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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
УК – Уротелен карцином; 
СЗО – Световна здравна организация; 
WHO (World Health Organization) - Световна здравна организация; 
PUNLMP (Papillary Urothelial Neoplasm of Low Malignant Potential) – Папиларна уротелна 
неоплазия с нисък малигнен потенциал; 
NILGC (Noninvasive papillary urothelial carcinoma low-grade) – Неинвазивен папиларен 
уротелен карцином с ниска степен на малигненост; 
NIHGC (Noninvasive papillary urothelial carcinoma high-grade) – Неинвазивен папиларен 
уротелен карцином с висока степен на малигненост; 
ИХХ – Имунохистохимично изследване; 
LG (Low Grade) – Ниска степен на малигненост; 
HG (High Grade) – Висока степен на малигненост; 
ADCC – Антитяло-зависима клетъчно-медиирана цитотоксичност;  
CDC – Комплементарно-зависима цитотоксичност;  
PD-1 – Протеина за програмирана клетъчна смърт; 
PD-L1 и PD-L2 – Лиганди на протеина за програмирана клетъчна смърт;  
АUA – Американската асоциация на уролозите;  
FDA (United Stated Food and Drug Administration,) – Aмериканската агенция, отговорна за 
разрешаване на използване на медикаменти;  
EMA (European Medicines Agency) – Европейска агенция по лекарствата; 
CD31, CD34, CD10, CD23, CD3, CD20, CD4, CD8, CD68 – хемопоетични, прогениторно-
клетъчни, протеинни антигени; 
pS100 - протеин S100; 
С-kit (CD117) – протоонкоген;  
Ki-67 – ядрен протеин; 
ckAE1/AE3 – панцитокератин; 
IgG4 – Имуноглобулин G4; 
XE – Хематоксилин и еозин; 
HES – Хематоксилин-еозин-сафрон;  
BCG – Bacillus Calmette-Guérin – БЦЖ; 
CPS (Combinated Positive Score) – Комбиниран положителен резултат (скор); 
ТЛС – Терциерни лимфоидни структури; 
ТУР – Трансуретрална резекция;  
SIU (Société Internationale d'Urologie) – Интернационална асоциация по урология; 
ICUD (International Consultation on Urologic Diseases) – Международен съвет по урологични 
заболявания. 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28928878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28928878
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Глава I. 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Карциномът на пикочния мехур заема 7-о място сред най-честите малигнени за-

болявания в света и същевременно представлява най-честото онкологично заболяване 
на отделителната система, характеризиращо се със склонност към рецидиви и специ-
фичен ход на развитие (Zhou, M. et al., 2012; Pierro, D.G.B. et al., 2018).  

 
Уротелният карцином (УК) засяга три пъти по-често мъжкия пол. До 40-годишна 

възраст туморът се наблюдава много рядко. След петото десетилетие обаче заболевае-
мостта нараства рязко (Велев, Г., 1996; Велев, Г., 2002). Усложненията, които причи-
нява УК, влошават качеството на живот на боледуващите от този тумор. УК е втората 
по честота неоплазма на урогениталната система (Aydin, М.A. et al., 2017) след карци-
нома на простатата и представлява едно от най-големите предизвикателства пред Све-
товната здравна организация (СЗО) (Ploeg, М. et al., 2009). 

 
Първоначалният замисъл на настоящето изследване беше да се проучи екс-

пресията на маркера PD-L1 в паренхима и стромата на УК на пикочния мехур. В 
хода на изследването се натъкнахме на гигантските моно- или многоядрени фиб-
робласто-подобни клетки и на терциерните лимфоидни структури в стромата на 
УК на мехура. В резултат на възникналата по време на процедурата по зачисля-
ване дискусия, терциерните лимфоидни структури отпаднаха от окончателния ва-
риант на Дисертацията, преценени като материя, надхвърляща изискуемия обем 
на труда. Запазихме и разширихме изследването на гигантските моно- или много-
ядрени фибробласто-подобни клетки в туморната строма поради недостатъчните 
данни в литературата относно тяхната натура и поради предизвикателството да 
установим дали те биха имали прогностично значение при определяне експреси-
ята на PD-L1, респективно включването им във формулата Combinated positive 
score (CPS). 
 
 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28331342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydin%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28331342
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Глава II. 
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 
Цел: 

Да се изследват епидемиологичните, морфологичните и ИХХ-те особености 
на УК, със специално внимание на експресията на PD-L1 и на имуноморфологи-
ята на гигантските клетки в туморната строма: определяне на диагностичната и 
прогностичната стойност на горепосочените показатели в съпоставка с хистоло-
гичната диференциация и туморния стадий. 
 
 
 

Задачи: 

1. Да се проучат основните епидемиологични показатели на УК в българска и 
френска популация пациенти: честота, възраст, пол и съпоставка на резултатите 
при двете групи с оглед определяне на елементи на географска патология. 

2. Да се проучат хисто-епидемиологично основните морфологични показатели на 
УК: хистологичен вариант и туморен стадий.   

3. Да се проучи епидемиологично показателят хистологична диференциация на УК 
в българска и френска популация пациенти: съпоставка на резултатите при двете 
групи пациенти с оглед определяне на елементи на географска патология. 

4. Да се проучи ИХХ-та експресия на PD-L1 в УК: корелация на получените 
резултати с пола и възрастта на пациентите, със стадия, с хистологичния вид и 
грейдинг на УК. 

5. Да се проучат епидемиологично, хистологично и имунохистохимично (ИХХ) 
гигантските клетки в стромата на УК: общопатологично и прогностично 
значение в съпоставка с туморния стадий, с хистологичния вид и грейдинг на 
УК; диагностичен и диференциално-диагностичен алгоритъм. 
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Глава III. 
MАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

 
Материали: 

 
Изследвани са 3021 случая на български пациенти, от които 2758 (91.3%) са с 

нетуморна патология и 263 (8.7%) – с неопластични заболявания, и 518 случая на френ-
ски пациенти, от които 386 (74.5%) са с нетуморна патология и 132 (25.5%) – с неоп-
ластични заболявания. Всичките представляват ретроспективни и текущи урологични 
материали от пикочен мехур (биопсии и ТУР) от биопсичния масив на Отделението по 
клинична патология на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, и Отделението по пато-
логия на Grand Hôpital de l’Est Francilien, Jossigny, Франция, за период от 4 години (2016 
– 2020 година). На 105 случая (92 – на българска, и 13 – на френска популация паци-
енти) са реализирани основните количествени и качествени изследвания в настоящия 
труд. Останалите са използвани при изчисляването на честотата на УК на биопсични и 
ТУР материали от пикочен мехур. 

Материалите са разпределени в 2 основни групи:  
- 1-ва група – 28/105 случая с неинвазивни УК на пикочния мехур; 
- 2-ра група – 77/105 случая с инвазивни нискостепенни и високостепенни УК на пи-
кочния мехур.  
 Всички случаи с УК на пикочния мехур, изследвани в този дисертационен труд, 

са първично диагностицирани. 

Методи: 
1. Конвенционално хистологично изследване 
Получените тъкани са фиксирани в неутрален (буфериран) 10% формалин за 12 

– 48 часа, след това третирани по съответния протокол в тъканен процесор „DIAPATH 
EN ISO 9001:2000“ и включени в парафин; от последните са изготвени микротомни 
срези с дебелина 4 – 5µм, рутинно оцветени с хематоксилин – еозин (XE) или хематок-
силин-еозин-сафрон (HES).   

 
2. ИХХ изследване 
ИХХ-то изследване е извършено в съответствие със стандартните протоколи на 

имуностейнер Autostainer Limk48. Dako и Ventana Medical Systems, Tucson, AZ. 
ИХХ-изследване за PD-L1 (IHC22C3pharmDx), чрез изчисляване на Combinated 
Positive Score (CPS) (Ruschoff J et al.,2018; Dako, Agilent Pathology Solutions, 2018).  

Сбор от клетки експресиращи PD-L1 

CPS= (туморни клетки, лимфоцити, макрофаги) x 100 

витални туморни клетки 

Показателите се отнасят в две категории: CPS < 10 /отрицателна експресия/ и CPS ≥ 10 
/положителна експресия/ 
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3. Хистохимично и ИХХ-но изследване на имунофенотипа на гигантските 
стромални клетки в мехурната лигавица при УК  

 Хистохимично изследване се извърши с оцветяване по Perls. 

 За изучаване на имунофенотипа на гигантските стромални клетки в мехурната 
лигавица, се използваха следните моноклонални антитела: CD31, CD34, CD34-
blasts, CD10, CD68, CD45, CD1a, pS100, c-kit, гладко-мускулен актин, дезмин, 
виментин, Ki-67, CK AE1/AE3, GATA3, IgG4, p16 и PD-L1.  

 

4. Статистически методи на изследване 

Статистическият анализ на суровите данни беше извършен с програма Software 
package for statistical analysis (SPSS®), IBM 2009, версия 19 (2010).  

Използвани са методите на дескриптивната статистика за описание на демограф-
ските характеристики на пациентите, както и за представяне на данните, свър-
зани с хистологична диференциация, градира, стадиране и експресия на PD-L1 
(IHC22C3pharmDex) чрез показателите на централната тенденция.  

В някои случаи е използван параметричен тест за свързани извадки (Т-тест на 
Student) и корелационен анализ – между категорийни признаци (метод на χ  квад-
рат), между категорийни и количествени признаци (дисперсионен анализ – 
ANOVA) и между количествени признаци (корелационен анализ) за определяне 
на асоциация между два или повече показателя, какъв е нейният характер, съ-
ществува ли причинно-следствена връзка между показателите, оценени чрез съ-
ответните коефициенти на корелация. 

За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, се приема  
p < 0.05. 
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Глава IV. 
РЕЗУЛТАТИ 

 
По задача 1 

Проучване на основните епидемиологични показатели на УК на пикочен мехур в 
българска и френска популация пациенти: честота, възраст, пол и съпоставка на 

резултатите при двете групи с оглед определяне елементи на географска патология 
 

1.1. Честота на УК на пикочния мехур  
В изследваните ретроспективно общо 3021 материала от пикочен мехур за пери-

ода от 01.01.2016 до 31.03.2020 г. (българска група пациенти), в 263 случая се наблю-
дава УК на пикочния мехур (8.7%), докато случаите, в които не се открива мехурен 
УК, са 2758 (91.3%). 

В изследваните ретроспективно общо 518 материала от пикочен мехур, за пери-
ода от 01.01.2016 до 31.03.2020 г. (френска група пациенти), в 386 случая се наблюдава 
УК на пикочния мехур (74.5%), докато случаите, в които не се открива мехурен УК, са 
132 (25.5%).  

Резултатите са обобщени и представени графично на Фигури 1 и 2. 
 

Фигура 1. Дялово разпределение на материалите от пикочен мехур за изследвания  
период от 01.01.2016 до 31.03.2020 год., представени в брой 

 
 
Фигура 2. Дялово разпределение на общите материали от пикочен мехур спрямо такива 

с УК за изследвания период от 01.01.2016 до 31.03.2020 г., представени в брой 
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ИХХ-то изследване е осъществено на 105 от тези случая с УК, като тяхното дя-
лово разпределение е нагледно представено и описано в точка 1.4.1. по Задача 1. 
 
