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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

БК – Белодробен Карцином 
КТ – Компютърна Томография 
ЛЛ – ЛъчеЛечение 
ММ – Мозъчни Метастази 
МРТ – Магнитно Резонансна Томография 
НДРБД – НеДребноклетъчен Рак на Белия Дроб 
ОМБ – ОлигоМетастатична Болест 
РСРХ – Роботизирана Стереотактична РадиоХирургия 
РХ – РадиоХирургия 
AP-2 – AngioРoietin-2 
CTV – Clinical Target Volume 
ECOG PS – Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status 
GTV – Gross Tumor Volume 
HIF-1α – Hypoxia Inducible Factor-1α 
NLR – Neutrophil to Lymphocyte Ratio 
OS – Overall Survival 
PTV – Planning Target Volume 
RANO – Response Assessment in Neuro-Oncology 
RANO-BM – Response Assessment in Neuro-Oncology Brain Metastases 
VEGF-А – Vascular Endothelial Growth Factor-А 
uPA – Urokinase Рlasminogen Activator 
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ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Онкологичните заболявания са социално-значима патология с 
нарастваща честота и значение в последните две десетилетия. Очакванията 
за САЩ  през 2020 г. са за 1,806,590 новодиагностицирани пациенти и 
606,520 смъртни случая като общият онкологичен леталитет нараства 
непрекъснато от 1991г. Метастатичната болест се явява сериозно клинично 
и терапевтично предизвикателство за всяко онкологично заболяване. 
Мозъчни метастази (ММ) се установяват при около 10% от пациентите 
още при поставяне на диагнозата. 

Истинската  честота на ММ, които се развиват при приблизително 1/3 
от пациентите с карцином, не е добре известна. Карцином на бял дроб (над 
40%), гърда (около 20%) и меланом (20%) са най-честите първични огнища 
за развитие на ММ. Появата на ММ при всяка онкологична локализация 
затруднява и ограничава системната лекарствена терапия поради 
фармакокинетичната специфика (единични медикаменти могат да 
преминат хемато-енцефалната бариера, за да повлияят активно на 
мозъчните лезии). Средната преживяемост при нелекувани пациенти с ММ 
е около 1-2 месеца като този период може да нарастне след приложение на 
локални аблативни методи  като радиохирургия (РХ). 

Научно-техническият прогрес доведе до впечатляващи и задълбочени 
познания на молекулярно-генетично ниво. Иновациите реализираха 
сериозен напредък с прецизиране на диагностиката и възможност за 
персонализиране на лечението. За разлика от сравнително широкото 
приложение на молекулярно-генетичните маркери в медицинската 
онкология, използването им с предиктивна / прогностична цел за оценка на 
терапевтичната ефективност при лъчелечение (ЛЛ) продължава да бъде 
изключително ограничено. 

При съвременните възможности на персонализираната медицина 
интересът за съчетаването й с локални аблативни методи при пациенти с 
олигометастатична болест, вкл. ММ непрекъснато нараства. Определянето 
на оптималното лечение според Moravan M., et al. 2020 г. за всеки 
конкретен пациент става все по-индивидуализирано като се акцентуира на 
необходимостта от мултидисциплинарна дискусия. 
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Планираното научно изследване обобщава съвременнaта концепция за 
ролята на хипоксията, неоангиогенезата и хемостазата (коагулация и 
фибринолиза) в процесите на канцерогенеза, както и тясната връзка между 
тях в етапа на прогресиране и метастазиране на туморния процес. 
Проучването на един или повече от тези базисни показатели биха 
подпомогнали клиничната оценка, както и възможностите за 
индивидуализиране на подхода при лъчелечение на пациенти с ММ, 
провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия (РСРХ). 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучи динамиката 
на специфични показатели за неоангиогенеза, хипоксемия и хемостаза като 
потенциални биомаркери за терапевтична ефективност или риск от 
прогресия на заболяването при пациенти с мозъчни метастази, 
провеждащи РСРХ. 

За постигане на целта бяха формулирани следните задачи: 
1. Да се направи комплексна клинико-демографска характеристика 

на лекуваните пациенти 
2. Да се проучат промените в основните хематологични показатели и 

динамиката на отношението неутрофили / лимфоцити (NLR) в 
хода на провежданата РСРХ за контрол на мозъчната метастатична 
болест 

3. Да се характеризират в динамика коагулационните нарушения при 
лекуваните пациенти 

4. Да се изследват  промените на серумния urokinase plasminogen 
activator в аспекта на взаимовръзката фибринолиза – туморна 
активност 

5. Да се анализират серумните нива на маркерите за ангиогенна 
активност–Аngiopoietin-2 и VEGF-A и тяхната взаимосвързаност с 
терапевтичния отговор 

6. Да се установят в динамика промените в серумните нива на 
маркера за хипоксия - Hypoxia Inducible Factor-1α 

7. Съпоставяне на наблюдаваните промени в горепосочените 
показатели с терапевтичния контрол на мозъчната метастатична 
болест, оценена чрез динамичен мониторинг с магнитно-
резонансна томография  

8. Да се потърсят зависимости между промените в маркерите за 
неоангиогенеза, хипоксемичен и хемостазен статус и се предложат 
потенциални биомаркери за терапевтична ефективност или риск от 
прогресия на заболяването при пациенти с мозъчни метастази, 
провеждащи РСРХ  

9. Да се разработи протокол за провеждане на РСРХ при мозъчни 
метастази на апарат КиберНож 



 

 
8 

 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
 

1. Клиничен материал 

 Проследени са пациенти с онкологични заболявания, лекувани в 
Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД, Пловдив за 
периода 2017-2020 г. Пациентите са с олигометастатична болест (OMБ), 
доказани ММ и са провеждали РСРХ. Пациентите са разпределени в две 
групи: първата група включва 34 пациенти с НДРБД. Втората група има 32 
пациенти с други видове първичен рак (ДВПР) и прояви на мозъчна 
метастатична болест. От всички участници в изследването е получено 
писмено информирано съгласие.  

Дизайнът на научното изследване е одобрен от Комисия по Научна 
етика към МУ – Пловдив № Р-3327/ 20.12.2017 г. 

Пациентите отговарят на следните включващи критерии: пациенти 
≥ 18 години; хистологично верифицирано онкологично заболяване; ECOG 
/ Performance status 1-3; данни за олигометастатична болест; доказана с 
МРТ метастатична мозъчна болест с локализации и размери, отговарящи 
на изискванията за провеждане на РСРХ. Изключващи критерии: 
ECOG/Performance status >3; анамнеза за сърдечна недостатъчност III/IV 
степен по NYHA; декомпенсиран захарен диабет; остра вирусна / 
бактериална инфекция или обострен хроничен възпалителен процес в 
последните две седмици преди изследването; хронична бъбречна 
недостатъчност ≥2 степен; чернодробна дисфункция – ASAT, ALAT > 5 
пъти ГРГ. 

Характеристиката на клиничния материал включва възрастово 
разпределение, пол, BMI, оценка на функционалното състояние на 
пациентите съгласно ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group 
Performance Status), фамилна обремененост спрямо степен на родственост 
и рискови фактори. 

 
2. Дизайн на проучването 

Проучването е лонгитудинално проспективно. Преди започване на 
терапията (изходно), на 1-ви, 3-ти и 6-ти месец пациентите имат контролно 
проследяване на хематологични показатели, вкл. динамика на 
отношението неутрофили / лимфоцити (NLR); хемостаза (коагулация и 
фибринолитична активност чрез маркера human urokinase plasminogen 
activator); серумни нива на маркери за ангиогенна активност – VEGF-A и 
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angiopoietin-2; маркери за хипоксия - hypoxia inducible factor-1α; както и 
посттерапевтичен контрол на мозъчните метастази с MРТ. При част от 
пациентите проследяването се осъществи до 12-тия месец. 

 
3. За целите на проучването бяха използвани следните методи: 

3.1. Подробна медицинска информация – анамнеза и пациентско 
досие 

3.2. Клинично-лабораторни: 
3.2.1. Хематологични изследвания – пълна кръвна картина (ПКК) 

и диференциална кръвна картина (ДКК) – анализите са извършени на 
автоматичен хематологичен анализатор Siemens ADVIA 2120i (Siemens 
Diagnostica). Биологичен материал: пълна кръв с антикоагулант EDTA-K2. 
Определяни са абсолютните изходни стойности на неутрофилни 
гранулоцити и лимфоцити, както и отношението NLR.   

3.2.2. Коагулационни показатели – протромбиново време (PT), 
активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), тромбиново време 
(ТТ), фибриноген като са ползвани конвенционални методи с едно- и 
двустъпални коагулационни техники с реактиви на Siemens на автоматичен 
коагулометър Siemens CS 2000 (Siemens Diagnostica, Japan).   

3.2.3. Специфични тестове: 
Серумната концентрация на human angiopoietin-2 e определена 

посредством (ELISA) хетерогенен имуноензимен принцип. Използвани са 
готови китове на фирмата MyBioSource, USA. Аналитична надеждност: CV 
в серия 5.2%; във време от 8.9%; Чувствителност – 10 pg/ml; Анализатор: 
Мултипараметров ELISA Reader- SIRIO, SEAC, Italy. 

