). В. Същите жлези с наличие на запазен базален
слой визуализиран чрез положителна имунореакция за СК34βЕ12 (х 40).
Г. Постатрофична хиперплазия, показваща пълна липса на ERG експресия
в ядрата (х 40).
5.2.Оценка на биопсиите категоризирани като АДАП
Три случая категоризирани като АДАП суспектни за МПК са ERG негативни и AMACR-позитивни, като експресията на AMACR е изключително
слаба. Само един от случаите демонстрира положителна експресия на
СК34βЕ12. И в трите случая представляват биопсии с групи жлези с нормални
размери, изградени от клетки със светла цитоплазма и малки кръгли ядра. И
макар че ИХХ профил насочва към тумор, морфологичната характеристика не
отговаря напълно на критериите за ПК (Фиг. 42).
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Фигура 42. А. Фокус на АДАП (ХЕ, х 100). Б. АДАП с негативна експресия
на AMACR (х 100), В. АДАП, демонстриращ липсващо оцветяване за
СК34βЕ12 (х 100). Г. АДАП с липсваща експресия на ERG (х 100).

Задача № 6.

Да се изготви и предложи нов, по-оптимален ИХХ панел**
(съчетание на ИХХ маркери) за рутинно приложение при
диагностика на ТрПБ.
ROC-анализът на ERG показа, че маркерът притежава изключително
висока специфичност (~98.3), т.е. вероятността от фалшиво положителни
резултати е почти нулева (AUC=0,779; SE=0,0261). Недостатък е ниската
специфичност на маркера (~57.9), т.е. има риск от фалшиво-негативни
резултати (Фиг. 43).

Фигура 43. ROC-кривата на ERG.
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Комбинацията ERG/AMACR показва висока чувствителност (~97,2), но
ниска специфичност (~56.9) (Фиг. 44).

Фигура 44. ROC-кривата на комбинацията ERG/AMACR.
Съчетанието от ERG/CK34βЕ12 осигурява както висока чувствителност
(~99.1), така и много висока специфичност (~93.1) на ИХХ изследването
(AUC=0,981; SE=0,0087) (Фиг. 45).
Комбинацията и на трите маркера, обратно на очакванията, демонстрира
значително по-ниска специфичност (~86.2) в сравнение с тази на
ERG/СК34βЕ12 (~93.1) (Фиг. 46).

Фигура 45. ROC-кривата на комбинацията ERG/СК34βЕ12.
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Фигура 47. ROC-кривата на комбинацията ERG/ СК34βЕ12/AMACR.
Статичтическите данни еднозначно сочат по-добри показатели на
съчетанието CK34βЕ12/ERG (AUC=0,981; SE=0,0087) в сравнение с рутинната
комбинация AMACR/СК34βЕ12 (AUC=0,950; SE=0,0174) с ниво на
достоверност: p=0,0173 (Фиг. 47).

Фигура 47. ROC-кривите на комбинациите
СК34βЕ12/AMACR и СК34βЕ12/ERG.
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VI. ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ
1.

Установяване на процента на категоричните бенигнени
и
малигнени (ПК) случаи на материали от радикални
простатектомии за 5-годишен период (2008 до 2012 г.)

Обобщените в световен мащаб данни дават основание да се приеме, че ПК
е най-честият неопластичен процес сред мъжката популация, и третият като
причина за раково асоциирана смъртност (Bray et al., 2012). В България, ПК е на
второ място както по честота така и по смъртност (Димитрова Н и сътр., 2013).
Публикуваните данни в Европа показват нарастването на заболеваемостта от
ПК от 1990 г. насам с повече от 7% годишно. Наблюдаваното покачване на
заболеваемостта в хода на последните години, несъмнено е повлияно от
въвеждането на скринингова програма за ранното откриване на заболяването,
най-вече при мъже без клинична симтоматика (Brey et al., 2012). Скринингпрограмата за ранното откриване на ПК безусловно допринася за
констатираното увеличаване на честота на заболяването. От резултати показани
на Фиг. 2 особенно ясно се вижда тенденция за увеличаване на дела на ПК през
последните 2 години от изследвания период. Нашите данни свидетелстват, че
след въвеждане на ПСА скрининговата програма все повече мъже се
диагностицират след извършване на ТрПБ и се оперират в най-ранния етап на
заболяването с нисък Глисон грейдинг. Именно тези факти и проблемите с
диагностиката на ПК ни мотивираха да предприемем представеното
изследване.
До какви констатации стигнахме в резултат това проучване? Първата,
националните данни показват, че общия процент на заболеваемостта от ПК
показва увеличение с 3.7% средногодишно, като през 2012 г. се установява
скок на заболяемостта (Димитрова Н и кол., 2013). Нашите резултати изцяло
подтвърждават тази тенденция. Ние установихме, че ако през началото на
изследвания период (2008 г.) са извършени 12 РП по повод ПК, то в края на
периода (2012 г.) такива пациенти са вече 66. Това е 5 пъти повече от изходните
данни.
Втората, по литературни данни през последните години повечето от
половина случаи на локализиран ПК (ПК ограничен в рамките на простатната
жлеза при РП) са добре или умерено диференцирани (Глисон ≤6). Докато, слабо
диференциран ПК е отчетен в 42% до 76% от локализирани и регионалните
ракови заболявания, съответно (Li J. et al., 2012).
Както е показано в резултати на Фигура 3, най-често срещаният сумарен
грейдинг по Глисън (почти половина от оперираните) е 3+3=6, следван от
3+4=7. ПК с по-висок грейдинг по Глисон заемат малко над една четвърт от
всички пациенти претърпяли РП по повод ПК. Нашето изследване показа,
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значително преобладаване на добре диференциран ПК. Едно от възможните
обяснения за този феномен е усъвършенстването на Глисон системата за
градиране на ПК (Amin M. et al., 2005). TNM стадий и Глисон грейдинга са
важни фактори за определяне на вида на лечението на ПК; те влияят и на
резултатите от терапията и на срока на преживяемостта.
Трето, в България за 2012 г. е установено, че повече от половината от
пациентите (64.3%) са диагностицирани в начален (първи и втори стадий) на
заболяването и съответно 29.0% - в трети и четвърти стадий (Димитрова Н и
кол, 2013).
Общо са идентифицирани 593 (80.68%) пациента с БПХ сред всички
претърпяли оперативна намеса, което е в корелация с литературни данни.
Всеизвестно, че с напредване на възрастта се увеличава процента от страдащи
от това заболяване: от 10% при 30 годишни мъже до 80-90% сред 70-80
годишни (Roehrborn C, 2002).
Поради многото сходства между ПК и БПХ – възрастта, в която се
установяват, хипотезата за влиянието на хормоналния дисбаланс и др. -през
годините БПХ е изследвана като възможно премалигнено състояние или
прекурсор на ПК. Някои изследователи предполагат, че БПХ може да
предразполага към рак или че съществува един общ фактор който би могъл да
влияе върху развитието и на двете заболявания. Проучванията към момента,
обаче не подкрепят тази хипотеза (Grignon et al.,1994).
Често БПХ и ПК се срещат едновременно, и диагнозата на ПК често се
установява по повод оценката на обструктивни симптоми свързани с БПХ.
Смята се, че двете лезии се намират под еднакакво хормонално андрогенно
регулиране. Въпреки че БПХ възниква в преходната зона на простатата, а
повечето ПК произхождат от периферната зона, има документирани около 20%
от ПК идентифицирани именно в преходната зона (Ferley J et al., 2012).
Тези факти са подтикнали към търсенето на евентуална връзка между БПХ
и ПК. Има научни съобщения, че мъжете диагностицирани с БПХ е по-вероятно
(с около пет пъти) да развият ПК, отколкото подбрани по възраст контроли
(Armenian HK et al., 1974). Обратно на това, Greenwald и колектив са
последили 838 пациента с БПХ и 802 контроли на същата възраст за повече от
10 години, но не са установили разликата между двете групи относно риска за
развитие на ПК (Greenwald P et al, 1974).
Усилията на съвременните изследователи са насочени към създаването на
морфологични връзки между ранните лезии и клинично изявен ПК и търсене на
общи молекулни маркери за верифиция на неопластичната трансформация.
Тези факти стоят в основата на желанието на нашия изследователски колектив
да включи в проучването и пациенти с БПХ, при които се намират лезии
наподобяващи ПК.
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Изводи:
1.
2.