1.2. Разпределение по възраст на пациентите с УК на пикочен мехур    

Извършено е обстойно епидемиологично и морфологично изследване на 105 слу-
чая с УК на пикочния мехур. 

Средната възраст на изследваните пациенти (общо) е 70 ± 10.98 год., като най-
младият пациент е на 42-годишна възраст, а най-старият – на 93 години. 

Средната възраст на българската група пациенти с УК на пикочния мехур е 70.14 
± 11.16 години.  

Средната възраст на френската група пациенти с УК на пикочния мехур е 69.62 
± 10.09 години. 

В този дисертационен труд, всичките изследвани епидемиологично и морфоло-
гично 105 пациенти се разпределят според възрастта си в 6 декади: 

 1-ва декада включва пациенти на възраст от 40 до 49 години, те са 6 
от 105 или 5.7% от случаите; 

  2-ра декада включва пациенти на възраст от 50 до 59 години, те са 
11 от 105 или 10.5% от случаите; 

 3-та декада включва пациенти на възраст от 60 до 69 години, те са 34 
от 105 или 32.4% от случаите; 

 4-та декада включва пациенти на възраст от 70 до 79-годишна 
възраст, те са 28 от 105 или 26.7% от случаите;  

 5-та декада включва пациенти на възраст от 80 до 89-годишна 
възраст, те са 24 от 105 или 22.9% от случаите;   

 6-та декада, пациенти от 90 до 99-годишна възраст, които са само 2 
от 105 или 1.9%. 

Прави впечатление, че най-често (32.4%) УК на пикочния мехур се наблюдава 
във възрастовата декада 60 – 69 години. 
Резултатите са обобщени и представени графично на Фигура 3. 
 

Фигура 3. Разпределение на изследваните пациенти с УК на пикочния мехур  
по възрастови декади 
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1.3. Разпределение по пол на пациентите с УК на пикочен мехур  
В преобладаващия дял от изследваните от нас случаи с УК на пикочния мехур – 

76 от 105 или 72.4% от пациентите, са мъже. 
В изследваните от нас случаи с УК на пикочния мехур – 29 от 105  или 27.6% от 

пациентите, са жени.   
Резултатите са обобщени и представени графично на Фигура 4: 
 

Фигура 4. Дялово разпределение на изследваните пациентите с УК на пикочния мехур 
по пол (%) 

 
 
Резултатите ни показват, че в хронологично отношение, за изследвания от нас 

период от 4 години се наблюдава пик в честотата на УК на пикочния мехур през 2018 
г. – 34.2% от мъжете и 27.6% от жените. 

Резултатите са обобщени и представени графично на Фигура 5: 
 

Фигура 5. Хронологично и полово разпределение на изследваните случаи с УК  
на пикочния мехур (%) 

 
 

Извършените дескриптивен и корелационен анализ по метода на χ квадрат уста-
новяват, че няма статистически значима разлика в съотношението между половете през 
различните години на събиране на урологичните материали (р=0.396). 
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1.4. Съпоставка на основните епидемиологични резултати при двете групи паци-
енти с УК на пикочния мехур: елементи на географска патология 

 
1.4.1. Анализ и структура на изследваните от нас пациенти с УК на пикоч-
ния мехур 
 
Изследването включва биопсичния масив на Отделението по клинична патоло-

гия на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, за период от 4 години (2016 – 2020 г.) и 
Отделението по патология, Grand Hôpital de l’Est Francilien, Jossigny, Франция, за съ-
щия този период от 4 години (2016 – 2020 год.). 
Структурата на изследваните масиви пациенти с УК на пикочния мехур са обобщени 
на Таблица 1 

 
Таблица 1. Хронологично разпределение на изследваните случаи с УК на  

пикочния мехур (%) 
Година 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 
Брой 5 14 38 26 22 105 
Процент 
(%) 

 
4.8 

 
13.3 

 
36.2 

 
24.8 

 
21.0 

 
100 

 
Изследването на УК на пикочния мехур в настоящия дисертационен труд е реа-

лизирано в 92 от 105 случая (87.6%) на българската популация пациенти. 
В останалите 13 от 105 случая (12.4%), се касае за френска популация пациенти 

с УК на пикочния мехур. 
Чрез използването на дескриптивен анализ върху изследваните от нас материали 

от България и Франция, се установява следното дялово хронологично разпределение за 
изследвания период:  

 за 2016 година – 5/105 (100%) български случаи, без наличие на 
френски случаи; 

 за 2017 година – 14/105 (100%) са материалите от България, без 
наличие на материали от Франция;  

 за 2018 година – 34/105 (89.5%) са българските проби и 4/105 (10.5%) 
са пробите от Франция; 

 за 2019 година – 18/105 (69.2%) са случаите от България и 8/105 
(30.8%) са случаите от Франция; 

 за 2020 година – 20/105 (95.5%) са българските случаи и един, 1/105 
(4.5%) е френският случай.  

 
Резултатите от по-горните наблюдения са обобщени и представени графично на 

Фигура 6: 
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Фигура 6. Графично разпределение на броя изследвани от нас случаи с УК по години 

 
 
Получените резултати и техният дескриптивен и корелационен анализ по метода 

на χ квадрат показват, че не се открива статистически значима разлика (p=0.873) по 
отношение на един от основните епидемиологични показатели – възраст, при пациен-
тите с УК на пикочния мехур, в зависимост от географското разпространение на този 
вид злокачествена неоплазия: Източна Европа/ Западна Европа. 

Резултатите от по-горните наблюдения са обобщени и представени графично на 
Фигура7. 
 

Фигура 7. Корелация между УК на пикочния мехур и възрастта на пациентите, с еле-
менти на географска патология и статистически анализ: наличие на несигнификантна 

разлика във възрастта на пациентите от България и Франция 
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По задача 2 
Проучване на основните морфологични показатели на УК на пикочния мехур: 

хистологичен вариант и туморен стадий 
 
2.1. Разпределение на изследваните пациенти с УК на пикочния мехур по отноше-
ние на неговия хистологичен вариант  

Изследваните от нас пациенти с УК на пикочния мехур (n=105) се разделят в 
отделни групи по отношение на хистологичния вариант на карцинома.  

Нашите данни показват, че в 91/105 случая (86.7%) се касае за класически УК; в 
5/105 случая (4.8%) – за УК с плоскоклетъчна диференциация; в 4/105 случая (3.8%) – 
за УК с жлезиста диференциация; в 2/105 случая (1.9%) – за УК с микрокистична ди-
ференциация; в 2/105 случая (1.9%) – за УК с микропапиларна диференциация и една 
костна метастаза от класически УК на пикочния мехур 1/105 (1%).  
Данните са обобщени на Таблица 2. 
 
Таблица 2. Честотно разпределение на УК на пикочния мехур по отношение на неговия 

хистологичен вариант (в брой случаи) 

 
 

2.3. Разпределение на изследваните пациенти с УК на пикочния мехур по 
отношение на туморния стадий по ТNM системата  
Изследваните от нас пациенти с УК на пикочния мехур (n=105) се разделят в 

отделни групи по отношение на туморния стадий по ТNM системата: 
Нашите данни показват, че в 28/105 случая (26.7%) се касае за неинвазивен УК 

(pTa); в 47/105 случая (44.8%) – за УК с туморна инфилтрация на мехурната ламина 
проприя (pT1); в 23/105 случая (21.9%) – за УК с туморна инфилтрация в повърхност-
ния мехурен мускулен слой (pT2а); в 2/105 случая (1.9%) – за УК с туморна инфилтра-
ция в повърхностния мехурен мускулен слой (pT2b); в 2/105 случая (1.9%) – за УК с 
инфилтрация в перивезикалната тъкан (pT3а) и в 3/105 случая (2.9%) – с екстравези-
кална туморна инфилтрация (pT4а,b). 

Нашите данни показват, че сред УК на пикочния мехур най-голям дял заемат 
туморите с инвазия в ламина проприя (pT1) – 47/105 (44.8%), следвани от неинвазивни 
УК (pTa) – 28/105 (26.7%).  

 

По-горните резултати по параграфи 2.2. и 2.3. са обобщени на Таблица 5 и са 
представени графично на Фигура 8. 
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Таблица 3. Разпределение на изследваните пациенти с УК по отношение на  
неговия хистологичен вариант и туморен стадий по ТNM системата 

 pTa pT1 pT2a pT2b pT3a pT4a/b 

Класически УК 28 
(30.8%) 

40 
(44%) 

17 
(18.7%) 

2 
(2.2%) 

2 
(2.2%) 

2 
(2.2%) 

УК с плоскоклетъчна  
диференциация 0 (0%) 2 (40%) 3 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

УК с жлезиста  
диференциация 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

УК с микрокистична  
диференциация 

 
0 (0%) 

 
2 (100%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
0(0%) 

 
0 (0%) 

УК с микропапиларна  
диференциация 

 
0 (0%) 

 
2 (100%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

Костна метастаза от  
класически УК на  
п. мехур 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 
1 (100%) 

Общо  28 
(26.7%) 

47  
(44.8%) 

23  
(21.9%) 

2 
(1.9%) 

2  
(1.9%) 

3  
(2.9%) 

 
Фигура 8. Дялово разпределение на УК на пикочния мехур по отношение на 

неговия хистологичен вариант и на туморния стадий по ТNM системата  
(в брой случаи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4. Честотно разпределение на УК на пикочния мехур според степента на 
туморната инвазия по TNM- системата, в корелация с пола и възрастта на 
изследваните пациенти 

По отношение на пола на пациентите с УК на пикочния мехур и степента на ту-
морна инвазия, ние установяваме следните резултати, обобщение в Таблица 4. 
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Таблица 4. Честотно разпределение на пациентите с УК на пикочния мехур според сте-
пента на туморната инвазия по TMN- системата, в корелация с пола на пациентите (%) 
                        pTa pT1 pT2a pT2b pT3 pT4a/b 
Мъже 17/28 

(60.7%) 
35/47 
(74.5%) 

17/23 
(73.9%) 

2/2  
(100%) 

2/2  
(100%) 

2/2 
(100%) 

Жени 11/28 
(39.3%) 

12/47 
(25.5%) 

6/23 
(26.1%) 

0/2  
(0%) 

0/2  
(0%) 

0/2  
(0%) 

 
Общо 

28 
(26.9%) 
 

47  
(45.2%) 

23 
(22.1%) 

2 
(1.9%) 

2 
(1.9%) 

3 
(2%) 

 
При съпоставянето на получените от нас резултати, касаещи пола на пациентите 

с УК на пикочния мехур и степента на туморната инвазията по TNM системата, се ус-
тановява, че преобладаващата част от пациентите и за двата пола (45.2%), са диагнос-
тицирани за първи път в pT1 стадий.  

По отношение на възрастта на изследвания контингент пациенти: 
 В pTa стадий: 1-ва декада: 3/28 (10.7%); 2-ра декада: 7/28 (25%); 3-та декада: 6/28 

(21.4%); 4-та декада: 6/28 (21.4%); 5-та декада: 6/28 (21.4%); 6-та декада: 0/28 
(0%).  

 В pT1 стадий: 1-ва декада: 3/47 (6.4%); 2-ра декада: 2/47 (4.3%); 3-та декада: 
18/47 (38.3%); 4-та декада: 6/47 (23.4%); 5-та декада: 6/47 (27.7%); 6-та декада: 
0/47 (0%).  