Серумна концентрация на human HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor 1 
Alpha) 

Принцип: ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) с готови 
китове на MyBioSource, USA. Аналитична надеждност: CV в серия от 2.97 
до 6.0%; във време от 4.12 до 6%; Чувствителност: 0.094 ng/mL; 
Анализатор: Мултипараметров ELISA Reader- SIRIO, SEAC, Italy. 

Серумна концентрация на human VEGF-A 
Принцип: ензимно-свързан имуно-сорбентен анализ (ELISA) с готови 

китове на Thermo Fisher Scientific, USA. Аналитична надеждност: CV в 
серия 4.3%; във време 6.2%. Чувствителност: 7.9 pg/ml; Анализатор: 
Мултипараметров ELISA Reader- SIRIO, SEAC, Italy. 
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Серумна концентрация на human urokinase plasminogen activator 
(uPA). 

Принцип: ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) с готови 
китове на MyBioSource, USA. Аналитична надеждност: CV в серия 5.2%; 
във време 6.4%; Чувствителност: 5.1 pg/mL; Анализатор: 
Мултипараметров ELISA Reader- SIRIO, SEAC, Italy. 

3.2.4. Контролна група 
Серумните нива на маркерите за ангиогенна активност Аngiopoietin-2, 

човешки VEGF-A, показателя за хипоксия Angiopoietin-2 и uPA бяха 
изследвани при 30 здрави контроли. Контролната група е съпоставима по 
възраст и пол на изследваната група пациенти.  

 
4. Апаратура и протокол за радиохирургия 

Всички пациенти са провеждали лечение за локален контрол на 
заболяването чрез РСРХ на CyberKnife. Използваната апаратура има 
следната характеристика:   

 Цифрово управляем линеен ускорител за РХ CyberKnife M6 FI+ 
System 

 Многосрезов КТ ”SOMATOM DEFINITION AS 20 Open”- Siemens 
AG SN: 96453 

 Сливането на образите, очертаване на туморните обеми и 
критичните органи, както и дозиметрично планиране се 
осъществени на програма MultiPlan на Accuray  

Приложен е Протокол за провеждане на роботизирана 
стереотактична радиохирургия при мозъчни метастази на апарат 
КиберНож. Същият е подробно описан в Резултати, задача 9. 

 
5. Статистически методи  

Изборът на статистически методи беше съобразен с целите и задачите 
на настоящото научно изследване, вида на данните и разпределението на 
величините. Величините, измерени по продължителни скали, бяха 
проверени за симетричност и нормалност на разпределението чрез теста на 
Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov).  

 Величините с нормално разпределение са представени като средно-
аритметични стойности ± стандартното отклонение. При тях бяха 
приложени следните параметрични анализи: Т-тест за независими 
извадки за съпоставка на две групи (Independent samples t-test);  
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Т-тест за зависими извадки за съпоставка на двойка данни в една и 
съща изследователска група (paired-samples t-test); Еднофакторен 
дисперсионен анализ за повтарящи се величини (repeated measures 
ANOVA) за съпоставка на повече от две лонгитудни измерения при 
пациенти от същата изследователска група 

 При асиметрично разпределение (номинални, ординални и бинарни 
величини) бяха използвани непараметрични статистически методи: 
Теста Хи-квадрат (Chi-square test) за установяване на асоциация 
между величини измерени по номинални или ординални скали; 
Тест на Фишер (Fisher’s exact test) за съпоставка на пропорции; 
Ранговата корелация на Спирмaн (Spearman’s rank-order correlation) 
за изследване на връзката между две величини с несиметрично 
разпределение и/или измерени по ординална скала; Тест на 
Фридмън (Friedman’s test) за съпоставка на повече от две 
лонгитудни измерения при пациенти от същата изследователска 
група; Тест на Уилкоксън (Wilcoxon signed-rank test) за съпоставка 
на двойка измерения при пациенти от същата изследователска 
група; Бинарна логистична регресия; ROC крива (ROC curve) с 
площ под кривата (Аrea under the curve - AUC); Чувствителност, 
специфичност и гранична критерийна стойност  (sensitivity, 
specificity, optimal criterion) 

 Резултaтите са обобщени в таблици и илюстрирани с подходящи 
графики, включващи: Стълбовидни графики (Bar graphs); Линейни 
графики (Linear plots); Кръгови графики (Pie charts); Кутийни 
графики (Box plots); Графики на индивидуалните и средни 
стойности (Individual value plots); Бинарни регресионни графики 
(Binary fitted regression line); Съотношение на шанса (Odds Ratio); 
ROC криви (ROC curves). 

 Корелационните коефициенти са интерпретирани спрямо 
референтните стойности на Коен (Cohen, 1988)  

Статистическа значимост е отчетена при допустимо ниво на грешка 
алфа (alpha) = 0.05 (p< 0.5). При повтарящи се съпоставки по двойки 
нивото на грешка е коригирано на = 0.012 чрез корекцията на Бонферони 
(Bonferroni correction). 

Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM 
SPSS, версия 26 (2018), специализираната програма за медицински анализи 
MedCalc версия 19.0.7 (2020) и статистическата програмата Minitab версия 
19 (2019). 
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РЕЗУЛТАТИ 
 

Резултати по задача 1. Клинико-демографска характеристика на пациентите.  
 
В изследваната група бяха включени 66 пациенти с ММ, от които 34 с 

недребноклетъчен рак на бял дроб (НДРБД) и 32 с други видове първичен 
рак (ДВПР) като  карцином на гърдата, колоректален карцином, 
дребноклетъчен БК и карцином на бъбрека. Възрасттта на пациентите 
показа нормално разпределение, със средна стойност 62.55 ± 9.63 години и 
диапазон между 36 и 82 години. В двете групи се установи сходна средна 
възраст, 59.62 ± 9.69 години при групата НДРБД и 65.66 ± 8.67 години при 
ДВПР. Фигура 1 илюстрира индивидуалните и средни стойности на 
възрастта в изследваната група (панел А) и двете подгрупи (панел Б). 

 

 

Фигура 1. Индивидуалната и средна възраст в изследваната група (панел А)  
и двете подгрупи (панел Б). 
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Половото разпределение беше съпоставено чрез теста на Фишер 
(Fisher’s exact test). Като цяло се установи значимо по-висок относителен 
дял на мъжете (67% – 44/66) от този на жените (33% – 22/66), p < 0.001, 
свързано в доминиращия брой пациенти с БК. При двете пациентски 
групи, разпределението по пол беше сходно на това на цялата група, без 
значима разлика (p = 0.332): НДРБД 70.6% мъже и 29.4% жени; ДВПР 
62.5% мъже и 37.5% жени. Половото разпределение е илюстрирано на 
Фигура 2.  

 

 

Фигура 2. Половото разпределение в изследваната група (панел А)  
и двете подгрупи (панел Б) 

 
Другите клинико-демографски данни относно пациентите са: индекс 

на телесна маса (BMI), ECOG PS, фамилна обремененост и рискови 
фактори. BMI показа нормално разпределение общо за изследваните 
пациенти и при двете групи. Като цяло се отчете средна стойност на BMI 
24.41 ± 4.17, с диапазон между 16 и 37. Средните стойности на BMI при 
отделните групи бяха съпоставени чрез т-тест за независими извадки 
(independent-samples t-test). При групата НДРБД се наблюдава малко по-
ниска средна стойност на BMI (23.88 ± 4.48) от тази при групата ДВПР 
(24.97 ± 3.90), но разликата не показа статистическа значимост (p = 0.290). 
Фигура 3 илюстрира индивидуалните и средни стойности на BMI.  
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Фигура 3. Индивидуални и средни стойности на BMI 
в изследваната група (панел А) и двете подгрупи (панел Б). 