3.

4.

2.

Наблюдава се тенденцията за увеличаване на броя на извършените РП през
изследваните години.
Въвеждането на ПСА скрининг е довело до нарастване на ново
диагностицираните случаи на ПК, което рефлектира в нарастването на
броя на извършените РП.
Половината от
радикално оперираните пациенти са с високо
диференциран ПК със сумарен Глисон грейдиг 3+3=6, което е
доказателство за сравнителното ранното откриване на ПК.
БПХ е водеща причина за оперативна намеса при страдания свързани с
простатна жлеза.

Изследване експресията на ERG в материалите по Задача 1
(верификацията на маркера).

ERG е представителят на група гени, кодиращи еритробласт
трансформиращи специфични транскрипционни фактори (ETS–erythroblast
transformation specific) с честота на експресията при ПК около 15-70% от
всичките случаи.
Единадесет години след първоначалното откритие на TMPRSS2-ERG генна
аномалия при ПК, множество проучвания предоставят в достатъчна степен
необходимите данни за изводи, както при северо-американска, така и при
западно-европейска, така и при азиатски популации. При тях са използвани
методи като PCR и FISH за проучване на видовете, честотата и механизмите на
тази генна аномалия.
В САЩ TMPRSS2-ERG генното сливане е идентифицирано при 40%-70%
от случаите на ПК (Kumar-Sinha C et al., 2008; Mosquera JM et al., 2009; Tomlins
SA et al., 2009). Magi-Galluzzi и колектив са направили сравнително проучване
за наличие на TMPRSS2-ERG генното сливане сред бялата, афро-американската
и японската популация с ПК в САЩ. Идентифицирани са 50.0% позитивни
случай при бялата, 31.3% при афро-американската и 15.9% при японската
популации със сигнификантно най-голямата разлика между бялата и японската
раси (р=0.001) (Magi-Galluzzi et al, 2011). Други проучвания от Малайзия,
Корея, Китай и Япония показват много нисък процент на идентифицираната
TMPRSS2-ERG генна фузия, съответно: 39,2%, 20,9%, 20.1% и 14.3% (Kelly
GM et al, 2015, Lee et al, 2010, Dong G et al, 2014, Furusato B et al., 2011).
Данните от близкия изток демонстрират значително по-висок процент
TMPRSS2-ERG положителните случаи - Fallahabadi ZR и колектив от Иран с
помощта на PCR метода са идентифицирали 64% наличното генно сливане на
пресни материали от РП с ПК (Fallahabadi ZR et al., 2016).
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Европейските проучвания по отношение на ERG-генната аномалия са
предимно от Скандинавския регион. Те обхващат големи групи пациенти, като
TMPRSS2-ERG генния статус е изследван с помоща на PCR и FISH върху
пресни материали с ПК от РП и ТрПБ. Процентът на докладвани
идентифицирани положителни TMPRSS2-ERG сливания е съпоставим в
различните страни, съответно: Холандия – 61%, Финландия – 57%, Швеция –
56% и Дания – 46% (van Leenders GJ et al., 2011, Väänänen RM et al., 2014,
Svensson MA et al., 2014, Berg KD, 2016).
Много фактори биха могли да въздействат на процеса на възникването и
разитието на ПК, в това число наследственни белези и фактори на външна
среда. Въпреки че TMPRSS2-ERG генни пренареждания са подробно
документирани при северно американски, западно европейски и азиатски
популации, все още има твърде ограничена информация относно тази генетична
аномалия сред жителите на централните, източните и югоизточни райони на
Европа, вкл. и на България. Намерени са единични съобщения относно честота
на тази генна аномалия в някои съседни на България държави. Изследователи
от Анкара, Турция са открили 57.5% положителни случаи за TMPRSS2-ERG
генно сливане при ПК. Следва да се отбележе обаче, че проучването е
извършено върху около 40 проби от РП (Tavukcu HH et al., 2013). Други
съобщения от средноевропейски държави – Полша и Русия докладват за почти
еднакакво ниво на генно сливане в техните популации, съответно 46% и 46,2%
(Allina DO et al., 2015, Kaczmarczyk K et al., 2013).
Изследването на TMPRSS2-ERG генен статус чрез PCR и FISH логически
насочи учените към търсенето на възможна връзка между наличната генна
трансформация и свърехпресията на ERG протеин. В резултат на това са
публикувани няколко доклада демонстриращи наличната свръхекспресия на
ERG протеин установени чрез ИХХ в резултат на ERG генно сливане
потвърдено чрез FISH с почти 100% специфичност и чувствителност (Park et al.,
2010, Braun M et al., 2012). Нещо повече van Leenders и колектив намират, че
ПК с по-висока ERG mRNA свръхекспресия показва по-интенсивна ERG ИХХ
реакция (van Leenders et al., 2011).
Нашето проучване е първото в България изследващо експресията на ERG с
помощта на ИХХ. Изследване е извършено върху ретроспективно
рандомизирано подбрани материали от РП с доказан ПК с цел определяне на
експресията на маркера (валидиране на маркера). Установени са 56.66% ERG
позитивни случая в групата на ПК. Тези данни са напълно съпоставими с порано докладваните от други изследователски колективи. Те показват, че
българската популация е съставена 80% от българи, 8% - турци, 4,5% – цигани
и 10.5% други етноси (руснаци, арменци, гърци, македонци, украинци) (по
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данни на НСИ) притежава честота на TMPRSS2-ERG генно сливане
съпоставима с тази на живеещите в други европейски страни.
В нашето проучване ERG показа положителна експресия в 17 от 30
(56.66%) случая на доказан ПК в материали от РП, демонстрирайки интензивен
ядрен сигнал. Резултатите показват, че в 16 от 17 случая експресията на ERG е
дифузна във всички туморни жлези, независимо от Глисон грейдинга, което е
следствие на високо клоналния характер на ERG пренарежданията (Tomlins SA
et al., 2012). Само един случай на ПК с Глисон 5+5=10 показа хетерогенно
оцветяване, на места умерено до слабо, на места липсващо. Резултатите
показват, че с нарастване на Глисон грейдинга намалява честота на експресията
на маркера. Подобни данни относно връзката между ERG-позитивната
експресия и Глисон грейдинга съобщават Lee SL и колектив. В тяхното
проучване включващо общо 177 ТрПБ от които 70 с ПК, биопсии с Глисон 6 са
показали 50%, Глисон 7-28%, а Глисон > 8-22% ERG-позитивни случая (Lee SL
et al., 2015). Трябва да се отбележе, че тези данни нямат статистически
потвърдена достоверност. Това навежда на мисълта, че са необходими бъдещи
проучвания върху по-голям брой пациенти.
В нашето изследване ERG експресията не е наблюдавана в никоя от
тъканите съдържащи доброкачествени жлези, като при всичките е установена
налична положителна вътрешна контрола в ендотелните клетки. Въпреки това,
Furusato и колектив са намерили някои редки ERG-положителни епителни
клетки в доброкачествени жлези. Такива са установени и в някои предишни
проучвания отчитащи положителна ERG експресия в клетки на изолирани
доброкачествени жлези (Barry M et al., 2007, Furusato B et al., 2010, Clark J et al.,
2007). Установено е, че тези позитивни огнища са разположени в топографски
области в непосредствената близост до участъците с ПК и/или ПИН. Това
неочаквано явление би могло да се обясни с наличието на премалигнени
молекулни промени в тези морфологично доброкачествени жлези (Barry M et
al., 2007, Furusato B et al., 2010).
В едно наскоро публикуваното проучване от Scheble и колектив, е
изследвано наличието на TMPRSS2-ERG генна аномалия чрез FISH в повече от
50 вида тумори (белодробен, колоректален, овариален, ендометриален,
уротелен и др) в почти 3000 тъканни проби чрез FISH метода. Изследователите
не са открили ERG генно пренареждане в нито един от анализираните тумори,
което предполага, че TMPRSS2-ERG пренареждания са геномни промени
специфични изключително за ПК (Scheble VJ et al., 2010). Горепосочените
резултати от литературата, заедно с намерените в нашето изследване данни
дават основание да се приеме, че ERG може да се използва като специфичен
маркер за ПК.
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В настоящето проучване валидирането на използвания маркер ERG е
извършено с помощта на метода на тъканна матрица. Този метод ни даде
възможност да изследваме десетки проби от различни пациенти по едно и също
време, при едни и същи условия с използването на стандартни протоколи. Това
позволява прецизно изследване, анализиране и документиране на получените
резултати. Тъканната матрица е иновативна методика, позволяваща
извличането на максимален обем информация при използването на ограничено
количество тъкан, с помощта на минимален човешки и финансов ресурс.