 В pT2a стадий: 1-ва декада: 0/23 (0%); 2-ра декада: 2/23 (8.7%); 3-та декада: 6/23 
(26.1%); 4-та декада: 8/23 (34.8%); 5-та декада: 5/23 (21.7%); 6-та декада: 2/23 
(8.7%).  

 В pT2b стадий: 1-ва декада: 0/2 (0%); 2-ра декада: 0/2 (0%); 3-та декада: 2/2 
(100%); 4-та декада: 0/2 (0%); 5-та декада: 0/2 (0%); 6-та декада: 0/2 (0%).  

 В pT3 стадий: 1-ва декада: 0/2 (0%); 2-ра декада: 0/2 (0%); 3-та декада: 0/2 (0%); 
4-та декада: 2/2 (100%); 5-та декада: 0/2 (0%); 6-та декада: 0/2 (0%).  

 В pT4а,b стадий: 1-ва декада: 0/3 (0%); 2-ра декада: 0/3 (0%); 3-та декада: 1/3 
(33.3%); 4-та декада: 1/3 (33.3%); 5-та декада: 0/3 (0%); 6-та декада: 1/3 (33.3%).  

При съпоставянето на получените от нас резултати, касаещи възрастта на паци-
ентите с УК на пикочния мехур и степента на туморната инвазия по TNM системата, 
ние установяваме, че преобладаващата част от пациентите са в 4-та декада от нашата 
възрастова скала (70 – 80 годишна възраст): респективно 21.4%; .23.4%; 34.8%; 0%; 
100%; 33.3%. 

При извършване на корелационен анализ с цел откриване на асоциация между 
степента на инвазия по TNM и съответно пола и възрастта на пациентите с УК на пи-
кочния мехур, ние установяваме че няма статистически значима зависимост между тях 
(р=0.064 и р=0.142, съответно).  
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По задача 3 
Епидемиологично проучване на хистологичната диференциация на УК на 

пикочния мехур в българска и френска популация пациенти: съпоставка на 
резултатите при двете групи пациенти с оглед определяне елементи на 

географска патология 
 
3.1. Корелативно честотно разпределение на изследваните случаи с УК на пикоч-
ния мехур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класифи-
кацията на CЗО от 1973 г. (WHO-1973) и двустепенното оценяване по класифика-
цията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016) 

3.1.1. Честотно разпределение на изследваните случаи с УК на пикочния ме-
хур според тристепенната скала за оценяване на малигнеността по класи-
фикацията на CЗО от 1973 (WHO-1973)  
Определянето на хистологичната степен на малигненост на УК се осъществи на 

всички изследвани от нас случаи – български и френски контингент от пациенти 
(n=105). 

Нашите резултати показват, че в 31/105 случая (29.5%) се касае за диференциран 
УК (G1); в 37/105 случая (35.2%) – за умерено диференциран УК (G2); в 37/105 случая 
(35.2%) – за ниско диференциран УК (G3).  

По-горните резултати са обобщени на Таблица 5. 
 

Таблица 5. Честотно разпределение на УК на пикочния мехур според тристепенната 
скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 1973 г. (WHO-1973) 

СЗО 1973 Честота в брой Честота в (%) 
G1 
G2 
G3 
Общо 

31 
37 
37 
105 

29.5 
35.2 
35.2 
100 

 
3.1.2. Честотно разпределение по хистологичния грейдинг на изследваните 
случаи с УК на пикочния мехур според двустепенната скала за оценка на 
малигнеността по класификацията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016) 
Определянето на хистологичната степен на малигненост на УК се осъществи на 

всички изследвани от нас случаи – български и френски контингент от пациенти 
(n=105).    

Нашите резултати показват, че в 42/105 случая (40%) се касае за УК на пикочния 
мехур с ниска степен на малигненост (LG), а в 63/105 случая (60%) – за УК с висока 
степен на малигненост (HG).  
 

По-горните резултати са обобщени на Таблица 6.  



– 18 – 

Таблица 6. Честотно разпределение по хистологичен грейдинг на УК на пикочния ме-
хур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на 

CЗО от 2016 г. (WHO-2016) 
СЗО 2016 Честота в брой Честота в % 
Low grade (LG) 
High grade (HG) 
Общо 

42 
63 
105 

40.0 
60.0 
100.0 

 

3.1.3. Корелативно честотно разпределение по хистологичен грейдинг на из-
следваните случаи с УК на пикочния мехур според тристепенната скала за 
оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 1973 г. (WHO-1973) 
и двустепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на 
CЗО от 2016 г. (WHO-2016) 
Получените от нас резултати, според двата типа класификации на СЗО за сте-

пента на малигненост на УК на пикочния мехур, са представени в сравнителен план на 
Фигура 9. 

 
Фигура 9. Сравнително разпределение на пациентите с УК на пикочния мехур според 

използваните класификации за хистологичен грейдинг по СЗО 1973 и СЗО 2016. 

 
 

Анализът на по-горните резултати показва, че сред първично диагностицираните 
УК на пикочния мехур (общо – на български и френски контингент от пациенти), пре-
обладаващо място заемат умерено и високо диференцираните УК (G2 и G3) според 
класификацията на СЗО 1973, съответно такива с висока степен на малигненост (HG) 
според класификацията на СЗО 2016. 

 
3.1.4. Съпоставка на резултатите по хистологичен грейдинг при двете групи 
пациенти с УК на пикочния мехур, с оглед определяне елементи на географ-
ска патология 
Извършено е проучване на случаите с УК на пикочния мехур при български и 

френски контингент от пациенти по отношение на степента на малигненост според кла-
сификациите на СЗО 1973/СЗО 2016: сравнителни анализи чрез използването на крос 
таблици и метода χ  квадрат, при което се установяват следните закономерности: 

Според тристепенната скала за оценка на малигнеността на УК на пикочния ме-
хур по СЗО 1973: 
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- Според тристепенното оценяване на малигненост на УК на пикочния мехур по 
СЗО 1973 за българския контингент от пациенти: G1 (високо диференцираните) 
са 29/92 (31.5%), G2 (умерено диференцираните) са 31/92 (33.7%) и G3 (ниско 
диференцираните) са 32/92 (34.8%). 

- Според тристепенното оценяване на малигненост на УК пикочния мехур по СЗО 
1973 за френския контингент от пациенти: G1 (високо диференцираните) са 2/13 
(15.%), G2 (умерено диференцираните) са 6/13 (46.2%) и G3 (ниско 
диференцираните) са 5/13 (38.5%). 
От наличните данни и за двата контингента пациенти ясно се вижда, че най-го-

лям дял заемат умерено и ниско диференцираните УК (G2 и G3), като не се установява 
статистически значима разлика между разпределението според хистологичната дифе-
ренциация в зависимост от географската ширина (p=0.461). 

Според двустепенната скала за оценка на малигнеността на УК на пикочния ме-
хур по СЗО 2016: 

- За българския контингент от пациенти: LG (нискостепенните) УК са 40/92 
(43.5%), a HG (високостепенните) УК са 52/92 (56.5%).  

- За френския контингент от пациенти: LG са 2/13 (15.4%) и HG са 11/13 (84.6%).  
От тези данни става ясно, че HG (високостепенните) УК на пикочния мехур са 

по-чести в сравнение с LG (нискостепенните) УК и за двата контингента пациенти. 
Направеният анализ показва, че е налице гранична статистическа разлика в раз-

пределението по степен на хистологична диференциация (грейдинг) на УК на пикочния 
мехур в зависимост от географския произход на изследвания материал (p=0.053). 

Извършената съпоставка между тристепенната и двустепенната система за 
оценка на малигненост на туморите по СЗО 1973 и по СЗО 2016 установява изразена 
корелация между тях (коефициент на корелация Пиърсън r=0.890, р<0.001).  

 
3.1.5. Корелация на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в 
зависимост от пола на изследваните пациенти 
Изследването на корелацията на хистологичния грейдинг на УК на пикочния ме-

хур в зависимост от пола на пациентите по тристепенната система на СЗО от 1973 г. 
показва: 

- мъже: G1 – 21/76 (27.6%); G2 – 27/76 (35.5%); G3 – 28/76 (36.8%); 
- жени: G1 – 10/29 (34.5%); G2 – 10/29 (34.5%); G3 – 9/29 (31.0%). 

Изследването на корелация на хистологичния грейдинг на УК на пикочния ме-
хур в зависимост от пола на пациентите по двустепенната система на СЗО от 2016 г. 
показва: 

- мъже: LG – 28/76 (36.8%); HG – 48/76 (63.2%);  
- жени: LG – 14/29 (48.3%); HG – 15/29 (51.7%)  

Приложеният корелационен анализ не установява статистически значима асоци-
ация между пола и хистологичното градирането на УК на пикочния мехур нито според 
класификацията на СЗО от 2016 г. (р=0.289), нито според класификацията на СЗО от 
1973 г. (р=0.475). 
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*Статистически коментар: Въпреки това, ние наблюдаваме следната статисти-
ческа тенденция: постепенно увеличаване на броя на пациентите мъже, но не и на 
жените, паралелно с увеличение на грейдинга и по двете системи за оценка на сте-
пента на малигненост СЗО 1973 и СЗО 2016, без това наблюдение да достига до ста-
тическа значимост.  
По-горните разсъждения са представени графично на Фигура 10. 

 
Фигура 10. Графично представяне на тенденцията за постепенно увеличаване на броя 
на пациентите мъже с увеличение на туморния грейдинг на УК на пикочния мехур по 

тристепенната система за оценка на степента на малигненост (СЗО 1973) 

        
 

3.1.6. Корелация на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в 
зависимост от възрастта на пациентите 
Върху предварително разпределените по възрастови декади пациенти с УК на 

пикочния мехур, съпоставени със системата за грейдинг по СЗО 1973, ние отчитаме 
следните резултати: 

• 1-ва декада:  G1 – 3/6 (50%); G2 – 1/6 (16.7%); G3 – 2/6 (33.3%); 
• 2-ра декада:  G1 – 7/11 (63.3%); G2 – 4/11 (36.4%); G3 – 0/11 (0%); 
• 3-та декада: G1 – 10/34 (29.4%); G2 – 12/34 (35.3%); G3 – 12/34 (35.3%); 
• 4-та декада: G1 – 3/28 (10.7%); G2 – 12/28 (42.9%); G3 – 13/28 (46.4%); 
• 5-та декада: G1 – 8/24 (33.3%); G2 – 8/24 (33.3%); G3 – 8/24 (33.3%); 
• 6-та декада: G1 – 0/2 (0%); G2 – 0/2 (0%); G3 – 2/2 (100%). 

 

Върху предварително разпределените по възрастови декади пациенти с УК на 
пикочния мехур, съпоставени със системата за грейдинг по СЗО 2016, ние отчитаме 
следните резултати: 

• 1-ва декада: LG – 3/6 (50%); HG – 3/6 (50%); 
• 2-ра декада: LG – 8/11 (72.7%); HG – 3/11 (27.3%); 
• 3-та декада: LG – 12/34 (35.3%); HG – 22/34 (64.7%); 
• 4-та декада: LG – 8/28 (28.6%); HG – 20/28 (71.4%); 
• 5-та декада: LG – 11/24 (45.8%); HG – 13/24 (54.2%); 
• 6-та декада: LG – 0/2 (0%); HG – 0/2 (100%). 
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Проведените дескриптивен анализ и анализ по метода на χ квадрат*, не показват 
сигнификантна статистическа асоциация по отношение на възрастовите декади и трис-
тепенната система за оценяване степента на малигненост (p=0.050) или двустепенната 
система (p=0.123). Въпреки това, корелационният анализ отчита статистически зна-
чима, макар и много слаба, корелация между възрастта на пациентите и тристепенната 
скала за оценка на малигнеността по СЗО 1973, (r=0.243, p=0.013). 
*Единият анализ е по декади, другият по възраст в години. 
 