 
На Фигура 4 са обобщените данни относно фамилността на 

онкологичното заболяване при двете пациентски групи. Липса на фамилна 
обремененост се установи при 35.3% (N = 12) от пациентите с диагноза 
НДРБД и при 14 (43.8%) от тези с ДВПР. Единична фамилност, свързана с 
една от следните категории: майка, баща, сестра, брат, дядо, баба, син, 
дъщеря и братовчед се наблюдава при 41.2% (N = 14) от пациенти в 
НДРБД групата и при 40.6% (N = 13) от пациентите в ДВПР групата. При 
останалите пациенти 20.5% (N = 7) от НДРБД групата и 15.6% (N = 5) от 
ДВПР групата се установи фамилност при двама родственика. При 1 
пациент (3%) с НДРБД диагноза фамилността включва трима родственика – 
баща, майка и сестра.  
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Фигура 4. Данните относно фамилността на онкологичното заболяване  
при двете групи 

 
Обобщение: На базата на демографските и други основни клинични 

данни за пациентите можем да направим следните обобщения: 

 Двете пациентски групи (НДРБД и ДВПР) имат сходна средна 
възраст и възрастов диапазон; 

 Половото разпределние също е сходно с доминиращ относителен 
дял на мъжете 

 И в двете пациентски групи се установиха близки стойности на BMI 
с минимален брой пациенти с BMI > 35.; 

 При двете групи разпределението на пациентите спрямо 
функционалното им състояние (ECOG) беше сходно, като 
мнозинството бяха категоризирани в Степен 1 по скалата ECOG.; 

 Фамилност на онкологичното заболяване беше установена при по-
голямата част от пациентите в двете групи, с преобладаващ дял на 
родственици от първа степен (родители и  деца);   

 Вредни фактори/навици бяха установени при 100% от пациентите с 
НДРБД и при 87.50% от тези с ДВПР. Сред вредните фактори 
преобладават тюнопушенето, което се установява при 100% от 
НДРБД групата и 75% от ДВПР групата.  
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Резултати по задача 2. Посттерапевтично проследяване на основните 
хематологични показатели и неутрофили /лимфоцити съотношение (NLR) 
 

Изследваните величини включват хемоглобин (HGB), еритроцити 
(RBC), тромбоцити (PLT), среден обем на тромбоцита (mPV), левкоцити 
(WBC) и неутрофили /лимфоцити съотношение (NLR). Фигура 5 
илюстрира динамиката в средните и индивидуални стойности на WBC 
(панел А) и NLR (панел Б) в групата на пациенти с НДРБД диагноза, а 
фиг. 6 – за групата ДВПР. 

 

 

Фигура 5. Значимото понижение на стойностите на WBC и NLR  
при пациентите  с НДРБД между базово ниво и 6-ти месец 
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Фигура 6. Значимото понижение на стойностите на WBC и NLR  
при пациентите  с ДВПР между базово ниво и 6-ти месец 

 
Допълнителна информация за гореописаните значими тенденции се 

предоставя от динамиката в относителния дял на пациентите в следните 
три категории спрямо стойностите на NLR: 1) NLR < 3.0; 2) NLR 3.0-5.0;  
3) NLR > 5.0. Основните тенденции са илюстрирани на на Фигура 7 за 
пациенти с НДРБД и Фигура 8 за втората група.   

1) На базово ниво относителният дял на пациентите в трите категории 
е много сходен;  

2) На 1-ви и 3-ти месец настъпва лека промяна като се увеличава 
относителният дял на пациенти с NLR < 3.0 и NLR 3.0-5.0 и намалява 
процентът на пациенти с NLR > 5.0;  

3) На 6-ти месец се наблюдава най-съществената промяна като 
относителният дял на пациентите с NLR < 3.0 нараства на 61%, а този с 
NLR > 5.0 се понижава на 13% при групата с НДРБД. За групата ДВПР3 
стойностите на 6-тия месец са съответно: относителен дял на пациенти с 
NLR < 3.0 нараства на 56.5%, а този с NLR > 5.0 се понижава на 8.7%.  
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Фигура 7. Динамика в относителния дял на пациентите с NLR < 3.0, NLR 3.0-

5.0 и NLR > 5.0 между базово ниво и 6-ти месец в групата НДРБД 
 

 

Фигура 8. Динамика в относителния дял на пациентите с NLR < 3.0, NLR 3.0-
5.0 и NLR > 5.0 между базово ниво и 6-ти месец в групата ДВПР 

 
Обобщение: И при двете пациентски групи се установи значимо 

понижаване в стойностите на левкоцитите (WBC) и неутрофил /лимфоцит 
съотношението (NLR) между базово ниво и 6-ти месец. Процентът на 
пациенти с NLR < 3.0 се увеличи от 30% до 61% при НДРБД групата и до 
56.5% при ДВПР групата. Динамиката в останалите хематологични показатели – 
HGB, RB, PLT и mPV – не показа статистически значима тенденция. 
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Резултати по задача 3. Посттерапевтично проследяване на коагулационни 
показатели 

Коагулационните показатели, които бяха проследени 
посттерапевтично след лечение с РСРХ включват: активирано парциално 
тромбопластиново време (aPTT); протромбинов индекс (PT%), 
протромбиново време, изразено като международно нормализирано 
съотношение (INR); тромбиново време (TT) и фибриноген (Fbr). При 
всички величини се установи нормално разпределение със стойности на  
p > 0.05 според теста на Колмогоров-Смирнов. На Фигура 9 се предоставя 
обобщение на тенденциите, отнасящи се до коагулационни показатели със 
значима динамика при групата пациенти с НДРБД диагноза. На панел А се 
регистрира статистически значимо удължаване на аРТТ между базово ниво 
и 6-ти месец. На панел Б се представя удължаване на протромбиновия 
индекс със статистическа достоверност за периода базово ниво и 6-ти 
месец. Панел В илюстрира намаление на ТТ между базово ниво и 6-ти 
месец. Независимо от наблюдаваните промени в цитираните 
коагулационни показатели те остават в референтни граници. 

 

 
Фигура 9. Коагулационни показатели със значима динамика между базово ниво 

и 6-ти месец в групата НДРБД 
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Значимите тенденции в динамиката на коагулационните показатели 
при пациентите с ДВПР диагнози са илюстрирани на Фигура 10. 
Значимото удължаване на аРТТ между базово ниво и 6-ти месец може да 
се проследи на панел А. На панел Б се вижда намаление (удължаване) на 
протромбиновия индекс в периода базово ниво и 6-ти месец. Панел В 
илюстрира статистически значима промяна на ТТ между базово ниво и 6-
ти месец.  

 

 

Фигура 10. Коагулационни показатели със значима динамика  между базово 
ниво и 6-ти месец в групата ДВПР 

 
Обобщение: На базата на представените резултати относно динамиката в 
показателите за коагулация бяха установени следните значими тенденции, 
които са валидни и за двете пациентски групи (НДРБД и ДВПР): 
статистически достоверно удължаване стойностите на aPTT между базово 
ниво и 6-ти месец; статистически значимо удължаване на PT% между 
базово ниво и 6-ти месец; значимо намалени стойности на ТТ между базово 
ниво и 6-ти месец. Независимо от наблюдаваните промени в цитираните 
коагулационни показатели те остават в референтни граници. Липса на 
значима динамика в стойностите на INR и Fbr между базово ниво и 6-ти 
месец. 
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Резултати по задача 4. Да се изследват  промените на серумния urokinase 
plasminogen activator в аспекта на взаимовръзката фибринолиза – туморна 
активност 

 
С оглед факта, че нивата на серумният urokinase plasminogen activator 

(uPA) показаха асиметрично разпределение (Колмогоров-Смирнов p < 0.05) 
при двете пациентски групи и здравите контроли,стойностите са 
представени чрез медианата и междуквартилния диапазон (Q1-Q3), а 
динамиката е проследена чрез теста на Фридмън и пост-хок съпоставки по 
двойки чрез теста на Уилкоксън при корегирано ниво на грешка α = 0.012.   

В групата на пациентите с НДРБД се установи трайна тенденция на 
понижение в нивото на uPA, p < 0.001 (Таблица 1). Между базово ниво и 
1-ви месец медианата намалява от 436.95 pg/ml на 353.40 pg/ml, със 
значима разлика от 83.55 pg/ml, p = 0.001. На 3-ти месец настъпва ново 
понижаване на медианата до стойност 274.85 pg/ml, със значима разлика от 
78.55 pg/ml, p = 0.003. На 6-ти месец, uPA намалява до 163 pg/ml, с разлика 
от 111.85 pg/ml, p < 0.001. Цялостната промяна в нивото на uPA възлиза на 
62.7%  понижаване на базовата стойност (разлика 273.95 pg/ml). 

 
Таблица 1. Резултати от вътрешногруповите съпоставки на серумното ниво 
на uPA при НДРБД групата 
 

Параметри 

Време на изследване 

p Базово 
ниво 
(М0) 

1-месец 
(М1) 

3-месец 
(М3) 

6-ти месец 
(М6) 

uPA (pg/ml) 

Медиана (Q1-Q3) 
o М0→М1 
o М1→М3 
o М3→М6 
o М0→М6 

436.95 
(257.6-567.5)

353.40
(209.8-499.4)

 

274.85
(170.9-437.5)

163.0 
(107.6-310.3) 

0.000**f

 
0.001**w 
0.003** w

0.000** w

0.000** w

Q1-Q3 – Квартил 1 – Квартил 3; f – Friedman’s test; w – Wilcoxon test;  
* – Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.05/0.012;  
** – Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.01 
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В групата на пациентите с ДВПР също се установи значима динамика 
в нивото на uPA, p < 0.001 (Таблица 2). Между базово ниво и 1-ви месец 
медианата намалява от 518.0 pg/ml на 365.6 pg/ml, със значима разлика от 
152.4 pg/ml, p = 0.001. На 3-ти месец настъпва ново понижаване на 
медианата до стойност 282.5 pg/ml, със значима промяна от 83.1 pg/ml,  
p < 0.001. На 6-ти месец, uPA намалява до 206 pg/ml, с разлика от  
76.5 pg/ml, p = 0.011< 0.012. Цялостната промяна в нивото на uPA възлиза 
на 60%  понижаване на базовата стойност (разлика 312 pg/ml). 
 