Изводи:
1.

2.
3.
4.
5.

3.

В България до момента няма проведени изследваня относно честота
на ИХХ експресия на ERG сред мъжка популация. А този маркер би
могъл да добави диагностична стойност към рутинно използвани ИХХ
маркери поради достатъчно надеждна верификация чрез PCR и ISH
Честотата на ERG експресията (56.66%) в българската мъжка е
съпоставима с тази в другите страни от Европа, Азия и САЩ.
Положителната ERG експресията е белег на неопластичния характер на
жлезите и се визуализира само в случаите с доказан ПК.
Бенигнена простатна тъкан не демонстрира ERG експресията при налична
положителна вътрешна котрола (ендотелните клетки).
"Тъканната матрица" е надежден, ефикасен и икономически съобразен
метод за ИХХ валидиране с научни и диагностични цели.

Селекцията на случаите и морфологичен анализ на МПК,
доброкачествени изменения имитиращи ПК и АДАП в ТрПБ за 5годишен период (от 2008 до 2012 г.)

ТрПБ е най-честият метод даващ възможността за морфологичната
диагностика на ПК. Хистологичната диагноза се базира върху няколко известни
морфологични белега – архитектурни (жлези, които инфилтрират стромата по
хаотичен начин; малки жлези инфилтриращи стромата между големи
доброкачественни жлези; жлези разположени "гръб-в-гръб") и цитологични
(големи ядра, проминиращи нуклеоли; митотични фигури).
Най-често проблемът, с който патолозите се сблъскват е малките фокуси
на ПК, които наподобяват бенигнени простатни жлези (Varma M et al, 2002).
Въщност тези фокуси представляват МПК. Терминът МПК все още е
дискусионен, но въз основа на литературни данни, ние приемаме за такъв
карцином заемащ по-малко около 1 мм или 5% от биоптата (Thorson P et al,
2000). Дискусионен е и минималният брой на туморните жлези необходими за
поставянето на дефинитивна диагноза. В нашето проучване приемаме, че
минималният брой на туморните жлези е пет (средно 20 жлези). Този наш извод
се основава както на собствените резултати така и на резултатите от другите
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изследвания, каквито са на Thorson и колектив, които са установили, че 80% от
МПК са представени средно от 10 туморни жлези в биоптата, като минималния
брой е четири (Thorson P et al, 2000).
За определянето на МПК, наред с класическия критерий за туморния
характер на жлезите - липсата на базалните клетки, ние търсехме и други, а
именно: инфилтративен начин на растеж, уголемени ядра и видими нуклеоли. В
досега публикуваните изследвания, уголемяваното на ядрото е считано за
характерно за ПК в 91% от случаите (Thorson P et al, 2000, Epstein JI,1995).
Ядреното уголемяване е лесно откриваема морфологична характеристика, тъй
като може да се сравни с ядрата на съседните клетки в нормалните жлези.
Наличието на видими нуклеоли е друга честа находка при МПК, въпреки че не
е толкова постоянна. В нашето изследване, ясно различими нуклеоли са
открити в 71 от 113 случая (63%). При изучаванете на голяма група от МПК
Epstein и колектив са наблюдавали видими нуклеоли в 76% от случаите
(Thorson P et al, 2000). Не всички ПК обаче демонстрират видими нуклеоли.
Понякога нуклеолите са маскирани от хиперхромни ядра поради преоцветяване
на препаратите, а понякога и формалиновата фиксацията е причина да
затрудненото им разграничаване (Thorson P et al., 2000).
Когато в биоптата е налице явен инфилтративен начин на пролиферацията
на жлезите, това е нееднозначен белег за малигнения характер на лезията и
често помага за отдиференцирането на МПК от атрофията. В по-рано
публикуваните изследвания на Tohrson и колектив и Leroy и колектив
инфилтративен растеж на туморните жлези е открит в 79% до 82% от случайте.
Трябва да се отбележи обаче, че горе цитираните изследвания са извършени
върху малък брой случаи: 50 и 24, съответно (Thorson P et al., 2000, Leroy X et
al., 2003). По нашите данни инфилтративен растеж се наблюдава само в 48%.
Това най-вероятно се дължи първо на голям брой изследвани случаи (общо
113). Второ, на факта, че някои от МПК са представени само от пет-шест жлези.
А това е крайно недостатъчно да се даде оценката дали пролиферацията е с
инфилтративен и характер ли не.
Нашите наблюдения показват, че периневралната инвазия, която
обикновено е важен критерий за диагностициране на ПК, много рядко се вижда
в случаите на МПК. За диагностичната ориентация помагат някои други
морфологични критерии. Както например, наличието на интралуминален муцин
и кристалоиди, които са установени в 25 и съответно 16 от изследваните 113
случая. Литературни данни подтвърждават, че тези (кристалоиди и муцин)
хистологични белези, както и колагеновите микронодули са по-рядко срещани
(Thorson P et al., 2000, Leroy X et al., 2003)..
вПИН, според Thorson и сътр., често се среща в комбинацията с МПК – в
45% от случаите. Ние наблюдавахме само 2 случая на вПИН в съседство с МПК
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(1%), което се доближава единствено до резултатите представени от Epstein,
който е открил при едно свое наблюдение вПИН в 13% от изследваните случаи
(Thorson P et al., 2000, Epstein JI, 1995).
Градирането по Глисон често е затруднено при малък фокус с МПК. Ние
класифицирахме с оценка 3+3=6 по Глисон общо 99 от 113 случая (88%).
Последни проучвания демонстрират, че честотата на случаите градирани като
3+3=6 по Глисон в биопсии с МПК варират от 71% до 83% (Leroy X et al., 2003,
Rubin MA et al., 2000).
Диференциалната диагноза на МПК в ТрПБ е широка и включва различни
доброкачествени лезии имитиращи ПК (Srigley JR, 2004). Становището за
лезиите имитиращи ПК се е променило значително през последните годините.
Докато в близкото минало семенните мехурчета са били считани за една от найчесто срещаните морфологични структури наподобяващи ПК (Srigley JR, 2004)
и съответно затрудняващи диагностичната преценка, в съвременните
проучвания както и в настоящото – нито един случай на наличие на семенни
мехурчета не бе проблем за морфологичната диагноза (Herawi M et al., 2005).
Също така не създават диагностични затруднения и базалноклетъчната, и
крибриформената хиперплазия или инфаркта, които са изключително рядко
наблюдавани в съвременната ТрПБ, тъй като тези лезии се намират в преходна
зона и по-често са срещани в материали от ТУР (Herawi M et al., 2005).
Анализът на нашите резултати и съвременните литературни данни сочат,
че най-честата доброкачествена лезия, която е предизвикала затруднения в
интерпретацията е парциалната атрофия (Herawi M et al., 2005, Oppenheimer JR
et al., 1994). Парциалната атрофия наподобява ПК в няколко аспекта. В
архитектурно отношение, тя се състои от гъсто разположени жлези
демонстриращи хаотичен и неправилен модел на растеж. За разлика от простата
атрофия обаче, която лесно се диагностицира поради наличието на добре
оформени жлези с много базофилна цитоплазма, парциалната атрофия
представлява клетки с бледа цитоплазма и странично разположени ядрата,
имащи вид на жлезите характерни за ПК. Ядрата при парциална атрофия са
леко уголемени, с неравни контури и видими нуклеоли. Базалните клетки могат
да бъдат трудни за идентифициране на рутинно оцветени срези. Всичко това
допринася за затрудненията при разграничаване на тези лезии от ПК.
Втората, най-честа доброкачествена лезия имитираща ПК както в
настоящето проучване, така и в публикуванните литературни данни е
аденозата. Тя представлява псевдохиперпластична лезия, която може да
имитира ПК поради своите архитектурни и цитологични особености, а именно
микрогландуларна пролиферация на неравномерно наредени жлези и единични
клетки, разпръснати сред целуларна, миксоидна строма. Трябва обаче да се
отбележе, че диагнозата "аденоза" може да подведе патолога когато е налице
49