3.1.7. Корелация между хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур 
и стадия на туморна инвазия по TNM системата 
Проведеният корелационен анализ между хистологичния грейдинг на УК на пи-

кочния мехур, съответно по СЗО 1973 и СЗО 2016 и TNM системата за стадиране, по-
казва умерено значима статистическа асоциация, оценена чрез коефициенти на корела-
ция Пиърсън (r=0.590 и r=0.583, съответно, p<0.001). 

 
 

По задача 4 
Проучване на ИХХ-та експресия на PD-L1 в паренхима на УК на пикочния 

мехур: корелация на получените резултати с пола и възрастта на пациентите, 
със стадия, с хистологичния вид и грейдинг на карцинома 

 
4.1. ИХХ експресия на PD-L1 при пациентите с УК на пикочния мехур – качест-
вени резултати 

ИХХ-то изследване е осъществено на 73 случая с УК на пикочния мехур. Експ-
ресия на PD-L1 се наблюдава в 21/73 случаи (28.8%).  

Отчитането на ИХХ-та експресия на PD-L1 се осъществи чрез изчисляване на 
CPS, като показателите се отнасят в две категории: CPS < 10 (отрицателна експресия) 
и CPS ≥ 10 (положителна експресия). Методът за изчисляване е показан подробно в 
Глава I – „Обзор“. 
От извършените изчисления се установи, че най-голям процент от случаите, в които: 
 липсва експресия на PD-L1 (CPS <10) са със score 0 – 28/105 (26.7%), последвано 

от score 1 в 12/105 (11.4%); score 2 в 7/105 (6.7%); score 3 и 4 по 2 случая (1.9%) 
и score 5 в 1 случай (1%), като не се отчетоха случаи със score 6, 7, 8 и 9; 

 се наблюдава положителна експресия за PD-L1(CPS ≥ 10) в най-голям процент 
от случаите са със score = 10: 12/105 (11.4%), случаи със score 15 са 3/105 (2.9%); 
1 (1%) случаи със score 20; случаи в които се отчете score 50 и 70 са по 2 (1.9%) 
и 1 случай е със score 90/105 (1%).  

 Експресията на PD-L1 в туморните клетки на УК на пикочния мехур се 
визуализира като положителен мембранен сигнал с различна интензивност 
(Снимка 1 и 2). 
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Снимка 1. Високостепенен УК на пикочен мехур с положителна експресия за  
 PD-L1 (22C3Dako)+. ИХХ, anti- PD-L1 x100 
 
 
 

 
Снимка 2. Положителна експресия на PD-L1(22C3Dako) при УК на пикочен  
мехур с висока степен на малигненост. ИХХ, anti - PD-L1 x 200 
 
 Липсата на експресия на PD-L1 в туморните клетки на УК на пикочния мехур се 

визуализира като тотална липса на мембранен сигнал или наличие на 
положителен сигнал единствено в цитоплазмата на туморните клетки (Снимка 
3). 
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Снимка 3. Експресията на PD-L1 (22C3Dako) в стромалните клетки на УК на 
пикочния мехур с ниска степен на малигненост се визуализира като положителен 
сигнал с различна интензивност в лимфоцитите и макрофагите (маркирани с →).  
ИХХ, anti- PD-L1 x 200 
 
4.2. Корелация между експресията на PD-L1 с пола и възрастта на пациентите с 
УК на пикочния мехур 
 
- Корелация между експресията на PD-L1 с пола на пациентите с УК на пикочния ме-
хур: резултатите от изследването са сумирани в по-долната Таблица 7 и представени 
графично на по-долната Фигура 11. 
 
Таблица 7. Експресия на PD-L1 в зависимост от пола на пациентите с УК на пикочния 

мехур (%) 
  Мъже  Жени  
PD-L1 експресия Негативна  37 (69.8%) 15 (72.0%) 

Позитивна  16 (30.2%) 5 (25.0%) 
 

Фигура 11. Експресия на PD-L1 в зависимост от пола на пациентите с  
УК на пикочния мехур 
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Извършено е допълнително проучване на позитивните за експресия на PD-L1 
(IHC22C3pharmDx) 21 случая с УК на пикочния мехур: 

- В 16 от тези 21 случая (76.2%) пациентите са мъже; 
- В 5 от тези 21 случая (23.8%) пациентите са жени. 

Извършено е допълнително проучване на негативните за експресия на PD-L1 
(IHC22C3pharmDx) 52 случая с УК: 

- В 37 от тези 52 случая (71.2%) пациентите са мъже; 
- В 15 от тези 52 случая (28.8%) пациентите са жени. 

В нито един от използваните от нас контролни случаи с перитуморална нормална 
уротелна мехурна лигавица не се открива експресия на PD-L1. 

Въпреки че данните не показват статистическа зависимост (p=0.662), ние опре-
деляме едно съотношение от 3:2 в полза на мъжете при случаите с позитивна експресия 
на PD-L1. 
 - Корелация между експресията на PD-L1 с възрастта на пациентите с УК на пи-
кочния мехур: 

Извършеното проучване по отношение на възрастта показва, че преобладава-
щата част от пациентите, чиито УК на пикочния мехур експресира PD-L1, се намират 
в отрязъка 2-ра, 3-та и 4-та декада според нашата възрастова схема на изследване, т.е. 
пациентите са между 50 и 80-годишна възраст. 

В обобщение, проведеният корелационен анализ не показва статистически зна-
чими асоциации между експресията на PD-L1 с пола (р=0.668) и с възрастта (р=0.775) 
на пациентите с УК на пикочния мехур. 

 
4.3. Корелация между експресията на PD-L1 с хистологичния грейдинг на УК на 
пикочния мехур  

Експресията на PD-L1 (IHC22C3pharmDx) се отчита чрез изчисляване на 
Combinated positive score (CPS) – вж. глава „Материали и методи“. 

Извършено е ИХХ изследване на експресията на PD-L1 на 73/105 (69.5%) от слу-
чаите с високостепенни и нискостепенни УК на пикочния мехур.  

Получените резултати показват, че в 21/73 случая (28.8%) се установява поло-
жителна експресия на PD-L1, а в 52/73 случая (71.2%) – не се наблюдава експресия. 
По-горните резултати са обобщени графично на Фигура 12. 

Фигура 12. Експресия на PD-L1 в УК на пикочния мехур 
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Извършено е допълнително проучване на позитивните за експресия на PD-L1 21 
случая с УК на пикочния мехур: 

- 15 от тези 21 случая (71.4%) са на българския контингент пациенти; 
-  6 от тези 21 случая (28.6%) са на френския контингент пациенти. 

Извършено е допълнително проучване на негативните за експресия на PD-L1 52 
случая с УК на пикочния мехур: 

- 46 от тези 52 случая (88.5%) са на българския контингент пациенти; 
-  6 от тези 52 случая (11.5%) са на френския контингент пациенти. 

Приложеният дисперсионен анализ – ANOVA, установява, че експресията на 
PD-L1 e по-висока при високостепенните УК (HG) спрямо нискостепенните УК (LG) 
на пикочния мехур: 0.58±0.23 спрямо 9.07±2.25, но това наблюдение не достига статис-
тическа значимост (p=0.116). 

От друга страна, чрез прилагането на Т-тест на същите данни, се установява ста-
тистическа значимост в посока на по-голяма честота на високостепенните (HG) спрямо 
нискостепенните (LG) УК на пикочния мехур (p<0.001). Резултатите са представени 
графично на Фигура 13. 
 

 
 
4.4. Корелация между експресията на PD-L1 с хистологичния вариант на УК на 
пикочния мехур и дълбочината на инвазията по TNM системата 

 Класически УК: PD-L1 (-): 42/60 (70%); PD-L1 (+): 18/60 (30%); 
 УК с плоскоклетъчна диференциация: PD-L1 (-): 3/5 (60%); PD-L1 (+): 2/5 (40%); 
 УК с жлезиста диференциация: PD-L1 (-): 3/4 (75%); PD-L1 (+): 1/4 (25%); 
 УК с микрокистична диференциация: PD-L1 (-): 1/1 (100%); PD-L1 (+): 0/1 (0%); 
 УК с микропапиларна диференциация: PD-L1 (-): 2/2 (100%); PD-L1 (+): 0/2 (0%); 
 Костна метастаза от УК на пикочен мехур: PD-L1 (-): 1/1 (100%); PD-L1 (+): 0/1 

(0%). 
 
Резултатите от това изследване са сумирани и представени графично на по-долната 
Фигура 14. 
 

 
р<0.001 

PD-L1 
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Фигура 14. Експресия на PD-L1 в зависимост от хистологичния вариант на пациентите 
с УК на пикочен мехур 

 
 

Проведеният анализ на нашите данни не установява статистически зависима ко-
релация между експресията на PD-L1 и хистологичния вариант на УК на пикочния ме-
хур (p=0.844). 

Чрез прилагането на анализ на същите данни по метода на χ квадрат, не се уста-
нови статистическа корелация между експресията на PD-L1 и стадия, определен по 
TNM системата (p=0.162), но за сметка на това се наблюдава, че експресията на PD-L1 
се увеличава прогресивно със степента на инвазията/стадия, като най-голяма част от 
изследваните УК в този дисертационен труд експресиращи PD-L1 са инвазивните, 
както следва: 12/21 (57.1%) – в pT1 стадий; 8/21 (38.1%) – в pT2a стадий, и нито един 
случай в останалите стадии не дадоха положителен сигнал. При неинвазивните УК 
(pTa) е налице положителна експресия за PD-L1 в само 1/21 (4.8%) случай.  
Резултатите са представени графично на Фигура 15. 
 

Фигура 15. Експресия на PD-L1 в зависимост от TNM стадия 
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По задача 5 
Хисто-епидемиологично, хистологично и ИХХ изследване на гигантските клетки 
в стромата на УК на пикочния мехур: общо патологично и прогностично значе-

ние в съпоставка с туморния стадий, с хистологичния вид и грейдинг на мехурен 
уротелен карцином; диагностичен и диференциално-диагностичен алгоритъм. 

 
Наличието на гигантски стромални клетки в стромата на УК на пикочния мехур 

и в околната му ламина проприя е обект на количественото и качественото изследване, 
на което е посветена тази глава от дисертационния труд.  
 
5.1. Количествено хисто-епидемиологично изследване на гигантските клетки в 
стромата на УК на пикочен мехур  

Количественото изследване на гигантските клетки в стромата на УК и в околната 
ламина проприя, реализирано чрез методите на дескриптивната статистика, е осъщес-
твено на 104 случая (n=104); не е извършено изследване на материала от костната ме-
тастаза (1/105). 

От изследваните общо пациенти (български и френски контингент ), ние устано-
вяваме наличие на моно-, би- и многоядрени гигантски фибробласто-подобни стро-
мални клетки в стромата на УК и в околната лигавична ламина проприя при 37/104 
(35.6%) от случаите, докато при 67/104 (64.4%) от случаите такива клетки не се откри-
ват.  