Таблица 2. Резултати от вътрешногруповите съпоставки на серумното ниво 
на uPA при ДВПР групата 

Параметри 

Време на изследване 

p Базово 
ниво 
(М0) 

1-месец 
(М1) 

3-месец 
(М3) 

6-ти 
месец 
(М6) 

uPA (pg/ml) 

Медиана (Q1-Q3) 
o М0→М1 
o М1→М3 
o М3→М6 
o М0→М6 

518.0 
(270.6-633.8)

365.6
(215.7-492.7)

 

282.5
(182.0-407.8)

206.0 
(130.5-332.3) 

0.000**f

 
0.000**w 
0.000** w

0.011* w 
0.000** w

Q1-Q3 – Квартил 1 – Квартил 3; f – Friedman’s test; w – Wilcoxon test;  
* – Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.05/0.012;  
** – Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.01 
 
Обобщение: Анализът на серумния uPA в посттерапевтичния период 
очерта следните значими тенденции: 

 Установи се трайна тенденция на значимо понижаване на нивото на 
uPA между базово ниво и 6-ти месец и при двете пациентски групи. 
Базовата стойност при НДРБД групата се понижи с 62.7%, а при 
групата ДВПР с 60%.  

 Независимо от значимата промяна, серумното ниво на uPA на 6-ти 
месец остана значимо по-високо при двете пациентски в сравнение 
със здравите контроли.  
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Резултати по задача 5. Анализ на серумните нива на маркерите за 
ангиогенна активност – Аngiopoietin-2 и човешкиVEGF-A 
 

Разделът представя динамиката в маркерите за ангиогенна  активност, 
Аngiopoietin-2 и човешки VEGF-A, между базово ниво и 6-ти месец. И при 
двете пациентски групи (НДПБД и ДВПР) величините са изразени със 
стойностите на медианата и междуквартилния диапазон (IQR) поради 
наличието на асиметричност в разпределението (Колмогоров-Смирнов p < 
0.05). Вътрешно-груповата динамика е проследена чрез теста на Фридмън 
и пост-хок съпоставки по двойки при коригирано ниво на грешка α = 
0.012.  За по-ефективна визуализация на динамиката, в графичната 
илюстрация са включени и стойностите, отчетени при контролната група 
от 30 здрави контроли. Фигура 11 илюстрира динамиката в нивата  на 
VEGF-А и Аngiopoietin-2 между базово ниво и 6-ти месец. На панел А се 
проследява цялостната промяна в нивото на VEGF- А, която показва 40% 
намаляване на базовата стойност, но трябва да отбележим, че нивото на 
VEGF-А на 6-ти месец остава значимо по-висoко от това на здравите 
контроли (187.55 pg/ml), p < 0.001. Нивото на Аngiopoietin-2 (панел Б) 
намалява с 48% на 6-ти месец, но също остава значимо по-високо от това 
на здравите контроли (257.50 pg/ml), p < 0.001. 

При пациентите с ДВПР се наблюдава сходна тенденция като тази при 
НДРБД групата (Фигура 12). И двата маркера показаха аналогичен тренд 
на значимо понижаване на стойностите между базово ниво и 6-ти месец (p 
< 0.001). На панел А се вижда, че нивото на VEGF- А намалява с 54.75%  
на 6-ти месец, но въпреки това остава значимо по-високо от стойността 
при здравите контроли (187.55 pg/ml),p < 0.001. Нивото на Аngiopoietin-2 
на 6-ти месец намалява с 52%, но значимо по-високо от това на здравите 
контроли (257.5 pg/ml), p < 0.001 (панел Б).  
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Фигура 11. Динамика в нивата на маркерите за ангиогенна активност VEGF-A 

и Аngiopoietin-2 между базово ниво и 6-ти месец при НДРБД групата, 
съпоставени със здрави контроли 

 

 
Фигура 12. Динамика в нивата на маркерите за ангиогенна активност VEGF-A 
и Аngiopoietin-2 между базово ниво и 6-ти месец при ДВПР групата в съпоставка 

със здравите контроли 
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Обобщение: Анализът на нивата на маркерите за ангиогенна активност - 
Аngiopoietin-2 и човешки VEGF-A в посттерапевтичния период между 
базово ниво и 6-ти месец показа следните основни тенденции. 

 Установи се трайна тенденция на значимо понижаване на нивото на 
VEGF-A между базово ниво и 6-ти месец и при двете пациентски 
групи. Базовата стойност при НДРБД групата се понижи с 40%, а 
при групата ДВПР с 54.75%. 

 Установи се трайна тенденция на значимо понижаване на нивото на 
Аngiopoietin-2 между базово ниво и 6-ти месец и при двете 
пациентски групи. Базовата стойност при НДРБД групата се 
понижи с 48%, а при групата ДВПР с 52%. 

Независимо от настъпилото значимо понижаване на стойностите, и 
при двете групи нивата на VEGF-A и Аngiopoietin-2 на 6-ти месец останаха 
значимо по-високи в сравнение с това при здравите контроли. 
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Резултати по задача 6. Динамика на промените в серумните нива на маркера 
за хипоксия – Hypoxia Inducible Factor-1α 
 

Нивата на маркерa за хипоксия HIF-1α при двете пациентски групи и 
здравите контроли бяха нормално разпределени (Колмогоров-Смирнов  
p > 0.05). Статистическият анализ е базиран на средно-аритметичните 
стойности и стандартното отклонение като включва еднофакторен 
дисперсионен анализ r-ANOVA и пост-хок съпоставки по двойки чрез  
т-тест за свързани извадки при коригирано ниво на грешка α = 0.012. 
Фигура 13 илюстрира значимото понижение в нивото на HIF-1α между 
базово ниво и 6-ти месец, с цялостна промяна от 43%. Разликата в нивото на 
HIF-1α между пациентите с НДРБД диагноза и здравите контроли 
постепенно се скъсява, но остава значимо по-високо при пациентите в 
сравнение с това на здравите контроли (1.10), p < 0.001. 

 

 

Фигура 13. Динамика в нивото на HIF-1α между базово ниво и 6-ти месец при 
пациентите с НДРБД диагноза в съпоставка със здравите контроли 
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Фигура 14 показва значимото понижение  в нивото на HIF-1α при 
пациентите от групата ДВПР между базово ниво и 6-ти месец, с цялостна 
промяна от 39.5%. Независимо от постепенното намаляване на разликата в 
нивото на HIF-1α между пациенти и здрави контроли, на 6-ти месец 
стойността на HIF-1α остава значимо по-високо от това на здравите 
контроли (1.10), p < 0.001.  

 

 

Фигура 14. Динамика в нивото на HIF-1α между базово ниво и 6-ти месец при 
пациентите с ДВПР диагнози в съпоставка със здравите контроли 

 

Обобщение: Независимо от статистически значимата промяна, нивата на 
HIF-1α на 6-ти месец останаха значимо по-високи и при двете пациентски 
групи в сравнение със здравите контроли. 
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Резултати по задача 7. Съпоставяне на наблюдаваните промени в 
горепосочените показатели с терапевтичния контрол на мозъчната 
метастатична болест, оценена чрез динамичен мониторинг с магнитно-
резонансна томография 
 

Първата оценка на МРТ резултати характеризира динамиката на 
таргетните метастази (target lesions), лекувани чрез РСРХ по приетите 
RANO критерии: 0=пълен отговор; 1=частичен отговор; 2=прогресия; 
3=стабилна болест. Втората оценка включва новопоявилите се ММ (non-
target lesions) в три категории: 0=пълен отговор; 1=непълен отговор; 
2=прогресия. Данните са обработени чрез едномерен честотен анализ и са 
представени чрез Фигури 15 и 16. За статистическа съпоставка на две 
пропорции се проведе теста на Фишер (Fisher’s exact test). 

 

 

Фигура 15. Резултати от динамичния мониторинг  
на тартегтните мозъчни метастази при пациентите с НДРБД 
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Фигура 16. Резултати от динамичния мониторинг  
на тартегтните мозъчни метастази при пациентите с ДВПР 

 
Обобщение: Тенденции, установени от мониторинга на таргетните ММ 

 И при двете пациентски групи се наблюдава трайна тенденция на 
значимо увеличаване на случаите с частичен отговор между 1-ви 
месец и 6-ти месец. При НДРБД групата пациентите с частичен 
отговор се увеличиха с 23%, а при ДВПР с 36%. 

 И при двете пациентски групи, случаите със стабилна болест 
намаляха значимо между 1-ви и 6-ти месец. В НДРБД групата 
намаляването на случаите възлиза на 42%, а при групата ДВПР с 
56%. 