достатъчно изразен клетъчен атипизъм наподобяващ ПК (Herawi M et al., 2005).
А за това колко е важно тя да се отграничи от ПК подсказва факта, че за нея
липсват данни, че е пренеопластична лезия, и че няма достатъчно
доказателства, за връзката и с ПК, независимо че McNeal и колектив са я
описали като пренеопластична лезия. Тези данни не са подкрепени от повечето
други изследвания в областта (Cheng L et al., 1998). Има съобщения за случаи
на ПК възникващ в комбинация с аденоза (Cheng L et al, 1998). Понастоящем
обаче, само вПИН се приема за истинска пренеопластична лезия с клинично
значение (Bostwick DG, Qian J, 2004), докато ролята на аденозата и атрофията
остават все още неопределени (Herawi M et al., 2005).
Терминът "атипични дребно ацинарни пролиферации" (АДАП) обозначава
малки жлезни структури суспектни за ПК, но с недостатъчни цитологичени
и/или архитектурни морфологични особености характерни за карцином. Найчесто причините да се въведе квалификацията АДАП са: (1) ограничен брой
атипични жлези; (2) невъзможност да се изключи аденоза; (3) невъзможност да
се изключи вПИН (4); затруднението да се разграничи атрофия от атрофични
форми на ПК; (5) наличието на възпаление, което може да доведе до реактивна
атипия; (6) артефициално променена тъкан (Epstein JI, 2004). АДАП огнищата
са идентифицирани в 3-5% от ТрПБ, като в нашето проучване те съставляват
около 2%. Пациентите с такава диагноза имат приблизително 50% риск от
откриване на ПК на повторната биопсия (Chan TY et al., 1999). И по наши и по
литературни данни уролозите извършват повторна биопсия в само 63% от
случаите(Epstein JI, 2004). Това повдига въпроса, дали в тези случаи няма да се
пропусне ПК. Затова нашето мнение е, че диагнозата АДАП изисква ребиопсия независимо от серумните нива на ПСА.
Съществува и рискът, от друга страна, АДАП да се свърхдиагностицира
като ПК. Затова ние мислим, че този термин трябва да се използва
изключително пестеливо и разумно и то само в случаите когато основните
критерии за МПК не са представени и задължително да се препоръча повторна
биопсия, каквото е и мнението на някои автори като Iczkowski KA. С други
думи терминът (АДАП) трябва да бъде запазен за откровено подозрителни за
ПК лезии, а не като възможност за диагностичен отговор просто при наличие на
съмнителни лезии.

Изводи:
1.
2.

МПК морфологично почти винаги е високо диференциран със сумарен
Глисон грейдинг 3+3=6.
Най-често наблюдаваните и разпознаваеми морфологични белези на МПК
са цитологични (уголемени ядра и видими нуклеоли) и архитектурни
(инфилтративния модел на туморен растеж), а наличието на
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3.
4.

4.

интралуминални включения като муцин и кристалоиди са само
спомагателни характеристики.
Парциална атрофия и аденоза са доброкачествени лезии имитиращи ПК,
които най-често затрудняват морфологичен анализ на ТрПБ.
Честота на АДАП по наши данни е изключително ниска (само 2%).