В 25/37 случая (67.6%) с гигантски стромални клетки се касае за пациенти с УК 
от българския контингент пациенти. 

В 12/37 случая (32.4%) с гигантски стромални клетки се касае за пациенти с УК 
от френския контингент пациенти. 

При българските пациенти наблюдаваме наличие на гигантски клетки при 
27.5%, докато при 72.5% от тях такива няма. Във френската популация от пациенти, 
наличие на гигантски клетки се установява в 92.3%, докато в 7.7% от тях – не се отк-
риват гигантски стромални клетки. 

Гигантските стромални многоядрени клетки не се откриват в нито един от из-
ползваните от нас контролни аутопсионни случаи с нормален пикочен мехур. 

Прави впечатление, че съществува разлика в наличието на гиганстски стромални 
клетки в мехурната ламина проприя при УК на пикочен мехур според географския про-
изход на материала: гигантските стромални клетки са по-често откривани в стромата 
на УК на пикочниия мехур във френския контингент пациенти (92.3% наличие към 
7.7% липса във френските материали спрямо 27.5% наличие към 72.5% липса в българ-
ските материали, p<0.001). 

 
5.2. Количествено хисто-епидемиологично изследване на гигантските клетки в 
стромата на УК на пикочния мехур в корелация с туморния грейдинг  

- При проведения сравнителен анализ между грейдинга на УК (според класифи-
кацията на СЗО от 1973 г.) и наличие на гигантски клетки в стромата на мехурната 
ламина проприя, се установяват следните резултати:  
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Гигантски клетки се установяват: 
 при високо диференцираните УК (G1) – в 6/37 случая (16.2%);  
 при умерено диференцираните УК (G2) –  в 17/37 случая (45.9%); 
 при ниско диференцираните УК (G3) – в 14/37 случая (37.8%). 

Гигантски клетки не се установяват:  
 при високо диференцираните УК (G1) – в 25/67 случая (37.3%);  
 при умерено диференцираните УК (G2) – в 19/67 случая (28.4%); 
 при ниско диференцираните УК (G3) – в 23/67 случая (34.3%). 

Анализът на по-горните резултати показва, че гигантски фибробласто-подобни 
клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина проприя, в преобла-
даващия част от случаите се установяват при умерено и ниско диференцираните УК 
(G2/G3). По отношение на тази тенденция, анализът отчита гранична статистическа 
сигнификантност (p=0.056). 

- При проведения сравнителен анализ между грейдинга на УК на пикочния мехур 
(според класификацията на СЗО от 2016 г.) и наличие на гигантски клетки в стромата 
на лигавичната ламина проприя, се установяват следните резултати:  

Гигантски клетки се установяват:  
 при високостепенните УК (HG) – 27/37 (73%); 
 при нискостепенните УК – 10/37 (27%). 

Гигантски клетки не се установяват:  
 при високостепенните УК (HG) – 35/67 (52.2%); 
 при нискостепенните УК – 32/67 (47.8%). 

Резултатите от това изследване са сумирани и представени графично на по-долната 
Фигура 16. 
 

Фигура 16. Наличие на гигантски стромални клетки в корелация с грейдинга на УК на 
пикочния мехур, според класификацията на СЗО 2016 

              
 

Приложеният анализ на данните показва, че има статистически значима корела-
ция между грейдинга на УК според класификацията на СЗО от 2016 г. и наличието на 
гигантски стромални клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина 
проприя, като тази зависимост е изразена чрез слаба корелация (коефициент на коре-
лация r =0.202, p=0.039).  

Налице е и силно изразена корелация между двата вида грейдинга според класи-
фикациите на СЗО 1973/2016 (r=0.809, p<0.001). Изчисленият грейдинг по двете скали 
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на всяка конкретна проба силно корелира по двете скали, т.е. двете скали много точно 
отразяват грейдинга, независимо, че едната е двустепенна, а другата – тристепенна. 
 
5.3. Количествено хисто-епидемиологично изследване на гигантските клетки в 
стромата на УК на пикочния мехур в корелация със стадия на тумора 

При извършения сравнителен анализ между стадия на УК на пикочния мехур и 
наличието на гигантски клетки в стромата и в околната ламина проприя, се установяват 
следните закономерности:  

 При pTa стадий (неинвазивен) на УК на пикочния мехур, в 8/37 случая 
(21.6%) се установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата; 

 При pT1 стадий на УК на пикочния мехур, в 16/37 случая (43.2%) се 
установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата; 

 При pT2a стадий на УК на пикочния мехур, в 10/37 случая (27.0%) се 
установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата; 

 При pT2b стадий на УК на пикочния мехур, само в 1/37 (2.7%) случая се 
установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата; 

 При pT3а стадий на УК на пикочния мехур, само в 1/37 случая (2.7%) се 
установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата; 

 При pT4a стадий на УК на пикочния мехур, в 1/37 случая (2.7%) се установява 
наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата. 

Приложените дескриптивен анализ и анализ по метода на χ квадрат на данните 
показват, че няма статистически значима корелация между стадия на УК на пикочния 
мехур и наличието на гигантски многоядрени клетки в стромата му (p=0.874).  

От друга страна, установява се тенденция за прогресивно нарастване на броя на 
многоядрени гигантски стромални клетки с увеличаването на степента на туморна ин-
вазия, с пик в стадий pT1 при УК на пикочния мехур.  
Тези разсъждения са отразени  графично на Фигура 17. 
 

Фигура 17. Наличие на гигантски стромални клетки в корелация със стадия на  
УК на пикочния мехур 
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5.4. Хистологично изследване на гигантските клетки в стромата на УК на пикоч-
ния мехур  

5.4.1. Конвенционално хистологично изследване 
В морфологично отношение, на конвенционално оцветени хистологични препа-

рати, гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната му ламина 
проприя имат големи размери – от 10 до 20µm и звездовидна форма. Цитоплазмата им 
е еозинофилна и оскъдна, с наличие на дълги цитоплазмени израстъци. Ядрата са ок-
ръглени, хиперхроматични и мултилобулирани, понякога повече или по-малко ати-
пични, но не се наблюдават митотични фигури (Снимка 4).  

 
 Снимка 4. Наличие на атипични моно-, би- и многоядрени гигантски фибробласто-подобни стро-
мални клетки (маркирани с →) в мехурната ламина проприя в съседство с неинвазивен папила-
рен УК с ниска степен на малигненост. Те се придружават от неспецифична стромална възпали-
телна реакция, богата на плазмоцити и еозинофилни левкоцити. HES, х 400. 
 

Тъканният контекст, в който се намират гигантските клетки в стромата на УК на 
пикочния мехур или в околната лигавична ламина проприя, е на стромална фиброза, 
конгестия и оток, с повече или по-слабо изразена лимфоидна възпалителна реакция – 
до наличие на терциерни лимфоидни структури (Снимка 5).  

 

 
 Снимка 5. Наличие на многоядрени гигантски фибробласто-подобни стромални клетки в мехур-
ната ламина проприя (маркирани с →) в непосредствена близост с терциерни лимфоидни 
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структури от тип 2 и 3 (2-ра и 3-та степен) и с неинвазивен папиларен УК с ниска степен на ма-
лигненост. HES, х 100. 
 

5.4.2. ИХХ изследване  
Ние изследвахме имунохистохимично (ИХХ) 10 случая с наличие на гигантски 

многоядрени клетки в стромата и в околната лигавична ламина проприя, при УК на 
пикочния мехур.  

Получените резултатите са идентични във всички изследвани случаи. Те показ-
ват, че гигантските многоядрени клетки в стромата и в околната лигавична ламина 
проприя при УК на пикочния мехур са: 

 
 Позитивни за виментин (Снимка 6). 

 
Снимка 6. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипични 
клетки в лигавичния хорион, които са виментин позитивни (маркирани с →). 
ИХХ, анти-Виментин х 630. 
 
 Цитоплазмените израстъци на гигантските многоядрени клетки в лигавицата на 

пикочния мехур са позитивни за мезенхимно-съдовия маркер CD34 (Снимка 7). 

 
Снимка 7. Наличие на няколко перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в ли-
гавичния хорион, които са CD34 + позитивни (маркирани с →); за вътрешен позитивен контрол 
служат клетките в стената на околните капиляри. ИХХ, анти-CD34 х 400. 
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 Някои от израстъците на гигантските многоядрени клетки в лигавицата на 
пикочния мехур са позитивни по отношение на гладкомускулния и 
миофибробластен маркер гладкомускулен актин (Снимки 8). 

 
Снимка 8. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавич-
ния хорион, чиито израстъци са позитивни по отношение на гладкомускулния актин (маркирани 
с →); за вътрешен позитивен контрол служат клетките в стената на околните капиляри. ИХХ, 
анти-гладко-мускулен актин х 400. 
 

 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са 
позитивни по отношение на макрофагеалния маркер CD68 (Снимка 9). 

 
Снимка 9. Наличие на няколко гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, 
чиято цитоплазма е позитивна по отношение на макрофагеалния маркер CD68+ (маркирани с 
→); за вътрешен позитивен контрол служат мононуклеарни макрофаги в контекст на възпали-
телния инфилтрат. ИХХ, анти-CD68 х 400. 
 
 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са негативни 

по отношение на съдовия ендотелен маркер CD31 (Снимка 10). 
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Снимка 10. Наличие на няколко перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в ли-
гавичния хорион, които са CD31 негативни (маркирани с →); за вътрешен позитивен контрол 
служат ендотелните клетки на околните капиляри. ИХХ,анти- CD31 х 400. 
 
 
 

 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са 
негативни по отношение на мезенхимния миофибробластен маркер CD10 
(Снимка 11). 

 

 
Снимка 11. Наличие на няколко перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в ли-
гавичния хорион, които са CD10 негативни (маркирани с →). ИХХ, анти-CD10 х 400. 
 
 

 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са 
негативни по отношение на мастоцитния и неврален маркер c-kit (Снимка 
12). 
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Снимка 12. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавич-
ния хорион, които са негативни по отношение на c-kit (маркирани с →); за вътрешен позитивен 
контрол служат положително маркираните перикапилярни мастоцити. ИХХ, анти- c-kit х 630. 
 
 
 В същото време трябва да се отбележи, че при всички изследвани от нас случаи, 

възпалителният инфилтрат, придружаващ гигантските клетки, е богат на масто-
цити, които са c-kit+, което, от своя страна е в полза на дегранулирани мастоцити  
(Снимки 13). 
 

 
Снимка 13. Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са придружени 
винаги от голямо количество перикапилярни c-kit+ мастоцити. ИХХ, анти-c-kit х 630. 
 
 Гигантските клетки са положителни и за стресовия маркер р16+ (Снимка 14). 
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Снимка 14. Гигантските клетки са p16+ положителни (маркирани с →).  
ИХХ, anti- p16  x 400. 
 
 

 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са 
негативни по отношение на алергичния маркер имуноглобулин G4 (IgG4) 
(Снимки 15). 

 
Снимка 15. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавич-
ния хорион, които са негативни по отношение на IgG4-; за вътрешен позитивен контрол служат 
няколко положително маркирани перикапилярни плазмоцити. ИХХ, IgG4 х 630. 
 