 И при двете пациентски групи се установи трайна, но незначима 
тенденция на увеличаване на случаите с пълен отговор. Техният 
процент нарастна с 13% при НДРБД групата и с 17% при ДВПР 
групата. 
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Проследяване на новооткрити мозъчни метастази 

 
Фигура 17. Резултати от динамичния мониторинг на новопоявили се мозъчни 

метастази при пациентите с НДРБД 
 

 
Фигура 18. Резултати от динамичния мониторинг на новопоявили се мозъчни 

метастази при пациентите с ДВПР 
 
Обобщение: Тенденции, установени от мониторинга на новопоявили се ММ 

 И при двете групи се установи значимо увеличаване на случаите с 
непълен отговор; 

 При НДРБД групата пациентите с непълен отговор се увеличиха с 
22%, а при ДВПР с 26%; 

 В групата пациенти с ДВПР диагнози се наблюдава значимо 
намаляване на случаите с пълен отговор с 28%. В НДПБД групата 
също се установи намаляване на тези случи с 13%, но тенденцията не 
беше значима. 
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Резултати по задача 8. Да се потърсят зависимости между промените в 
маркерите за неоангиогенеза, хипоксемичен и хемостазен статус и се 
предложат потенциални биомаркери за терапевтична ефективност или риск 
от прогресия на заболяването при пациенти с мозъчни метастази, 
провеждащи РСРХ 
 

За целта на настоящия анализ двете пациентски групи бяха обединени 
в една. Обединяването на групите беше мотивирано от сходните 
тенденции, които установихме в динамиката на хематологичните 
параметри, съотношението неутрофили/ лимфоцити, маркерите за 
неоангиогенеза, хипоксемичен и хемостазен статус и мозъчната 
метастатична болест между базово ниво и 6-ти месец. Обединената група 
позволи да се категоризирират пациентите според установените таргетни и 
новоткрити ММ, както и за да потърсят корелационни зависимости. 
Анализите за връзката между промените в посочените параметри са 
базирани на данните за 6-ти месец след прилагане на РСРХ лечение поради 
факта, че в тази времева точка са отчетени най-съществените 
статистически промени в проследените маркери.  

Предвид резултатите от МРТ мониторинга на  таргетни и новооткрити 
ММ на 6-ти месец, пациентите бяха обединени в следните четири 
категории: 0 = пълен отговор за таргетни и липса на новооткрити ММ;  
1 = частичен отговор за таргетни и липса на новооткрити ММ; 
2=частичен отговор за таргетни и непълен отговор за новооткрити ММ; 
3=прогресия/стабилна болест за таргетни и прогресия за новооткрити ММ. 

В анализа са включени девет показатели, за които се установи 
значима динамика в стойностите между базово ниво и 6-ти месец. 
Връзката на мозъчната метастазна болест с гореизброените показатели и 
маркери беше проследена чрез корелационния анализ на Спирмън 
(Spearman’s rank-order correlation). Резултатите са интерпретирани спрямо 
референтните стойности на Коен (Cohen, 1988). 

В резултат на корелационния анализ (Таблица 3) се установиха 
значими асоциации на мозъчната метастатична болест със следните пет 
параметри и маркери: WBC, NLR, PT%, VEGF-A и HIF-1α. Значимите 
корелации са описани и илюстрирани по-долу. Останалите три показатели 
не показаха значима асоциация с мозъчната метастазна болест: aPTT,  
p = 0.346; TT, p = 0.555, Аngiopoietin-2, p = 0.247; uPA, p = 0.085. 
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Таблица 3. Резултати от корелационният анализ на Спирмън за връзката на 
мозъчната метастатична болест с посочените параметри 
 

Показатели/
Маркери 

Корелационен 
коефициент на Спирмън 

P 

 WBC (T/l) 0.418 0.000**

 NLR 0.429 0.000**

 aPTT s -0.122 0.346 

 PT% 0.484 0.001**

 TT s -0.076 0.555 

 Аngiopoietin-2 (pg/ml) 0.149 0.247 

 VEGF-A (pg/ml) 0.602 0.000**

 HIF-1α 0.444 0.000**

 uPA(pg/ml) 0.221 0.085 

* – Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.05;  
** – Статистическа значимостпри ниво на грешка α ≤ 0.01 
 
Обобщение: С оглед проведения статистически анализ може да 
предложим следните маркери като показателни за терапевтичен отговор на 
6-ти месец след РСРХ: Левкоцити, Неутрофил / лимфоцитно съотношение, 
Протромбиновия индекс (PT%), VEGF-A и  маркера за хипоксия HIF-1α.   
 

Идентифициране на биомаркери с предиктивна роля при проследяване 
ефекта от лечението на мозъчна метастатична болест с РСРХ 

 
За определяне на показатели с предиктивна роля при проследяване 

ефекта от лечение на ММ с РСРХ бяха проведени анализи, включващи 
бинарна логистична регресия (binary logistic regression) и рок криви (ROC 
curve). Този метод е подходящ за изследване влиянието на величини, 
измерени по продължителна и/или номинална скала върху дихотомна 
(кодирана със стойности 0 и 1) зависима величина (Hinkle,Wiersma & Jurs, 
1998). 
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Бинарна логистична регресия 
Първоначално в логистичната регресия бяха включени всички пет 

показатели от предходния раздел, за които устаноивхме значима асоциация 
с мозъчната метастатична болест (WBC, NLR, PT%, VEGF-AиHIF-1α). 
Добавиха се и възраст, пол, ECOG статус на пациентите – величини, за 
които се предполага че могат да имат влияние върху ефекта от лечението. 
Бинарната логистична регресия беше предшествана от тест за 
колинеарност (collinearity diagnostics), който показа липса на 
мултиколинеарност между тестваните величини (Ганева, 2016). Първата 
бинарната логистична регресия беше проведена по метода на Уолд (Wald) 
чрез стъпаловидно изключване на величини без значима предиктивна роля. 
На Таблица 4 са изнесени регресионните коефициенти (B), съответстващи 
на величините със значима предиктивна роля, както и стойностите на 
съотношението на шанса (Odds Ratio – OR). Стойности на OR < 1 се 
свързват с понижен риск от прогресия на мозъчното метастатично 
заболяването или по-висока ефективност на лечението с РСРХ. Стойности 
на OR > 1 се свързват с повишен риск от прогресия на ММ или по-ниска 
ефективност на лечението с РСРХ.  
 
Таблица 4. Регресионни коефициенти, съответстващи на величините със 
статистически  значима предиктивна роля  
 

Регресионен 
Модел 

Регресионни 
коефициенти 

B 

Стандарна 
грешка 

Статистика 
на Валд 
(Wald)

Значимост 
p OR 

Константа -6.139 1.972 9.69 0.002** - 
PT% 0.044 0.190 5.50 0.019* 1.15 
VEGF-A 0.003 0.001 4.44 0.014* 1.14 
HIF-1α 0.154 0.075 4.23 0.033* 1.18 
Зависима величина – Степен на мозъчна метастзна болест;  
Независими величини: протромбинов индекс (PT%); човешкиVEGF-A;  
маркер за хипоксия HIF-1α; ОR –съотношение на шанса (Odds Ratio); 
* – Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.05;  
** – Статистическа значимост при ниво на грешка α ≤ 0.01 
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Анализ с рок криви 
Допълнителна информация за предиктивната роля на регресионния 

модел и отделните биомаркери се предоставя от анализа с рок криви (ROC 
curve). Таблица 5 предоставя статистическа информация относно площта 
под кривата (AUC) и съответстващия 95% Доверителен Интервал (ДИ), 
статистическата значимост на AUC, чувствителността, специфичността и 
критерийната стойност, свързана с тях.  

 
Таблица 5. Резултати от анализа с ROC крива за точността на предиктивния 
модел 
 

Площ под кривата Критерийна стойност 

Предиктивни 
величини 

Площ 
(95% ДИ) 

SE P 
Чувстви-
телност 

Специ-
фичност 

Критерийна 
стойност 

Регресионен 
модел 

0.842 

(0.716-0.920) 
0.05 0.000** 78% 80% – 

PT% 0.756 

(0.629-0.860) 
0.06 0.000** 81% 56% >85% 

VEGF-A 0.758 

(0.623-0.868) 
0.05 0.000** 89.19% 56% > 481.5pg/ml

HIF-1α 0.731 

(0.597-0.847) 
0.06 0.000** 70.21% 68% > 7.2 

Нулева хипотеза: AUC = 0.5; SE – страндартна грешка; * – Статистическа значимост 
при ниво на грешка α ≤ 0.05; ** – Статистическа значимостпри ниво на грешка α ≤ 0.01 

 
Като цяло предиктивния модел, включващ трите биомаркери (PT%, 

VEGF-A, HIF-1α) има добра предиктивна способност със стойност на AUC 
= 0.842, p < 0.001. Фигура 19 илюстрира рок кривата за предиктивна 
прецизност на трите биомаркери като цяло (PT%, VEGF-A, HIF-1α) 
относно разграничаване на пациентите с пълен или частичен отговор без 
новооткрити метастази и тези с прогресиращо или стабилно заболяване 
и новопоявили се метастази. На базата на динамиката в трите показатели 
може да се прогнозира ефекта от лечението с РСРХ с чувствителност от 
78% и специфичност от 80%. 
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Фигура 19. Рок крива за предиктивна прецизност на трите биомаркери PT%, 

VEGF-A и HIF-1α относно ефекта от РСРХ лечението 
 
Обобщение: В настоящият сектор бяха представени резултатите от 
бинарна логистична регресия и анализ с рок криви, на базата на които 
изведохме последващ алгоритъм и идентифицирахме биомаркери с 
предиктивен потенциал относно статуса на мозъчната метастазна болест 
след провеждане на лечение с РСРХ. 
 