Определянето нивото на експресия на AMACR, СК34βЕ12 и ERG
в селектираните ТрПБ

Имунохистохимията (ИХХ) съществено промени ежедневната практика на
патолога през няколко последни десетилетия. Това важи особенно за областта
на онкологичната патология. Конкретно в простатната патология използването
на ИХХ и то предимно маркерите СК34βE12 и AMACR, поотделно или в
комбинация, е изследвано подробно. Тези маркери се прилагат в материали от
ТрПБ с цел потвърждаване или отхвърляне на диагнозата ПК както и за
оценката на съмнителни огнища морфологично наподобяващи ПК (Trpkov K et
al., 2009, Ng VW et al, 2007). Приложението на ИХХ при интерпретацията на
ТрПБ е от решаващо значение за предотвратяване на възможни диагностични
грешки, и по-специално такива, които биха довели до ненужна РП.
Използването на ИХХ в диагностиката на ТрПБ показва устойчива
възходяща тенденция с течение на времето. Едно от проучванията по този
въпрос анализира външните случаи на ТрПБ изпратени за консултацията, при
които е приложено ИХХ (СК34βE12). Изследователският колектив е установил
сигнификантно нарастване на процента случаи с ИХХ – от 2,5% през периода
1993-1994 до 44,4% през 2001-2002 (Watson K et al., 2013).
Маркерът CK34βE12 е най-широко употребявано моноклонално антитяло,
което се свързва с цитокератини с високо молекулно тегло, намиращи се в
цитоплазмата на базалните клетки. Той не се експресира в секреторни епителни
клетки както и в стромата. Това антитяло е доказателство за наличието на
базалните клетки при БПТ.
Отсъствието на базалния слой е важен морфологичен белег за диагноза
ПК, но е само един от няколко основни хистологични критерии. Резултатите от
нашето проучване демонстрират липса на експресията на СК34βE12 в 96% от
случая с МПК, в 8,5% при бенигнени имитации на ПК и в 67,7% при АДАП.
Интерпретацията на експресията на СК34βE12 подобно на други допълнителни
изследвания, винаги трябва да се тълкува в контекста на останалите
морфологични характеристики на всеки отделен случай.
Първо, много фактори могат да доведат до неадекватна ИХХ експресия на
СК34βE12. Доказано, че 34βE12 антитялото е силно податливо на ефектите на
фиксиране с формалин и на манипулацията за предварително разкриване на
антигена. В резултат на това се получава вариабилност в оцветяването, често до
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пълна липса на такова в доброкачествени жлези, или прекъснат модел на
оцветяване, който може да бъде труден за интерпретация (Multhaupt HA et al.,
2000, Shah RB et al., 2004). Следователно отсъствието на експресия на
СК34βE12 не е абсолютно доказателство за липсата на цитокератин в клетката.
Изключително важно е при анализа на оцветяването да се вземе под внимание
положителната вътрешна контрола - доброкачествени жлези. За предпочитане
е, тези бенигнени жлези да са разположени в близост до съмнителния фокус на
ПК и/или АДАП.
Второ, нееднороден модел на оцветяване на CK34βE12 се съобщава в до
56% от вПИН. По-често това се наблюдава във вПИН намираща се в
непосредственна близост до ПК. Резултатите от нашето изследване показват, че
и двата случая на вПИН са с прекъснато осветяване за СК34βE12 в базалния
слой на жлезите. По литературните данни същият феномен на прекъснат
базален слой се забелязва и при интрадуктален ПК (Shah RB et al, 2004). Тъй
като в проучването ни не са изследвани биопсии с интрадуктален ПК ние
нямаме съответните данни, които да ни дадат основание да коментираме този
факт. Липсата на оцветяване на базалните клетки с CK34βE12 може да се
наблюдава и в някои доброкачествени лезии имитиращи ПК. Например
аденозата демонстрира прекъснат до липсващ базален слой в 10% до 50% от
случаите (Hedrick L et al., 1989). Резултатите от настоящето изследване
демонстрират липсата на оцветяването на CK34βE12 при такива изменения
като проста атрофия – 2 от 13 (15%), парциална атрофия – 1 от 11 (9%) и
аденоза – 1 от 13 случая (8%).
Тези факти са неоспоримо доказателство за това, че ИХХ изследване на
СК34βE12 не трябва да се използва като единствен тест за преценка на ПК. Поцелесъобразно този маркер да се прилага в комбинация с други и само по
изключение самостоятелно.
Вторият най-често използван маркер за ИХХ диагностика на ПК е
AMACR. Той представлява молекула на 382-аминокисел протеин участващ в βоксидацията на липокиселина и липокиселинни деривати с позитивина
експресия в цитоплазмата на неопластичните клетки на простатата във вид на
финни гранули. Има съобщения, съгласно които еспресията му в туморните
клетки достига до > 95% от случаите, което е довело до неговото изключително
широко използване като положителен диагностичен биомаркер (Beach R et al.,
2002). Въпреки това, тълкуването на експресията на AMACR изисква много
прецизност и опит, тъй като тук също се наблюдават някои отклонения.
Приблизително 20% от МПК на ТрПБ показват отрицателна експресия на
AMACR. Пенестоклетъчен, атрофичен и псевдо хиперпластичен вариантите на
ПК експресират този маркер в още по-малка степен (Beach R et al., 2002, Zhou
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M et al., 2003). В нашата подборка 88,5% от МПК демонстрират положителна
експресия на AMACR, докато 11,5% са негативни.
Друг недостатък на AMACR е достатъчно ниската специфичност. Често се
наблюдава експресия на този маркер в огнища на вПИН и някои
доброкачествени имитации на ПК като аденоза, парциална атрофия и постатрофична хиперплазия (Herawi M et al., 2005). Резултатите от нашето
изследване демонстрират положителна експресия на AMACR в над 40% от
доброкачествените лезии.
Следователно, задължително е интерпретацията на AMACR оцветяването
да се осъществява в контекста на конвеционалната морфология и да се
съчетава, за по-голяма надежност с други ИХХ маркери.
ERG е представител на семейството гени, кодиращи еритробласт
трансформиращи специфични транскрипционни фактори (ETS). Последните
изследвания показват, че около 50% от пациенти с ПК имат данни за ERG
ядрена експресия (Kumar-Sinha C et al., 2008; Mosquera JM et al., 2009;
TomlinsSA et al., 2009). Диагностичната стойност на ERG за ПК е предмет на
доста изследвания до момента (He H et al., 2011, Yaskiv O et al., 2011). Найголямият недостатък на ERG като диагностичен маркер е големият процент на
ERG-негативни ПК. По-ранни изследвания демонстрират ERG синтез в 15-72%
от ПК, в зависимост от подбраната група случаи, дизайна на проучването,
зоната на простатната жлеза, от която прозхожда тумора, диференциация на
тумора и дори етноса на пациентите. Усреднените данни за честота на
експресията на ERG при пациенти с ПК от страни от Западна Европа и САЩ е
около 50% (He H et al., 2011). А, на ограничената площ на ТрПБ,
документираната позитивност на ERG е около 30-40% (He H et al., 2011, Yaskiv
O et al., 2011).
В настоящето проучване, ние изследвахме екпресията на ERG протеина в
ТрПБ, които клинично и морфологично представляват най-подходящи тъканни
образци за изследване и прилагане на нов диагностичен биомаркер какъвто е
ERG. Позитивността на ERG в подбраните от нас случаи на МПК е 58,4 % (65
случая от 113).
Всички случаи на вПИН намиращи се в непосредственната близост до
ERG-положителни ПК са също ERG положителни. Нито един случай от
доброкачествени лезии имитиращи ПК не показа експресия на ERG. Furusato и
колектив са намерили положителната ERG експресия при <0.001% на
доброкачествени структури, което е съпоставимо с нашите резултати (Furusato
B et al., 2010).

Изводи:
1.

СК34βE12 е сигурен ИХХ маркер за наличието на базален слой с висока
експресия в бенигнените простатни изменения.
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2.

3.

5.

AMACR не е достатъчно категоричен ИХХ маркер за верификация на
неопластичен характер на жлезите. Той демонстрира положителната
експресия освен при случаите с ПК и в някои доброкачествени процеси.
ERG е надежден туморен ИХХ маркер демонстриращ положителна
експресия само и единствено в ТрПБ с ПК – в 58,4% от случаите.

Анализ и съпоставка на експресията на ERG, AMACR и
CK34βЕ12 в изследваните групи: МПК, доброкачественни лезии,
имитиращи ПК и АДАП.