 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са 
негативни и по отношение на ИХХ-те маркери: CKAE1/AE3, CD34-blast, 
Ki-67, GATA3, PD-L1, както и CD45 и CD1a. Също така и по отношение 
на хистохимичното оцветяване по Perls (Снимки 16 – 23). 
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Снимка 16. Гигантски клетки с негативна експресия за CK AE1/AE3, за вътрешен положителен 
контрол служи положително маркиран нискостепенен УК. ИХХ, anti-CKAE1/AE3 x 200. 
 
 
 

 
Снимка 17. Гигантска клетка, в които липсва експресия за CD34 blast- (маркирана с →), за вът-
решен положителен контрол служат околните капиляри. ИХХ, anti-CD34blast  x 400. 
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Снимка 18. Гигантски клетки, негативни за Ki-67- (маркирани с →), за вътрешен  
положителен контрол служат мононуклеарните възпалителни клетки. ИХХ, anti-Ki-67 x  630. 
 
 
 

 
Снимка 19. Гигантски клетки негативни за GATA3- (маркирани с →), за 
вътрешен положителен контрол служи околната уротелна лигавица.  
ИХХ, anti-GATA3 x 400. 
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Снимка 20. Гигантски клетки с негативна експресия за PD-L1- (маркирани с →). ИХХ,  
anti-PD-L1 x 400. 
 

   
Снимка 21 и 22. Гигантски клетки негативни за CD45- (Сн.21) и CD1a- (Сн.22)  
(маркирани с →). ИХХ, CD45 x 200 
  

 
Снимка 23. Гигантски клетки негативни за Perls - (маркирани с →). Perls x200 
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Резултатите от проведеното от нас ИХХ-но изследване са сумирани на Таблица 8. 
 

Таблица 8. ИХХ-фетнотип на гигантските многоядрени клетки в стромата на УК и в 
околната мехурна ламина проприя 

ИХХ- антитела Експресия 
Vimentin + 

SMA + 
Desmin + 
CD34 + 
CD68 + 
p16 + 

CK AE1/AE3 _ 
CD31 _ 
pS100 _ 

c-kit (CD117) _ 
CD34blast _ 

Ki-67 _ 
IgG _ 

PD-L1 _ 
GATA3 _ 
CD10 _ 
CD45 _ 
CD1a _ 

 
 

5.4.3. Изграждане на диференциално-диагностичен алгоритъм 
 
Въз основа на по-горе посочените резултати, ние предлагаме обобщен алгори-

тъм от хистологични, хистохимични и ИХХ критерии за диагностика на многояд-
рените гигантски клетки, наблюдавани в стромата на УК на пикочния мехур: 

1. Многоядрените гигантски клетки, освен при хронични цистити и други ме-
хурни увреждания, се локализират в стромата на УК на пикочния мехур и в околната 
ламина проприя. 

2. Многоядрените гигантски клетки са с размери от 10 до 20µm и звездовидна 
форма. 

3. Цитоплазмата им е еозинофилна и оскъдна, с наличие на дълги цитоплазмени 
израстъци.  

4. Ядрата са окръглени, хиперхроматични и мултилобулирани, понякога повече 
или по-малко атипични, но не се наблюдават митотични фигури.  

5. Хистохимично, многоядрените гигантски клетки са негативни при оцветяване 
по Perls.  
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6. Имунохистохимично (ИХХ), многоядрените гигантски клетки са положи-
телни за мезенхимните и миофибробластни маркери (виментин, гладкомускулен актин, 
дезмин и CD34), за макрофагеалния маркер CD68 и за маркера на клетъчното остаря-
ване и дегенерация р16.  

 
Въз основа на нашите резултати на по-горния диагностичен алгоритъм, ние 

предлагаме и обобщен алгоритъм за диференциална диагноза на многоядрените ги-
гантски клетки при УК на пикочния мехур.  

Диференциалната диагноза трябва да се прави: с многоядрените гигантски 
клетки при „специфичните“ видове цистити, напр. при туберкулоза, при ксантограну-
ломатозен цистит, след хирургични мехурни интервенции, при наличие на хирурги-
чески конци или други чужди тела; с многоядрените гигантски клетки при радиационен 
цистит; с многоядрените туморни гигантски клетки в стромата на УК „ин ситу“ или с 
инвазивен УК, съдържащ гигантски туморни клетки; с многоядрените гигантски 
клетки, особено, наблюдаващи се при мезенхимни тумори на пикочния мехур; с мно-
гоядрените гигантски клетки, наблюдаващи се в стромата на някои бенигнени туморни 
процеси на женския полов тракт. 
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Глава V. 
ОБСЪЖДАНЕ 

Обобщените в литературата данни дават основание да се приеме, че карциномът 
на пикочния мехур е мултифакторно заболяване, характеризиращо се с агресивен ход, 
чести рецидиви и висока смъртност в световен мащаб, включително и в България (Ан-
тонова, O. и кол., 2015; Kirkali, Z. et al., 2005; Katz, H. et al., 2017; Santoni, G. et al., 2018). 
Терапевтичните възможности за напреднал УК на пикочен мехур си остават непроме-
нени вече повече от 30 години. Цитотоксичната химиотерапия на базата на циплатина 
е стандартното лечение за УК на пикочния мехур и е особено предпочитан вариант за 
лечение на инвазивните мехурни карциноми, докато интравезикалната имунотерапия 
или химиотерапия с BCG се прилага като адювантна терапевтична опция при немуску-
лен инвазивен рак на пикочния мехур, съответно след трансуретрална резекция, с цел 
предотвратяване на рецидиви и прогресия (Kim, H.S. еt al., 2018). През последните 2 – 
3 години обаче се наблюдава качествено нов етап в лечебния подход, обхващащ освен 
утвърдените стандартни методи като химиотерапия и хирургия, така и използването на 
имунотерапия. Последната се основава на ИХХ изследване на експресията на PD-L1 в 
УК на пикочния мехур и в зависимост от резултата, последващо приложение на 
чекпойнт инхибитори. Понастоящем, биологичните маркери за прогнозиране, които са 
широко проучени и използвани в клинични и/или научни условия, включват предимно 
експресия на PD-L1 в туморната микросреда. FDA одобри придружаващите PD-L1 ди-
агностични тестове при няколко вида тумори. Въпреки това, всеки тест е разработен 
със собствени реагенти, изработвани при нееднородни работни условия и с различни 
критерии за интерпретация. Субективната оценка, както и несъпоставими и несъответ-
стващи PD-L1 оцветяващи тестове, ограничават тяхната способност за прогнозиране. 
Междувременно, имайки предвид сравнително сложния и изключително динамичен 
характер на туморния имунен отговор, необходима е концепция за определяне на иму-
носкора, която да има същевременно диагностична и прогностична стойност. Към 
днешна дата пет чекпойнт инхибитора, блокиращи PD-1 (Pembrolizumab, Nivolumab) 
или PD-L1 (Atezolizumab, Durvalumab и Avelumab), са одобрени от US-FAD и EMA за 
първа или втора терапевтична линия при инвазивните 

УК на пикoчния мехур, на базата на траен терапевтичен отговор и управляеми 
профили на безопасност, наблюдавани в съответните клинични изпитвания (Kim, H.S. 
еt al., 2018; Koshkin, V.S. et al., 2018). Одобреният през май 2016 г. Atezolizumab и 
Nivolumab, одобрен през февруари 2017 г., са първите разрешени за приложение като 
втора линия в терапията на пациенти с УК на пикочен мехур, лекувани с цисплатина, 
на базата на клинични данни от фаза II. На 16 март 2017 г. резултатите от фаза III из-
питване KEYNOTE-045 показват, че преживяемостта е значително по-дълга при паци-
енти, лекувани с Pembrolizumab, в сравнение със стандартната химиотерапия от втора 
линия (Farina, M.S. et al., 2017; Rouanne, M. et al., 2018). Работната група SIU (Société 
Internationale d'Urologie) – ICUD (International Consultation on Urologic Diseases), Фран-
ция, обобщава най-новопубликуваните заключения и препоръки по тема, близка до те-
мата в този дисeртационен труд – касаеща основно системната терапия на метастатичен 
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рак на пикочния мехур (Merseburger, A.S. et al., 2019). До момента, получените резул-
тати са недостатъчни, в относително начална фаза, като все още има ограничена вали-
дация и липса на стандартизация, водещи до различни анализи при първичните УК на 
пикочния мехур и такива с регионални и далечни метастази. Недостатъчно добре е изу-
чена и имуноморфологията на стромата на УК на пикочния мехур, а някои от нейните 
компоненти – като гигантските многоядрени клетки, са почти непознати на патолога.  

Именно тези въпроси и затруднения, пред които са изправени патолозите, уро-
лозите и онколозите, ни мотивираха да изследваме по-задълбочено тези проблеми, из-
ползвайки едновременно материали от две различни в географско отношение страни – 
България и Франция. 
 
По задача 1: Проучване на основните епидемиологични показатели на УК в бъл-
гарска и френска популация пациенти: честота, възраст, пол и съпоставка на ре-
зултатите при двете групи с оглед определяне елементи на географска патология. 
  

До този момент в родната литература количествените епидемиологични изслед-
вания, касаещи честотата на УК на пикочния мехур, на биопсични и резекционни па-
тологоанатомични материали, са недостатъчни.  

Нашите резултати показват честота на УК на пикочния мехур сред българския 
контингент пациенти от 8.7%. Тези резултати съвпадат с резултатите на други автори 
(Велев, Г., 1996). 

Нашите резултати показват честота на УК на пикочния мехур сред френския кон-
тингент пациенти от 74.5%. Тази значително по-висока честота сред френския контин-
гент от пациенти най-вероятно се дължи на различия в диагностично-терапевтичната 
стратегия, като преобладаващата част от интервенциите са предимно с терапевтична, а 
не с диагностична цел.  

До този момент в родната литература количествените епидемиологични изслед-
вания, касаещи възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур на биопсични (ТУР и 
резекционни) патологоанатомични материали, са недостатъчни.  

С оглед улеснение и нагледност, изследваните от нас случаи се разпределят в 
6възрастови декади, описани подробно в глава „Резултати“. Средната възраст на изс-
ледваните пациенти с УК на пикочен мехур е 70 ± 10.98 години, като най-младият па-
циент е на 42-годишна възраст, а най-старият – на 93 години. Средната възраст на бъл-
гарската група пациенти с УК на пикочния мехур е 70.14 ± 11.16 години, докато тази 
на френската група пациенти е 69.62 ± 10.09 години. Тези резултати съвпадат с резул-
татите на други автори (Велев, Г., 1996; Ploeg, М. et al., 2009; Kirkali, Z. еt al., 2005; 
McDaniel, S.A. et al., 2015). 

До този момент в родната литература количествените епидемиологични изслед-
вания, касаещи пола на пациентите с УК на пикочния мехур на биопсични (ТУР и ре-
зекционни) патологоанатомични материали, са недостатъчни.  

Нашите данни свидетелстват, че по-голямата част от пациентите за двете нацио-
налности са от мъжки пол (72.4%) със съотношение мъже към жени – 3:1, без значима 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kirkali%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16399414
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разлика в съотношението между различните години на събиране на урологичните ма-
териали. Тези данни съвпадат и с данните на други автори (Cheng, W. et. аl., 2018; De 
Maeseneer, D.J. еt al., 2016; Breyer, J. еt al., 2017).  