Бинарен регресионен анализ 

Следните биомаркери показаха значима предиктивна роля в 
мониторинга на мозъчната метастатична болест след провеждане на 
лечение с РСРХ: протромбиновия индекс PT%, серумен VEGF-A, маркера 
за хипоксия HIF-1α. Хипотезата за предиктивна роля на останалите 
тествани величините (WBC, NLR, възраст, пол и ECOG) не беше потвърдена. 

 Повишената стойност на PT% с 1%, увеличава 1.15 вероятността 
от прогресия на заболяването и/или поява на нови метастази; 

 Увеличаването на  VEGF-A с 1pg/ml се асоциира с 1.14 пъти по-
голяма вероятност от прогресия на заболяването и появата на нови 
метастази; 
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 Повишена стойност на HIF-1α с една единица се свързва с 1.18 
пъти по-голяма вероятност от прогресия на ММ и намален 
терапевтичен отговор. 

На базата на трите значими биомаркери беше формулиран следния 
алгоротъм за терапевтичен резултат: P(1 = exp(Y')/(1 + exp(Y'), където  
Y' = -6.139 + 0.044 PT% +0.003 VEGF-A + 0.154 HIF-1α.  

 

Анализ с рок криви 
Като цяло предиктивният алгоритъм се асоциира с добра предиктивна 

прецизност (AUC = 0.842). На базата на динамиката в трите показатели, 
може да се прогнозира ефекта от лечението с РСРХ при чувствителност от 
78% и специфичност от 80%. 

 За PT% се установи критерийна стойност >85% с 81% 
чувствителност и специфичност от 56%; 

 За VEGF-A беше определена критерийната стойност > 481.5pg/ml, 
съответстваща на 89.19% чувствителност и 56% специфичност; 

 Маркерът за хипоксия HIF-1α се характеризира с критерийната 
стойност > 7.2 със 70.21% чувствителност и 68% специфичност. 
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Резултати по задача 9. Да се разработи протокол за провеждане на РСРХ 
при мозъчни метастази на апарат КиберНож 
 
1. Селекция на пациенти, подходящи за РХ 
 

Всеки пациент с ММ се разглежда на интердициплинарна Обща 
Клинична Онкологична Комисия и при необходимост от последваща 
Комисия по РХ за целесъобразност на процедурата. При решението се има 
предвид: 

 Възраст, придружаващи заболявания и екстракраниална туморна 
активност; 

 ECOG Performance Status; 

 Хистологичен вариант – при метастази от лъчечувствителни тумори 
(гермином, дребноклетъчен белодробен карцином) се прилага РХ 
след целомозъчно облъчване на ЦНС; 

 Брой метастази – прието е да се лекуват пациенти с 1 до 4 метастази 
( в последните години след въвеждане на термина ОМБ и 
публикуване на резултатите от различни клинични проучвания РХ 
започна да се прилага и при повече от 4 метастази); 

 Големина на метастазите – диаметър до 4см ( 15-29 см3); 

 Разположение на метастазите спрямо критични органи 
 

2. Образни изследвания и имобилизация 
 

Провежда се КТ без контраст и МРТ с контраст – аксиална, сагитална 
и коронарна ос на срезовете. Диагностичният МРТ трябва да включва 
следните секвенции – неусилени Т1 и Т2, усилени с контраст Т1 и FLAIR. 
Стандартната доза на гадолиний-базираното контрастно вещество е 
0.1ммол/кг тегло като удвояването на дозата може да бъде използвано при 
малки лезии за по-голяма сигурност. Препоръчителната минимална сила 
на полето е 1,5Т и дебелина на срезовете 1,5-2 мм. 

 
3. Сливане на образите, обеми и дози 
 

Сливането на образите, очертаване на туморните обеми и критичните 
органи, както и дозиметрично планиране се осъществява на програма 
MultiPlan на Accuray. Големият туморен обем Gross Tumor Volume (GTV) 
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обхваща контрастно усилената тъкан на ММ. Зоната на инфилтрация 
около лезиите обикновено е малка, затова няма осигурителна зона към 
Клиничния мишенен обем Clinical Target Volume (CTV), съответно  
GTV = CTV. Осигурителната зона към Планирания мишенен обем Planning 
Target Volume(PTV) е 1-2мм, съответно GTV + 1/2мм= PTV. Задължително 
се очертават следните критични органи: очи, лещи, оптични нерви, 
оптична хиазма, хипофизна жлеза, кохлеа, мозъчен ствол, малък мозък, цял 
мозък. Максимално допустимите дози в критичните органи се съпоставят 
спрямо критериите на QUANTEC, „Национален стандарт за краниална и 
екстракраниална радиохирургия”, международен протокол – The report of 
TG101, Medical Physics, Vol. 37, No. 8, August 2010 и принципа ALARA. 

Някои от най-често прилаганите схеми са показани в таблица 6. Всеки 
пациент трябва да се разглежда индивидуално, с конкретна преценка на 
фракциониране и доза! 

 
Таблица 6. Схеми за прилагане на радиохирургия в зависимост от размера на ММ 
 

Размер Еднократно облъчване Фракциониране 
< 2 см 22 Гр - 
2-3 см 18 Гр 3х10 Гр 
3-4 см 16 Гр 4х8 Гр 
> 4 см - 6х6 Гр 

 

4. Дозиметрично планиране 
 

Изготвянето на дозиметричните планове се извършва с помощта на 
функцията “последователна многообективна оптимизация“ (Sequential Multi-
Objective Optimization). Тя се различава от по-конвенционалните алгоритми 
за оптимизация, където множество цели (Objective) са групирани в една кост-
функция и се оптимизират едновременно. Алгоритъмът се изпълнява 
последователно, като серия от индивидуални етапи за оптимизация, при 
които всеки етап съответства на клиничната цел, зададена от медицинския 
физик. Етапите са подредени по отношение на клиничния приоритет, вместо 
да се прилагат натоварвания към тях. Последователността, в която се 
изпълняват етапите е ключов фактор за определяне на компромисите между 
зададените клинични цели в конкретния дозиметричен план.  
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За осигуряване на качеството на системата за РСРХ – КиберНож се 
използва Протокола на американската асоциация на медицинските физици: 
Report of AAPM TG 135: „Quality assurance for roboticradiosurgery“. 

 
5. Проследяване 

На 1-ви, 3-ти, 6-ти и 12-ти месец след лечението се провежда контролна 
МРТ на глава и кръвни изследвания. Настоящите резултати на клиниката 
показват най-добър локален контрол на 3-ти и 6-ти месец. В някои случаи е 
възможно да се види псевдо- прогресия на проведената МРТ на 1-ви месец. 
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ОБСЪЖДАНЕ 
 

Литературният обзор беше адресиран към съвременния терапевтичен 
подход на една изключително проблемна и едновременно с това клинично 
значима група пациенти (ММ). Това ни позволи да формулираме някои 
актуални въпроси в два аспекта, а именно: 

 Място на модерните лъчетерапевтични методи в алгоритъма за 
контрол на олигометастатична болест (ОМБ) в контекста на 
съвременното разбиране на понятието; 

 Доказване на потенциални предиктори за лъчетерапевтичен отговор 
с оглед на бъдещи възможности за въвеждане на персонализан 
подход. 

Достъпните литературни източници предложиха някои насоки и 
възможни тези, които отключваха едновременно с това и допълнителни 
въпроси. Проведеното научно изследване обобщава съвременнaта 
концепция за ролята на хипоксията, неоангиогенезата и хемостазата 
(коагулация и фибринолиза) в процесите на канцерогенеза, вкл. тясната им 
взаимна връзка при прогрес и метастазиране на туморния процес. 
Проучването на комплекса от базисни и съвременни показатели биха 
подпомогнали клиничната оценка, както и възможностите за 
индивидуализиране на подхода при лъчелечение на пациенти с ММ, 
провеждащи РСРХ. Определянето на оптималното лечение според Moravan 

M., et al. 2020 г. за всеки конкретен пациент става все по-индивидуално, 
като се набляга на необходимостта от мултидисциплинарна дискусия.  