Това е първото проучване в България, което изследва експресията на ERG
в ТрПБ самостоятелно и сравнена с тази на AMACR и СК34βЕ12.
В 58,4% от случаите с МПК в нашето изследване се установява наличие на
експресия на ERG. Този процент на ERG позитивност е съпоставим с честота
на генната трансформация – 40% до 50% – доказана чрез FISH в материали от
РП (Esgueva R et al., 2010) и също е сходен с честотата на ERG ядрената
експресия (46%) в простатни биопсии, съдържащи ПК (Mosquera JM et al.,
2010). В нашето проучване отчитането на експресията на ERG протеина бе
изключително лесно поради високия интензитет на оцветяването в над три
четвърти от положителните случаи. Слаб интензитет на оцветяването бе
регистриран в 13,3% от положителните случаи. От друга страна в 70,8% от
ERG-позитивните случаи наблюдаваната експресия е дифузна, т.е. във всички
ракови клетки, а хетерогенна – само в 10 (15%) случая. В предишните
изследвания върху подобни случаи (МПК и доброкачествени лезии, имитиращи
ПК в ТрПБ) са идентифицирани същите качествени и количествени
характеристики на ИХХ експресия на ERG. Това доказва високото клонално
естеството на ERG генната трансформация (Yaskiv O et al., 2011, Tomlins SA et
al., 2011). Все пак следва да уточним, че в настоящето проучване не са
включени всички биоптати от един пациент, включени са само "корове" в които
има МПК, както не са включени и случаи с висок грайдинг по Глисон.
Изследователските колективи на Tomlins SA и Albadine R, са установили
същата експресия на ERG, каквато е регистрирана и при нас. Разбира се, ние
изследваме само случаи на МПК с акцент на ПК градиран по Глисон 3+3=6,
докато горепосочените проучвания обхващат и много по-общирен масив
(различни видове ПК, различни видове според грейдинга по Глисън, материали
от РП и ТрПБ) (Tomlins SA et al., 2009, Albadine R et al., 2009). Фактът, че
резултатите от нашето изследвание върху по-скромен тъканнен масив и с
помощта на ИХХ са идентични с резултати на тези изследователи, при които е
използвана по-чуствителната и по-информативна FISH методика, показва че
нашите резултати може да претендират за обективност.
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Нашите данни показват, че положителната експресия на ERG се наблюдава
в 65 (58,40%) случаите на МПК, а негативна такава в 48 (41,50%). Нито един от
случаите на бенигнени имитации на МПК и АДАП не са демонстрирали
положителната експресия на ERG. Следователно нашите резултати
демонстрират, че ERG е по-малко чувствителен, но е много по-специфичен
маркер за ПК. Положителната му експресия подкрепя в много голяма степен
диагнозата ПК.
Другият туморен маркер, който широко се използва в диагностика на ПК
на ТрПБ е AMACR. Неговата експресия се открива в около 80% от ПК
диагностицирани в ТрПБ (Beach R et al., 2002, Browne TJ et al., 2004) и само в
50% до 60% при някои от морфологичните варианти на ПК - пенесто клетъчен,
атрофичен и псевдохиперпластичен (Farinola MA et al., 2004, Zhou M et al.,
2003). Нашето проучване установи положителната експресия на AMACR в 100
случая на ПК (88,50%) и съответно липса в 13 (11,50%). Значителен
недостатъкът на AMACR е, че експресията му се установява и в мнозинството
от вПИН, в 28 до 50% от случаите на парциална атрофия и аденоза (Przybycin
CG et al., 2008, Wang W et al. 2008), а понякога дори и в морфологично
доброкачествени простатни жлези (Rubin MA et al., 2002). Положителното
AMACR оцветяване е установено във фокуси на АДАП, което насочва към
предположението за малигнения характер на огнището. С други думи
положителната експресия на AMACR не винаги е категорична за установяване
на ПК и не изключва доброкачествена диагноза.
Използването на ERG антитялото наред с AMACR води до подобряване на
диагностиката на МПК. В 11 случая с негативна експресия на AMACR и СК
34βЕ12 във фокус съмнителен за МПК се регистрира положителното ядрено
ERG оцветяване, което подтвърждава малигнения характер на лезията. Тази
констатация е подобна на такава в предварителното проучване на пенесто
клетъчен ПК, в които ERG експресията потвърждава малигненост при
негативна експресия на AMACR, въпреки, че броят на случаите не е голям (5 от
72, 7%) (Warrick JI et al., 2013).
ERG експресията е подробно проучена при МПК в материали от ТрПБ, но,
трябва да се отбележи че малко са данните в литературата сравняващи случаи с
негативна експересия на AMACR, при които има позитивна ERG експресия.
Затова, базирайки се на нашите резултати, бихме препоръчали при наличие на
фокуси с АДАП, където може да се изключи вПИН и отрицателна експресия за
базални маркери, при наличие на положителна експресия за ERG да се
подкрепи диагнозата ПК, независимо от негативното AMACR оцветяване.
В нашата работа при 100% от случаите с вПИН намиращ се в
непосредственна близост до ПК се регистрира положителна ERG експресия.
Наличието само на вПИН в ТрПБ предполага непосредствено клинично
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проследяване и последващо извършване на повторни биопсии (Epstein JI,
Herawi M, 2006). Нашите резултати подтвърждават, че констатацията на ERGположителна вПИН е вероятно свързана с ПК в непосредственната му близост.
Тези данни съответстват на публикуваните до момента, а именно, че ERGположителна вПИН е силно свързана с ERG-позитивни ПК в същата област
(Tomlins et al, 2012).
Подобно на резултати от предишните изследвания (He H et al., 2011, van
Leenders GJ et al., 2011, Yaskiv O et al., 2011) и при нас се установи, че в
доброкачествени жлези, включващи бенигнени имитации на ПК, ERG
експерсията е негативна.
Нашите наблюдения сочат, че за разлика от AMACR, който може да даде
отрицателна експресия в около 20% отслучаите с ПК и положителна такава в
групата от доброкачествени лезии имитиращи ПК, включително аденоза и
парциална атрофия и също така фокално оцветяване в до 20% от морфологично
доброкачествени жлези, ERG експресията е много специфична за ПК и липсва в
доброкачествени жлези (лезии имитиращи ПК), което съвпада със становището
и на други автори (Beach R et al., 2002, Przybycin CG et al., 2008).
В нашето изследване, ERG оцветяването не бе установено в нито един
случай от АДАП. Обратно на това, He et al., са идентифицирали ERG експресия
в 16 от 103 (15.5%), а Tomlins и колектив съответно 3 от 28 (11%) атипични
биопсии. Въпреки това налице е известно сходство на нашите резултати с
предходни ИХХ и FISH-базирани проучвания, които демострират
изключително висока специфичност на ERG пренарежданията и експресията в
ПК (или в близост вПИН) (Tomlins et al, 2012). Това наред с лесната
интерпретация на ERG оцветяването, предполага възможност за въвеждането
му в диагностичните изследвания.

Изводи:
1.
2.

3.

6.

на

ИХХ ERG експресията в случаите на МПК има хомогенен характер и
силен интензитет, което улеснява интерпретацията на маркера.
ИХХ експресия на AMACR няма специфичен характер, тъй като се
установява както в биопсии съдържащи МПК, така в 53% от случаите с
аденоза, проста и парциална атрофия. Паралелно се наблюдават 10% от
случаите на МПК с липса на експресия на AMACR.
Наличието на ERG-положителен вПИН, предполага наличието на ERGположителен ПК разположен в непосредственна близост.