Извършените дескриптивен и корелационен анализ по метода на χ квадрат уста-
новяват, че няма статистически значима разлика в съотношението между половете през 
различните години на събиране на урологичните материали (р=0.396). 

До този момент в литературата липсват количествени епидемиологични изслед-
вания с елементи на географска патология и статистически анализ, касаещи пациентите 
с УК на пикочния мехур на биопсични и резекционни патологоанатомични материали. 
Получените резултати и техният дескриптивен и корелационен анализ по метода на χ 
квадрат показват, че не се открива статистически значима разлика (p=0.873) по отно-
шение на един от основните епидемиологични показатели – възраст, при пациентите с 
УК на пикочния мехур, в зависимост от географското разпространение: Източна Ев-
ропа/Западна Европа. Тоест няма елемент на географска патология по отношение на 
този основен епидемиологичен показател. Тези резултати са в подкрепа на убиквитер-
ния характер на УК на пикочния мехур, в чието развитие вероятно не се намесват локо-
регионални фактори: географско разположение, климат, начин на хранене, етнически, 
културални и социално-икономически фактори.  
 
По задача 2: Хисто-епидемиологично проучване на основните морфологични по-
казатели на УК на пикочния мехур: хистологичен вариант и туморен стадий  
 

По-голямата част от туморите на пикочният мехур са с епителен произход и по-
точно от уротела на мехурната лигавица. Към днешна дата се препоръчва използването 
на термина уротелни тумори, респективно уротелни карциноми (УК), наричани в 
по-близкото или по-далечно минало преходноклетъчни и екскреторно-уринарни 
тумори (Беловеждов, В. и сътр., 2020). Уротелните тумори представляват 80% от тумо-
рите на пикочния мехур и 95% от всички неоплазми на мехура, бъбречното легенче, 
уретерите и уретрата (Grignon, D.J. et al., 2014). Те са най-честите тумори, ангажиращи 
пикочо-половата система и въпреки напредъка на терапевтичните възможности, нивата 
на смъртност се задържат константни (Tsai, K.W. et al., 2018). 

Хистологичните варианти на УК на пикочния мехур, според СЗО 2016 (Allory, 
Y. еt al., 2017), могат да се наблюдават изцяло или частично в един тумор (Sibony, M. 
et al., 2012). Тяхното познаване от патолога е необходимо, понеже прогнозата на някои 
от тях е неблагоприятна и понеже в някои случаи те може да са в чист вид, т.е. да не са 
асоциирани с типичен УК (Sibony, M. et al., 2012). Повечето от тези хистологични ва-
рианти са инвазивни (инфилтративни) УК, на които патологът трябва да направи прог-
ностично стадиране. Инвазивният УК е много често с хетерогенна морфология: кон-
венционална уротелна (класически тип) или „дивергентна“ – плоскоклетъчна, жлезо-
подобна, трофобластна, микропапиларна, гнездна, микрокистична, плазмоцитопо-
добна, саркоматоидна, от лимфо-епителен тип, гигантоклетъчна, със съдържащи ли-
пиди или гликоген туморни клетки, недиференцирана (Беловеждов, В. и кол., 2020). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29358573
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Известно е, че повечето от инвазивните УК (= или > pT1) са от висока степен на малиг-
неност (Sibony, M. et al., 2012). Хистологичното градиране на УК, макар и вероятно 
несъвършено, е задължително и то има основно значение като прогностичен фактор. В 
този контекст, използването на клиничния термин „повърхностен“ уротелен тумор не 
е за предпочитане, понеже има риск погрешно такава лезия да се приеме за тумор с 
благоприятна прогноза (Sibony, M. et al., 2012). 

До този момент в родната литература морфологичните изследвания на пациенти 
с УК на пикочния мехур на биопсични и резекционни патологоанатомични материали 
са недостатъчни. 

Нашите резултати по отношение на хистологичния вариант на УК на пикоч-
ния мехур са подобни на резултатите на другите автори (Beltran, L.A. et al., 2017; Klaile, 
Y. et al., 2009; Processali, T. et al., 2020). В нашето проучване най-висока е честотата на 
класически вариант на УК на пикочен мехур (в чист вид, 100% уротелен) – 86.7%, 
следвано от УК с плоскоклетъчна диференциация – 4.8%; УК с жлезиста диференциа-
ция – 3.8%; УК с микрокистична диференциация – 1.9%; УК с микропапиларна дифе-
ренциация – 1.9%, и костна метастаза от класически УК на пикочния мехур – 1%.  

Макар че УК са сравнително лесно достъпни за биопсиране и не толкова трудни 
за диагноза, сериозен проблем продължават да бъдат честите рецидиви, както и услож-
ненията в напредналите случаи (Беловеждов, В. и сътр., 2020). Това наложи поредна 
промяна на класификацията на тези неоплазми (в сила от 2017 г.), която има и важно 
прогностично значение. Доброто й познаване осигурява точната диагностика, която 
дава по-големи възможности за адекватно лечение.  

По отношение на стадирането, от гледна точка на патолога, УК на пикочния ме-
хур се разделят на: неинвазивни (pTa и карцинома „ин ситу“) и инвазивни (pT1 и pT2 
на биопсия и ТУР материал) (Беловеждов, В. и кол., 2020).  

По отношение на разпределението на изследваните от нас случаи с УК на пико-
чен мехур и неговия хистологичен вариант и туморен стадий по ТNM системата, прави 
впечатление, че групата пациенти с класически УК са първично диагностицирани в pT1 
стадий (44%); пациентите с УК с плоскоклетъчна диференциация са диагностицирани 
в pT2a (60%); тези с УК с жлезиста диференциация – в pT2a стадий (75%); докато слу-
чаите на УК с микрокистична и микропапиларна диференциация са диагностицирани 
в pT1 стадий (100%). Тези наши данни съответстват напълно с данните от литературата 
(Chalasani, V. et.al., 2009). Те показват, че УК на пикочния мехур с елементи на раз-
лични, некласически хистологични диферециации, имат по-агресивен и по-бърз ход на 
развитие, което е правопропорционално на стадия, в който се диагностицират за първи 
път, за разлика от класическия мехурен УК (Chalasani, V. et.al., 2009). 

Нашите резултати по отношение на туморния стадий по TNM системата 2017, 
както е показано в раздел „Резултатите“ в Tаблица 5, показват, че преобладаваща част 
от първично диагностицираните УК на пикочен мехур заемат туморите с инвазия в ла-
мина проприя (pT1) – 44.8%, следвани от неинвазивни УК (pTa) –26.7%, подобно на 
резултатите от други научни проучвания (Degeorge, K. et al., 2017; Zhu, C.Z. et al., 2019; 
Chalasani, V. et al., 2009; Processali, T. et al., 2020; Breyer, J. еt al., 2017).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breyer%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29150702
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По литературни данни, в повечето проучвания се изтъква изключително важната 
роля на pT1 стадий на УК на пикочния мехур (Nepple et al., 2009; Mostafid, H. et al., 
2018; Mannas, M.P. et al., 2018). Nepple, G.K. et al. считат, че рТ1 стадий при УК на 
мехура е изключително агресивен и потенциално летален, защото приблизително 70% 
от новодиагностицираните пациенти с УК на пикочния мехур са именно с инвазия в 
ламина проприя и анализирайки данните от пробите, взети чрез ТУР, в 69% до 80% от 
pT1 УК рецидивират и 33% до 48% прогресират.  

Авторите препоръчват внимателна оценка от страна на патолозите за наличие 
макар и на фокална инвазия, докато препоръката към уролозите е винаги при случаи на 
УК в рТ1 стадий да се прави повторна ТУР (Nepple et al., 2009; Mannas, M.P. et al., 2018; 
Reisz, P.A. et al., 2018). Тези препоръки се дължат на получените резултати от тяхното 
ретроспективно проследяване на подобни случаи, като данните им показват, че в 25% 
до 35% от случаите, диагностицирани като неинвазивни УК на пикочен мехур (рТа) на 
материали от ТУР, при последвала цистектомия се установява инвазия. Препоръчител-
ният период за повторна резекция е около 4 седмици за пациенти в рТ1 стадий. По 
време на повторна резекция 45% до 76% от пациентите демонстрират остатъчен рак на 
пикочния мехур, докато в 29% до 40% са вече с инвазия в мускулния слой, а в 30% до 
50% от тези пациенти развират инвазивен карцином след 5-годишен период (Nepple et 
al., 2009; Mostafid, H. еt al., 2018; Kitamura, H. et al., 2015).   

Имайки предвид тези данни и препоръки, както и получените от нас резултати, 
бихме могли в бъдеще да проследим с каква честота е прогресията при пациенти с УК 
на пикочен мехур в България, първично диагностицирани в рТ1 стадий.  

Понеже се смята за прието, че pT стадия на един УК може с точност да се опре-
дели само на оперативен материал от цистопростатектомия на ТУР материал, патоло-
гът трябва да използва само номинацията стадий „Т“, а не „pT“ (Epstein, J.I. et al., 1998).  

В практическо отношение, тук е мястото да се отбележи промяната в последната 
TNM от 2017 г. спрямо предходните (от 2009 г.). Разликата е, че на материал от ТУР на 
УК на пикочния мехур, когато има туморна инфилтрация на мускулния слой на мехур-
ната стена (T2), патологът трябва да посочи в текстова форма дали е засегнат повърх-
ностният или дълбокият мускулен слой, но няма право да се ангажира в субстадиране 
на T2a (повърхностен мускулен слой) и T2b (дълбок мускулен слой), каквато беше 
практиката в предходната TNM от 2009 г. Според съвременните изисквания, такова 
субстадиране е позволено само на оперативен материал от цистопростатектомия. Оче-
видно, причината е големият риск от грешки в точната преценка на нивото на мускул-
ната инфилтрация на ТУР материала. Подобно е положението и по отношение на пре-
ценката на туморна инфилтрация в мастната тъкан (T3). Имайки предвид, че нормално 
мастна тъкан може да се наблюдава в лигавичния хорион или в мускулния слой, тази 
преценка остава запазена само за оперативен материал от цистопростатектомия (Allory, 
Y. et al., 2017).   

Въпреки това, според данните от проучването на Cheng, L. et al., извършвайки 
обстойно патоморфологично изследване на n=105 случаи на материали от ТУР и цис-
тектомии при пациенти с УК на пикочен мехур, се установява, че хистологичният 
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грейдинг на пробите, получени чрез ТУР, са съпоставими с патологичен стадий при 
цистектомия (P <0.001) и че хистологичният грейдинг би могъл да се счита за предик-
тивен фактор за патологичния стадий (Cheng, L. et al., 2000). 

При съпоставянето на получените от нас резултати, касаещи пола на пациентите 
с УК на пикочния мехур и степента на туморната инвазията по TNM системата, се 
установява, че преобладаващата част от пациентите и за двата пола (45.2%), са 
диагностицирани за първи път в T1 стадий. При съпоставянето на получените от нас 
резултати, касаещи възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур и степента на 
туморната инвазията по TNM системата, ние установяваме, че преобладаващата част 
от пациентите, при които има туморна инфилтрация са в 4-та декада (70 – 80-годишна 
възраст). 

При извършване на корелационен анализ с цел откриване на асоциация между 
степента на инвазия по TNM и съответно пола и възрастта на пациентите с УК на пи-
кочния мехур, установяваме че няма статистически значима зависимост между тях 
(р=0.064 и р=0.142, съответно).  