Олигометастатичната хипотеза предполага, че болните с ограничен 
брой метастази в един или няколко органа са потенциално лечими чрез 
прилагане на локални аблативни онкологични методи, напр. лъчелечение. 
Теоритичната обосновка за по-агресивен локален подход е, че се касае за 
„междинно“ състояние в еволюцията на болестта, с малък брой метастази, 
ограничени в определен орган. Хипотезата е подкрепена от 
експериментални животински модели, описващи сигнални механизми 
между първичния тумор и метастазите. Именно с оглед тази концепцията и 
терапевтичната роля на РСРХ като съвременен метод за локален контрол 
бяха обсъдени и структурирани двете групи пациенти – едната е хомогенна 
като включва пациенти с НДРБД, а другата – хетерогенна (пациенти с 
други първични онкологични локализации). 
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Появата на ММ при всяка онкологична локализация затруднява и 
ограничава лечебните възможности поради фармакокинетичната 
лекарствена специфика: единични медикаменти могат да преминат хемато-
енцефалната бариера и да повлияят терапевтичнио мозъчните лезии. 
Трудно се провеждат и клинични изпитвания за нови медикаменти поради 
кратката преживяемост на пациентите – обикновено ММ са изключващ 
критерий. Именно при тази специфична локализация на ОМБ е показано 
приложението на РСРХ с КиберНож – за съвременен локален контрол на 
ММ при спазване на необходимите индикации.  

В опит да обогатим оскъдните научни данни по въпроса за влияние на 
локалната съвременна терапия върху онкологичното заболяване (с мозъчна 
метастична проява) беше разработена и идеята за проследяване на 
определени лабораторни показатели – преди и по време на лечението. 
Показателите бяха селектирани на база на направената литературна 
справка: първата група тестове включва такива параметри, за които 
съществуват научни доказателства, че се променят динамично при 
ефективна системна терапия, но липсва информация за ефекта от локална 
такава. Добре изследвани са базисните хематологични параметри, 
отношението неутрофили/ лимфоцити (NLR), както и коагулационните 
показателите. Втората група клинично-лабораторни тестове обхваща тези, 
които характеризират процеси, свързани с метастазирането като: 
фибринолиза (urokinase plasminogen activator, uPA); неоангиогенеза 
(аngiopoietin-2 и VEGF-A); и хипоксия (hypoxia inducible factor-1). За 
цитираните показатели съществуват единични несистематизирани данни за 
потенциалното влияние на локални лъчетерапевтични методи.  

По отношение на базисните показатели нашите резултати са в 
подкрепа на съществуващите литературни данни за наблюдаваната 
динамика на хематологичните и коагулационни показатели при 
провеждане на системна терапия (химиотерапия или таргетна такава). Вече 
беше подчертано, че подобни динамични наблюдения върху цитираните 
показатели при използване на съвременни лъчетерапевтични методи за 
локален контрол не са открити. Независимо от доказаната вътрегрупова 
статистически значима динамика промените на тези параметри остават в 
референтни граници. Не се установява разлика в тренда на промяна между 
двете пациентски групи. 
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Компонентите на фибринолитичната система могат да бъдат 
идентифицирани в туморната биология като фактори на инвазията, които 
отразяват метастатичния потенциал на туморите. Тъканна свръхекспресия 
на uPA/uPAR е доказана при повечето човешки тумори - млечна жлеза, 
простата, гастроинтестинален тракт, бял дроб. Тя се асоциира с локално 
авансирало или метастазирало заболяване. Характеризира се като утвърден 
независим предиктивен фактор за свободна от заболяване и обща 
преживяемост при карцином на млечна жлеза; важен предиктор за обща 
преживяемост и наличие на метастази при колоректален, белодробен, 
простатен и овариален карциноми.  

Експериментални изследвания и няколко клинични проучвания 
демонстрират ролята на хемостазните компоненти - тъканен фактор и 
uPA/uPAR в туморната биология. Директното участие на системата 
uPA/uPAR в тези процеси я характеризира като част от малигнения 
инвазивен фенотип, свързан вкл. с интравазиране в кръвоносни съдове. Не 
съществуват достатъчно данни за информативна стойност на нивата на 
uPA/uPAR при провеждане на адювантна химиотерапия; за флуктуация на 
показателите по време на терапевтичния цикъл в зависимост от 
активността на заболяването, както и дали тези данни могат да се 
използват за контрол на тераевтичната стратегия при онкологични 
пациенти. Липсват данни относно ефекта върху фибринолизата при 
провеждане на аблатични методи. 

Наши предишни проучвания показват значимата корелация на 
фибринолитичната свръхактивност с брой метастази, туморен обем, обща 
преживяемост и риск от прогресия на пациенти с карцином на млечна 
жлеза и при жени с овариален карцином при провеждане на химиотерапия. 
Анализът на нашите резултати, свързани с динамиката на серумния uPA 
при провеждане на РСРХ установи трайна тенденция на значимо 
понижаване на нивото на uPA между базово ниво и 6-ти месец и при двете 
пациентски групи. Независимо от значимата промяна, серумното ниво на 
uPA на 6-ти месец остана значимо по-високо спрямо това на здравите 
контроли. Възможното обяснение на наблюдаваните промени може да се 
свърже с подтискане на метастатичната активност при лечение с РСРХ. В 
литературата не открихме данни за проследяване на uPA при провеждане 
на РСРХ.  
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Появата на ММ се благоприятства от повишена съдова 
пропускливост, свързана с повишена експресия на Vascular Endothelial 
Growth Factor (VEGF) от метастатичните клетки – факт, позволяващ 
лесното преодоляване на хемато-енцефалната бариера. ММ се обграждат и 
инфилтрират от микроглия и активирани астроцити. Взаимодействието с 
астроцитите води до променена регулация на множество гени в 
метастатичните клетки, вкл. на тези, свързани с апоптоза и повишена 
резистентност към цитотоксични агенти. Липсват директни наблюдения за 
протективния ефект на астроцитите към лъчелечение.  

Експериментални изследвания доказват, че прогресиращият растеж на 
първичните мозъчни тумори и ММ е в пряка зависимост от експресията на 
VEGF. Супресията на гена, отговорен за VEGF продукцията намалява 
честотата на ММ. Средната съдова плътност в периферията или вътре в 
тумора корелира позитивно с агресивността на заболяването.  

Coelho A et al проследяват неселектирана кохорта от 145 пациенти с 
НДРБД като изследват серумните нива на AP-2 и VEGF-A 
претерапевтично. Установени са статистически достоверно повишени 
стойности на двата маркера на неоангиогенеза спрямо здрави контроли. 
Наблюдението дава основание на колектива за хипотезата, че високите 
нива на AP-2 и VEGF-A заедно, но не самостоятелно за VEGF-A могат да 
бъдат дискутирани като нов интегрален биомаркер при пациенти с НДРБД. 
Резултатите от нашето научно изследване потвърждават тези данни. 
Независимо от статистически достоверното намаляване на стойностите на 
показателите маркерите за неоангиогенеза остават по-високи от тези на 
контролната група здрави. 

Хипоксията е ключов показател, който има значение за ефективността 
на провежданото ЛЛ. Въвеждането на съвременните машини за ЛЛ и 
възможностите на РСРХ поставя въпроса за допълнителна интерпретация 
на базисните познания по темата. При прилагане на РСРХ се предполага, 
че реоксигинирането не настъпва поради сериозно увреждане на 
кръвоносните съдове – съществува вероятност някои туморни зони да 
останат оксигенирани и съответно някои хипоксични клетки да претърпят 
реоксигенация. Това може да се случи при дневна доза под 10Gy поради 
факта, че тогава съдовото увреждане е значително по-малко. При по-
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високите дневни дози, които са обект на РСРХ реоксигенацията не оказва 
влияние.  

Експериментални и клинични данни демонстрират ролята на 
туморната хипоксия за малигнена прогресия и резистентност към ЛЛ. 
Няколко различни механизми могат да обяснят асоциацията на туморна 
хипоксия с незадоволителен терапевтичен отговор:  

 Кислороден ефект – доказва се три пъти по-висока лъчева 
резистентност на клетките в условия на хипоксия спрямо 
нормоксемични клетки;  

 Селекция на резистентни клонове по време на канцерогенезата чрез 
хипоксия-индуцирани промени в генната експресия.  

Когато нивата на кислорода са високи, съдържанието на HIF-1a в 
клетките е много ниско. С намаляване на кислородното съдържание, обаче, 
количеството на HIF-1a се увеличава, така че той може да се свърже и да 
регулира еритропоетиновия ген, както и други гени с HIF-свързващи ДНК-
сегменти. Хипоксията предпазва HIF-1a от разграждане. Специфичното 
кислородно „сензиране“ позволява клетките да адаптират метаболизма си 
към ниските нива на кислорода. Примери за участие на този механизъм във 
физиологичните процеси на организма са ембрионалното развитие, 
имунния отговор, дишане, височинна адаптация, метаболизъм, физическа 
активност. Специфичното кислородно „сензиране“ намира място и при 
редица патологични състояния - канцерогенеза, неоангиогенеза с актична 
туморна пролиферация, анемия, тромбози (инсулт, инфаркт), инфекции, 
терапия на контузии и рани. 