Изготвяне нов, по-оптимален ИХХ панел** – съчетание на ИХХ
маркери за рутинно приложение при диагностика на ТрПБ.
Въвеждането на нови маркери в практиката на патолога изисква наличието
достатъчно доказателства относно информативната им стойност,
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самостоятелно и в съчетание с други. Само така може да се разчита, че те ще
имат принос за подобряване на диагностиката.
Такива надежди се възлагат и на ERG. Предполага се, че при позитивна
негова експресия ще се осигури допълнително потвърждение за диагнозата ПК
особено в случаите когато другите рутинно използвани маркери не са
убедителни (Shah RB et al.).
Данните относно диагностичната стойност на ERG до момента са твърде
недостатъчни, а за България такива изобщо липсват. Не са много и
изследванията за надежността на AMACR – по-често използвания до момента
маркер за малигненост при МПК. По нашите и по литературни данни ERG
демонстрира висока специфичност, но относително ниска чувствителност за
откриване на ПК (Shah RB et al., 2014). В случаите на МПК Albadihe R и
колектива съобщават за 47% ERG-положителни случаи (Albadine R et al., 2009).
В нашата работа, ние установихме, че ERG експресията е наличната само и
единствено в случаите на ПК. Това показва значително по-висока специфичност
на този маркер по отношение на идентифициране на неопластични лезии в
сравнение с AMACR (AUC: 0.36 vs. 0.95, съответно). Изглежда ERG и AMACR
имат различия по отношение на тяхната чувствителност и специфичност (ERG е
високо специфичен, но ниско чувствителен маркер, обратно на това, AMACR е
високо чувствителен, но с ниска специфичност). Ето защо, ERG антитялото има
своето място в диагностиката, което може да има решаващо значение при
определени случаи. Така например, отрицателна експресия както на AMACR
така и на СК34βЕ12, но положителен ERG сигнал може да се подкрепи
категорично диагнозата на ПК.
Другият пример за значението на ERG е използването му в случаите на
вПИН в ТрПБ. Връзката между ERG-позитивна вПИН и ПК предполага, че тези
пациенти може да са изложени на по-висок риск от скорошно развитие на ПК,
отколкото пациенти с ERG негативна вПИН. Честотата на ERG-позитивните
случаи при вПИН (100% в нашето изследване), както и по-голямата вероятност
от откриване на ПК в случаи с ERG-позитивна вПИН (Lee S et al., 2015), е
предпоставка за бъдещите проучвания, изследващи значението на ERG
антитялото в ТрПБ само при вПИН. При прилагането на ERG антитялото в
диагностичен ИХХ панел е важно да се има предвид, че ERG е положителен в
голяма част от вПИН (100%) и АДАП огнища, което ограничава използването
му за разграничаване между вПИН, АДАП и ПК (Farinola MA et al., 2004).
В нашата работа ние установихме, че ERG експресията е отрицателна във
всички доброкачествени лезии имитиращи ПК, както и във всички
доброкачествени жлези. Това е поредно доказателство за по-висока
специфичност на този маркер в сравнение с AMACR (0.87 vs. 0.23, съответно).
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Преимуществото от използването на комбинацията ERG и СК34βЕ12 при
оценката на ТрПБ демонстрираща фокус на АДАП или МПК е възможността да
се използват предимствата на двата маркера в този фокус. Съчетанието на
ERG/СК34βЕ12 гарантира както висока чувствителност така и висока
специфичност.
Въпреки, че по литературните данни ERG експресията може да се
наблюдава и в неракови жлези, последните са винаги тясно свързани с ERGпозитивен ПК. Ето защо, ERG е силно специфичен за наличието на ПК
(Furusato et al., 2012, Park et al., 2010). По наше мнение, ако фокусът на АДАП,
съмнителен за МПК, е ERG +/ СК34βЕ12-, това категорично подкрепя
диагнозата ПК.
Независимо от всичко, ИХХ изследване не е самостятелен метод за
диагностиката и крайното решение се взема и въз основа на морфологичните
белези на рутинно оцветените с HE срези. Ако фокусът съдържа жлези, които
са ERG +/ СК34βЕ12 +, трябва да се мисли за ERG-позитивни
доброкачественни простатни жлези, които са в непосредствена близост до ERGпозитивни ракови жлези. Въпреки, че диагнозата ПК не би могла се постави на
такава биопсия, възможността за разположен в съседство ПК трябва да се има
предвид. Четири СК34βЕ12-положителни случая на МПК всъщност
представляват единични атрофични бенигнени жлези, които са разположени
между туморните.
Имунопрофилът ERG-/ СК34βЕ12+ изключва ПК и насочва към наличието
на доброкачествени лезии имитиращи ПК (парциална атрофия и аденоза). ИХХ
констелация ERG-/ СК34βЕ12- в суспектния участък би могла да се
интерпретира като АДАП с препоръка за повторна ТрПБ (по възможност
прицелна).
Тълкуването на нашите резултатите ни подтиква към критичното
отбелязване и на някои ограничения на настоящето проучване, а именно:
1. Относително не големият брой на изследваните случаи ограничава
високата достоверност на някои от резултатите ни. Възможно е
включването на само подбраните биопсии да е повлияло на оценката на
хетерогенността на ERG експресията. Сходни заключения са посочени и в
едно друго изследване фокусирано върху голяма серия от първичен ПК
(Barry M et al., 2007). Освен това групата на подбраните случаи в нашето
проучване се състои от т.нар. "трудни, проблемни" ТрПБ изискващи
задължително използване на ИХХ метод за верифициране на диагнозата.
Естеството на подборката вероятно също е повлияло на оценката на
хетерогенността на ERG експресията.
2. Въпреки, че ние установяваме връзката между ERG-положителен ПК с
ERG-положителна вПИН, фактът, че в проучването са включени само 2
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случая на вПИН, не дава основание да бъдем категорични в преценката.
Дали ERG-положителна вПИН има връзка или не с повишена честота на
последващо идентифициране на ПК остава да бъде проучено в
перспектива. Бъдещите проучвания следва да се съсредоточат върху
оценката на разликите в резултатите между ERG-положителен и ERGотрицателен ПК с различен Глисон грейдинг, за да се установи дали ERG
антитяло може да се използва като маркер за разпределение на пациентите
в различни прогностични групи в клиничната практика.
3. Настоящето проучване показва, че ERG експресията в 15% от случаите е
доста хетерогенна и е налична в под 25% от жлезите в един биоптат.
Следователно, остава въпросът до каква степен ERG експресията ще
подпомогне вече рутинно използвани антитела в диагностичната
класификация на малки атипични жлезисти лезии. Наличието на малък
брой положително маркирани туморни жлези в едни тумори в сравнение с
по-хомогенно оцветени в други отчасти може да се обясни с методологията
използвана за целите на проучването. Ако ERG експресията се открива
дори в една жлеза, такъв случай сме квалифицирали като положителен.
Предполагаме, че липсата на експресия на ERG в останалите жлези може
да бъде сигнал за заболяване в ранен стадий, в резултат на което има само
фокална позитивност при МПК. До същите изводи са стигнали и други
изследователски колективи (Demichelis et al., 2007, Perner et al., 2006,
Attard et al., 2008).
В обобщение, нашето проучване за оценка на ERG антитялото в голяма
група от ТрПБ демонстрира позитивност в 58% от МПК, 100% от вПИН и 0%
от АДАП. При наличието на положителната ERG експресия тя е равномерна в
почти всички случаи. Не се идентифицира ERG оцветяване в
доброкачествените жлези.
ERG маркерът е по-специфичен от AMACR за диагностицирането на ПК;
следователно, положителната ERG експресия в огнище съмнително за ПК
подкрепя диагноза ПК, независимо от това каква е експресията на AMACR.
Затова е препоръчително ERG да се добави към използваните до момента
маркери – СК34βЕ12 и р63, и AMACR при диагностиката на атипични лезии в
ТрПБ (Фиг.48).
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Фиг. 48. Нов, по-оптимален ИХХ панел**
за рутинно приложение при диагностика на ПК на ТрПБ.
По отношението на ERG позитивността във вПИН са необходими
допълнителни изследвания върху по-голям брой случаи, първо за установяване
на връзката между вПИН и ПК и, второ за да се определи конкретна стратегия
относно подхода – повторно биопсиране, след какъв период и т. н.
Тройната комбинация – ERG, AMACR и СК34βЕ12 има несъмнени
предимства, особенно при пациенти с наличие на един единствен фокус на
МПК и/или АДАП в един биоптат.