Нашите резултати кореспондират с посочените принципни 
теоретични познания по темата „хипоксия и ЛЛ“. Последните не са 
адресирани конкретно към РСРХ. Именно това даде основание да 
задълбочим научното ни изследване в тази посока при проследяване на 
терапевтичния отговор на нашите пациенти с ММ. Доказахме 
статистически значимо намаляване на маркера за хипоксия HIF-1α в 
посттерапевтичния период и за двете пациентски групи. Трябва да се 
подчертае, че независимо от значимата промяна, нивата на HIF-1α на 6-ти 
месец останаха значимо по-високи при пациентите в сравнение със 
здравите контроли. 
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В представената научна разработка се приложи бинарна логистична 
регресия и анализ с рок криви с оглед постигане на две цели: да се изведе 
алгоритъм и да се идентифицират биомаркери с предиктивен потенциал 
относно статуса на мозъчната метастазна болест след провеждане на 
лечение с РСРХ. В хипотезата за потенциална предиктивна роля бяха 
тествани няколко маркера (посочени аргументирано в раздел „Резултати“). 
От тях на строгите статистически изисквания отговориха само три: PT%, 
VEGF-A и HIF-1α. На базата на трите значими биомаркери беше 
формулиран и следния алгоритъм за терапевтичен резултат: 

P (1 = exp(Y')/(1 + exp(Y'), 

където Y' = -6.139 + 0.044 PT% +0.003 VEGF-A + 0.154 HIF-1α. 

В съвременната медицинска литература проучвания, фокусирани 
върху комплексен анализ на маркерите, характеризиращи туморната 
активност при онкологични пациенти, които провеждат ЛЛ с РСРХ са 
много ограничени. Настоящото научно изследване е съвременен клиничен 
опит на екипа за известен принос в тази насока. Интегрирането на 
клиничните, съвременните лабораторни маркери, както и молекулярните 
особености на туморите е обещаващо при вземане на правилните клинични 
решения. Определянето на оптималното лечение за всеки конкретен 
пациент става все по-индивидуализирано, като се акцентуира на 
необходимостта от мултидисциплинарна дискусия.  
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ИЗВОДИ 
 

1. Клинико-демографската характеристика на изследваните пациенти в 
двете групи установи сходна средна възраст; доминиращ относителен 
дял на мъжете; фамилност на онкологичното заболяване при по-голяма 
част от пациентите, с преобладаващ дял на родственици от първа 
степен (родители и  деца); анамнеза за вредни фактори/навици при 
100% от пациентите с НДРБД и при 87.50% от тези с ДВПР с 
доминация на тютюнопушенето (при 100% от НДРБД и 75% от ДВПР 
групата). 

2. Пред- и посттерапевтичните промени в основните хематологични 
показатели и отношение неутрофили/лимфоцити (NLR) показа 
статистически значимо понижаване на NLR между базово ниво и 6-ти 
месец. Процентът на пациенти с NLR < 3.0 нарасна от 30% до 61% 
при НДРБД и до 56.5% при ДВПР групата. 

3. Динамиката в коагулационните показатели установи следните 
статистически значими тенденции, валидни и за двете пациентски 
групи: удължаване на aPTT и РТ%, намалени стойности на ТТ. 
Независимо от посочените промени тези показатели остават в 
референтни граници. Липсва достоверна динамика в стойностите на 
фибриногена между базово ниво и 6-ти месец. 

4. Серумното ниво на uPA (фибринолиза) показа трайна тенденция на 
значимо понижаване между базово ниво и 6-ти месец и при двете 
пациентски групи (съответно с 62.7% и 60%.). Независимо от тази 
промяна нивото на uPA на 6-ти месец остава значимо по-високо при 
всички пациенти спрямо здравите контроли.  

5. Серумните нива на маркерите за неоангиогенеза (VEGF-A, 
Аngiopoietin-2) установи трайна тенденция на статистически 
достоверно намаление между базово ниво и 6-ти месец и при двете 
пациентски групи. VEGF-A с 40% при групата с НДРБД и с 54.75% за 
група ДВПР. Аngiopoietin-2 съответно с 48% и 52%. Независимо от 
този тренд при всички пациенти на 6-ти месец нивата  на VEGF-A и 
Аngiopoietin-2 останаха значимо по-високи спрямо тези при здравите 
контроли. 
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6. Анализът на маркера за хипоксия HIF-1α очерта трайна тенденция на 
статистически значимо понижаване нивото на HIF-1α (при НДРБД с 
43%, а при групата ДВПР с 39.5%). Независимо от посочения тренд и 
при двете групи пациенти нивата на HIF-1α на 6-ти месец останаха 
значимо по-високи спрямо тези при здрави контроли. 

7. Динамичният мониторинг на ММ след проведеното лечение с РСРХ 
установи: 

7.1. За таргетните ММ – трайна тенденция на значимо увеличаване на 
случаите с частичен отговор (при НДРБД с 23%, а при ДВПР с 
36%) за сметка намаляване на случаите със стабилна болест ( при 
НДРБД с 42%, а при групата ДВПР с 56%). Налице е трайна, но 
незначима тенденция на ръст на случаите с пълен отговор (с 13% 
при НДРБД и със 17% при ДВПР групата).  

7.2. За нетаргетните (новопоявили се) ММ – значимо увеличаване на 
случаите с непълен отговор (при НДРБД с 22%, а при ДВПР с 
26%). В групата ДВПР се наблюдава значимо намаляване на 
случаите с пълен отговор (с 28%), при НДПБД – с 13% при 
статистически незначима тенденция. 

8. С оглед резултата от статистическия анализ може да се посочат 
следните информативни маркери за терапевтичен отговор на 6-ти 
месец след РСРХ: намалени стойности на WBC и NLR, удължен РТ%, 
понижени серумни нива на VEGF-A и HIF-1α. Персистирането на 
туморна активност се съпътства от значима промяна в зависимостта 
хемостаза и ангиогенеза. 

9. Чрез бинарна логистична регресия и анализ с рок криви се 
идентифицираха биомаркери с предиктивен потенциал относно 
статуса на мозъчната метастазна болест при провеждане на лечение с 
РСРХ: 

9.1. Бинарният регресионен анализ установи значима предиктивна 
роля на: PТ (ръст с 1% увеличава с 1.15 вероятност от прогресия 
на заболяването и/или поява на нови ММ); VEGF-A (ръст с 
1pg/ml се асоциира с 1.14 пъти по-голяма вероятност от 
прогресия на заболяването); HIF-1α (ръст с една единица се 
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свързва с 1.18 пъти по-голяма вероятност от прогресия на ММ и 
намален терапевтичен ефект). На базата на трите значими 
биомаркери беше формулиран следния алгоритъм за изхода от 
лечението: P(1 = exp(Y')/(1 + exp(Y'), където Y' = -6.139 + 0.044 
PT% +0.003 VEGF-A + 0.154 HIF-1α. 

9.2. Анализ с рок криви – предиктивният алгоритъм има добра 
прецизност (AUC = 0.842) за ефекта от лечението с РСРХ 
(чувствителност 78% и специфичност 80%). За PТ = критерийна 
стойност >85%, 81% чувствителност, специфичност 56%;  
VEGF-A = критерийна стойност >481.5pg/ml, съответстваща на 
89.19% чувствителност и 56% специфичност; Маркер за хипоксия 
HIF-1α = критерийна стойност > 7.2, 70.21% чувствителност и 
68% специфичност. 

9.3. PT, VEGF-A и HIF-1α постигат високи оценки на критериите за 
диагностична надеждност, оценена чрез ROC анализ и могат да 
бъдат използвани като потенциални предиктивни биомаркери за 
терапевтична ефективност. 
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ПРИНОСИ 
 

Приноси с оригинален характер: 
1. За първи път в страната е разработен Протокол за провеждане на 

РСРХ при мозъчни метастази на апарат КиберНож; 
2. Осъществено е проспективно проследяване на пациенти с 

мозъчни метастази като проява на олигометастатично заболяване;  
3. Проучени са за първи път като маркери за туморна активност 

показатели на неоангиогенеза (VEGF-A, Аngiopoietin-2), 
хипоксия (HIF-1α) и фибринолиза (uPA) при пациенти с мозъчни 
метастази, провеждащи РСРХ; 

4. Проведен е динамичен мониторинг (клинично-лабораторен и 
МРТ)  на таргетните и нетаргетни мозъчни метастази след 
проведено лечение с РСРХ; 

5. На базата на изследваните показатели чрез бинарна логистична 
регресия и анализ с рок криви е изведен алгоритъм и са 
идентифицирани потенциални биомаркери с предиктивен 
потенциал (VEGF-A, HIF-1α, PT%) при провеждане на РСРХ за 
мозъчна метастатична болест. 
 

Приноси, обогатяващи съществуващите познания по проблема: 
1. Проведеното научно изследване доказва терапевтичната 

ефективност на съвременните лъчетерапевтични методи (РСРХ) 
при олигометастатична болест (мозъчни метастази); 

2. Потвърдено е значението на фамилност, тютюнопушене и други 
рискови фактори в етиопатогенезата на солидните тумори; 

3. С потвърдителен характер са доказаните статистически значими 
промени на WBC, NLR, аРТТ, ТТ при благоприятно 
терапевтично повлияване на малигненото заболяване; 
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