Изводи:
1.
2.
3.
4.

ERG притежава висока специфичност и ниска чувствителност.
AMACR притежава ниска специфичност и относително висока
чувствителност.
ERG добавя диагностична стойност към рутинния ИХХ панел, особенно в
случаите с противоречиви ИХХ резултати на AMACR и СК34βЕ12.
Комбинацията от трите маркера има висока надежност в случаите когато
фокус от МПК и/или АДАП е представен в единствен биоптат.
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VII. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ
Нарастването на ново диагностицираните случаи на ПК на ТрПБ се дължи
на въвеждането на националната ПСА скрининг програма, което
рефлектира в увеличения брой на извършените РП. Профилактита и
ранното откриване на ПК са причината половина от радикално оперираните
пациенти да са с високо диференциран ПК със сумарен Глисон грейдиг
3+3=6.
2. Честотата на ERG експресията в българската мъжка популация е
съпоставима с тази в другите страни от Европа, Азия и САЩ. Тя е
неоспорим белег за неопластичния характер на жлезите и се визуализира
само в случаите с доказан ПК с честота 56,66% в материалите от РП.
3. Бенигнена простатна тъкан не демонстрира ERG експресията при налична
положителна вътрешна контрола (ендотелните клетки).
4. Най-често наблюдаваните и разпознаваеми морфологични белези на МПК
са цитологични (уголемени ядра и видими нуклеоли) и архитектурни
(инфилтративния модел на туморен растеж), а наличието на
интралуминални включения като муцин и кристалоиди са само
спомагателни характеристики. МПК морфологично най-често е високо
диференциран със сумарен Глисон грейдинг 3+3=6.
5. Доброкачествените лезии, който най-често имитират МПК и затрудняват
морфологичната преценка на ТрПБ са парциална атрофия и аденоза.
6. ERG е достоверен туморен ИХХ маркер с налична положителна експресия
само и единствено в ТрПБ с ПК в 58,4% от случаите. Интерпретацията на
резултатите на ИХХ експресията на ERG е лесна поради хомогення и
характер и силен интензитет на оцветяването.
7. ERG е маркерът с висока специфичност, но ниска чувствителност.
8. AMACR не е достатъчно надежден ИХХ маркер за потвъждаване на
туморения характер на жлезите, тъй като демонстрира положителната
експресия както в случаите с ПК така и в някои доброкачествени процеси.
ИХХ експресия на AMACR няма специфичен характер, тъй като се
установява както в биопсии съдържащи МПК, така в 53% от случаите с
аденоза, проста и парциална атрофия. Паралелно се наблюдават 10% от
случаите на МПК с липса на експресия на AMACR.
9. AMACR е маркер с ниска специфичност и относително висока
чувствителност.
10. СК34βE12 е сигурен ИХХ маркер за наличието на базалния слой с висока
експресия в бенигнените простатни изменения.
11. ERG добавя диагностична стойност към рутинния ИХХ панел, особенно в
случаите с противоречиви ИХХ резултати на AMACR и СК34βЕ12, както и
в случаите когато фокус от АДАП и/или МПК е представен в единствен
биоптат.
1.
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представеният труд представлява морфологично и имунохистохимично
проучване на МПК и доброкачествени лезии, които го имитират. С помощта на
голям набор от утвърдени и съвременни методики се изследват материали от
простатните жлези получени както чрез РП така и чрез ТрПБ. Настоящото
проучване набляга върху трудностите при интерпретиране на ТрПБ и ползите
на ИХХ изследване за разрешаването им. Направено е изследване на нов ИХХ
маркер ERG в контекста на тази проблематика.
Настоящето проучване за оценката на ERG ИХХ експресията в голяма
група от ТрПБ демонстрира позитивност в 58% от случаите с ПК и 0% от БПТ и
доброкачествени лезии имитиращи ПК. В случаите с положителна експресия на
ERG тя е равномерна в почти всички случаи. ERG демонстрира сигнификантно
по-висока специфичност в сравнение с AMACR в огнища на ПК; следователно,
налична положителна ИХХ ERG експресия във фокус на АДАП подкрепя
диагноза на ПК, независимо от налична или липсваща експресия на AMACR.
Препоръчваме ERG антитяло да се добави към стандартния диагностичен ИХХ
панел** (базални маркери и AMACR) при интерпретация на ТрПБ съдържащи
огнища на МПК, АДАП и бенигнени лезии имитиращи ПК, както и за
молекулно профилиране на ПК.
Резултатите от проведеното проучване очертават много перспективи както
за подобрения в ежедневната диагностична практика така и за бъдещите
проучвания относно прогностичната роля на ERG както при високо- така и при
ниско диференцирани ПК, така и като критерий за хормонално резистентни ПК.
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IX. ПРИНОСИ
1.

Оригинални приноси
1.1. За първи път се изследва ИХХ експресия на ERG протеина сред
мъжката популация в България с помощта на метода "тъканна
матрица". С това е извършено т.нар. валидиране на маркера.
1.2. За първи път е установен процентът на ERG положителната популация
на ПК в България. По нашите резултати тя заема 56,66% материали от
РП и 58,4% в ТрПБ.
1.3. За първи път в България се прави качествено и количествено
морфологично описание на белезите на минимален простатен
карцином в материали от ТрПБ.
1.4. За първи път в България се извършва подробна морфологична и ИХХ
корелация на МПК, вПИН, АДАП и бенигнени лезии имитиращи ПК в
ТрПБ.
1.5. За първи път се обособяват алгоритмично морфологични и ИХХ
критерии за използване на ИХХ комбинации ERG/ СК34βЕ12 и/или
ERG/AMACR/ СК34βЕ12 в диагностика на ПК в ТрПБ.

2.

Приноси с подтвърдителен характер
2.1. Подтвърждава
се
тенденция
за
рязко
нарастване
на
новодиагностициран ПК през последните години.
2.2. Подтвърждава се ролята и значението на ТрПБ като важен елемент в
диагностиката на ПК.
2.3. Допълва се и се разширява морфологичното описание на
доброкачествени лезии имитиращи ПК.
2.4. Подтвърждава се високата специфичност на ERG експресията, тъй като
маркерът се визуализира само в случаите на ПК и в нито един случай
на БПТ.
2.5. Подтвърждава се ниската специфичност на AMACR – освен при ПК
положителната експресия на този маркер се наблюдава и в някои
доброкачествени процеси.
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XI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Електронна база данни с клинико-морфологична информация за пациентите,
включени в изследваната група.
№ Номера на биопсия Възраст ПСА Брой биоптата Диагноза Код 1

Приложение 2
А. Дизайн на тъканна матрица: розово - опитните проби, синьо - контроли. Б.
Легенда за разположение на опитните проби в гнездата на матрицата.
А.
1
2
3
4
5
6
A
235
457
702 1004 1167 K
B
K
C
D
E
F
Б.
№
Биопсия
235
457
702
1004
1167
К
….
….

Позиция Резултат
А1
А2
А3
А4
А5
А6
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Приложение 3.
ERG положителна и отрицателна контроли.

Приложение 4.
AMACR положителна и отрицателна контроли.

Приложение 5.
СК34βЕ12 положителна и отрицателна контроли.

66