 
По задача 3: Епидемиологично проучване на хистологичната диференциация на 
УК на пикочния мехур в българска и френска популация пациенти: съпоставка 
на резултатите при двете групи пациенти с оглед определяне елементи на геог-
рафска патология 

 
На съвременния етап, за правилна се приема консенсусната практика хистоло-

гичното градиране на УК да се осъществява от патолога по двете класификации на 
СЗО: последната от 2016 г., разделяща УК на такива с ниска и с висока степен на ма-
лигненост (low и high grade), и тази от 1973 г., градираща ги в три степени според ди-
ференциацията: G1, G2 и G3 (Allory, Y. еt al., 2017). Хистологичното градиране е осо-
бено важно за прогнозата при pTa УК (Allory, Y. et al., 2017). Ако един УК е преиму-
ществено от ниска степен на малигненост, но съдържа контингент с висока степен на 
малигненост, той трябва да се приема и третира като УК с висока степен на малигне-
ност (Allory, Y. et al., 2017). Трябва да се има винаги предвид, от чисто практическа 
гледна точка, че един УК с ниска степен на малигненост (СЗО 2017) или G1 (СЗО 1973) 
почти никога не е инвазивен (Allory, Y. et al., 2017). 

До този момент в родната литература липсват хисто-епидемиологични изслед-
вания, касаещи хистологичния грейдинг на пациенти с УК на пикочния мехур. 

Нашите резултати, отнасящи се до честотното разпределение на УК на пикочния 
мехур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на 
CЗО от 1973 г. (WHO-1973), показват, че случаите с умерено и високо диференцирани 
карциноми (G2 и G3) преобладават поравно над ниско диференцираните (G1). Съот-
ветно при честотно разпределение по хистологичния грейдинг на всичките изследва-
ните случаи с УК на пикочния мехур в този дисертационен труд (n=105), според двус-
тепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 2016 г. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10664630
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(WHO-2016), в 60% се установяват УК с висока степен на малигненост. Тези данни 
са напълно идентични с данните, посочвани от други автори (Breyer, J. еt al., 2017). 

Относно двустепенната скала за оценка на малигнеността на УК по класифика-
цията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016), трябва да се изтъкне, че в хисто-прогностично 
отношение и двете групи УК могат да имат различен еволюционен потенциал; в хис-
тологичната диагноза тези две групи, в зависимост от степента на цитологичния ати-
пизъм, се означават като нискостепенни и високостепенни:  

- УК с ниска степен на малигненост (LG); характеризира се с нисък 
риск за туморна прогресия; 

- УК с висока степен на малигненост (HG); има изразен риск за 
туморна прогресия, манифестираща се с дълбока мускулна инфилтрация (pTa с 
висока степен на малигненост, уротелен карцином „ин ситу“ и pT1).  

С други думи казано, хистологичното туморно градиране, макар и вероятно не-
съвършено, е задължително и има значението като прогностичен фактор. В този кон-
текст, използването на клиничния термин „повърхностен“ уротелен тумор не е за пред-
почитане, понеже има риск погрешно такава лезия да се приеме за тумор с благопри-
ятна прогноза (Allory, Y. et al., 2017).   

До този момент в литературата липсват хисто-епидемиологични изследвания, 
касаещи хистологичния грейдинг на пациенти с УК на пикочния мехур. 

При извършване на анализ сред първично диагностицираните УК на пикочния 
мехур отделно за двата контингента от пациенти, според тристепенното оценяване на 
малигненост на УК на пикочния мехур по СЗО 1973, най-голям дял от случаите сред 
българските пациенти представляват ниско диференцираните УК (G3) с 34.8%, докато 
при френския контингент – най-много са умерено диференцирани УК на пикочен ме-
хур (G2) (46.2%). Едно от възможните обяснения за тези резултати е различното ниво 
на развитие на здравните системи в двете страни, безусловно свързано с икономичес-
кото ниво на съответната държава, но най-вероятното логично обяснение е свързано с 
разликата в скалите за оценка по СЗО 1973 и СЗО 2016 (вж. по-долу).  

От наличните данни и за двата контингента пациенти ясно се вижда, че все пак, 
най-голям дял заемат умерено и ниско диференцираните УК (G2 и G3), като не се ус-
тановява статистически значима разлика между разпределението според хистологич-
ната диференциация в зависимост от географската ширина (p=0.461), което показва ед-
нородността на цялата група от включените в дисертацията тумори/пациенти. 

При извършване на анализ сред първично диагностицираните УК на пикочния 
мехур отделно за двата контингента от пациенти според двустепенната скала за оценка 
на малигненост на УК на пикочния мехур по СЗО 2016, най-голям дял от случаите 
(60%), еднакво и в двата контингента, представляват УК с висока степен на малигне-
ност (HG). От тези данни става ясно, че високостепенните (HG) УК на пикочния мехур 
са по-чести в сравнение с нискостепенните (LG) УК и за двата контингента пациенти. 
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Направеният анализ показва, че е налице гранична статистическа разлика в раз-
пределението по степен на хистологична диференциация (грейдинг) на УК на пикочния 
мехур в зависимост от географският произход на изследвания материал (p=0.053). 

Извършената съпоставка между тристепенната и двустепенната система за 
оценка на малигненост на туморите по СЗО 1973 и по СЗО 2016, установява изразена 
корелация между тях (коефициент на корелация Пиърсън r=0.890, р<0.001).  

От друга страна, еднаквите резултати за двата контингента пациенти според сис-
темата на СЗО 2016 обясняват разликата, получена при системата СЗО 1973 и показват 
нагледно съвършенствата на двустепенната скала за хистологична оценка на малигне-
ност на УК на пикочния мехур (СЗО 2016 г.). От получените резултати ние наблюда-
ваме тенденция за постепенно увеличаване на броят на пациентите мъже, но не и на 
жените, паралелно с увеличение на грейдинга и по двете системи за оценка на степента 
на малигненост СЗО 1973 и СЗО 2016. Тази тенденция най-вероятно се дължи на вли-
янието на определен етиологичен фактор за дадена страна, тя е налице в публикацията 
от други автори (Mungan, N.A. et al., 2000). 

Ние потърсихме връзка помежду различните възрастови декади и в двете сис-
теми за хистологичен грейдинг и отчитаме статистически значима, макар и много 
слаба, корелация между възрастта на пациентите и тристепенната скала за оценка на 
малигнеността по СЗО 1973 (анализ по метода на χ квадрат: r=0.243, p=0.013). Също 
така установяваме, че в 5 от изследваните от нас 6 възрастови декади е налице по-голям 
процент на високостепенните спрямо нискостепенните УК, с изключение на 2-та де-
када (50-59 годишна възраст). В литературата липсват други подобни наблюдение по 
този въпрос и според нас възможно логично обяснение на този факт трябва да се търси 
в относително младата възраст на пациентите от тази декада и степенността в развити-
ето, респективно в малигнеността на УК на пикочния мехур. 

В нашето проучване установяваме умерено значима статистическа асоциация,  
оценена чрез коефициенти на корелация Пиърсън (r=0.590 и r=0.583, съответно, 
p<0.001) между хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур по съответно СЗО 
1973 и СЗО 2016 и актуалната TNM система за стадиране. Такава асоциация е описана 
и от други автори (Cheng, L. et al., 2000; Allory, Y. et al., 2017). Преди всичко трябва да 
се има предвид, че папиларните УК с висока степен на малигненост и УК „ин ситу“ 
много често се съчетават с инвазивни уротелни тумори (≥ pT1). От друга страна, папи-
ларните УК с ниска степен на малигненост практически никога нямат инвазивна ком-
понента в мускулния слой (Cheng, L. et al., 2000; Allory, Y. et al., 2017). 
 
По задача 4: Проучване ИХХ-та експресия на PD-L1 в УК: корелация на получе-
ните резултати с пола и възрастта на пациентите, със стадия, с хистологичния вид 
и грейдинг на УК. 
 

До този момент в родната литература липсват ИХХ изследвания, касаещи експ-
ресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур. 
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В настоящето проучване е използван кит за определяне на експресията на PD-L1 
(Dako22C3pharmDx) на подбрани 73 случая, при еднакви условия, следвайки стандар-
тните протоколи. По отношение на коментара на нашите резултати за експресията на 
PD-L1 в УК на пикочния мехур, можем да подчертаем, че те са идентични с тези от 
литературата. Подобни данни се установяват и в наскоро публикувани научни трудове 
от други автори, като в техните научни трудове положителната експресия варира в ди-
апазон между 14 – 40%, т.е. в цифрово отношение получените от нас данни са иден-
тични с тези от литературата (Hodgson, A. et al., 2018; McDaniel, S.A. et al., 2015; Breyer, 
J. еt al., 2017; Patel, S.P. et al., 2015; Eckstein, М. et al., 2019).  

В нашето изследване PD-L1 експресията е открита в 28.8% от случаите, а в 
71.2% – не се наблюдава експресия. Подобни данни са открити в наскоро публикувани 
научни трудове от други автори. Hodgson, А. et al. извършват ИХХ изследване за експ-
ресията на PD-L1 на 27 случая на пациенти с УК на пикочен мехур, използвайки  и 
трите най-широко разпространени търговски кита – Dako 22C3, Ventana SP142 и 
Ventana SP263, и установяват, че само 14% от изследваните от тях случаи са с положи-
телна PD-L1 експресия, докато Patel, S.P. et al. публикуват научни трудове, в които 
ИХХ потвърждават положителна експресия в 21% от УК на пикочния мехур (Hodgson, 
A. et al., 2018; Patel, S.P. et al., 2015). Според Bellmunt, J. et al., 20% от първично диаг-
ностицираните УК на пикочен мехур са положителни за PD-L1, а в 80% липсва експ-
ресия. Подобно съотношение описват и в случаите с метастази от мехурен УК – в 14% 
отчитат положителна експресия за PD-L1 и в 86% – отрицателна (Bellmunt, J. et al., 
2015). Според Huang, Y. et al., положителна експресия се установява в 24.2% от изслед-
ваните техни случаи на УК на пикочен мехур. Boorijan, S.A. et al. установяват положи-
телна PD-L1 експресия само в 12.4% (Boorjian, S.A. et al., 2008), а Xylinas, E. et al. – в 
25% от случаите (Xylinas, E. et al., 2014). По литературни данни, относително голям 
брой научни проучвания от Съединените щати, Китай, Германия, Африка, Израел и 
Австрия подкрепят нашите резултати в процента на докладваните идентифицирани по-
ложително УК за PD-L1: Powles, T. et al. публикуват доклад, в който отчитат положи-
телна експресия в 11% (Powles, T. et al., 2014); Zhang, B. et al. докладват за почти една-
къв процент на положителни УК – 12.3% (Zhang, B. et al., 2017); Rosenberg, J.E. et al. 
установяват положителнa експресия в 32.2% (Rosenberg, J.E. et al., 2016); Balar, A.V. et 
al. отчитат  в 26.9% от случаите с положителна експресия за PD-L1 (Balar, A.V. et al., 
2017); Apolo, A.B. et al. наблюдават положителна PD-L1 експресия в 35.1% (Apolo, A.B. 
et al., 2017); Krabbe, L.M. et al. – в 26.2% от случаите (Krabbe, L.M. et al., 2017); Skala, 
S.L. et al. – в 23.5% (Skala, S.L. et al., 2017); Tretikova, M. et al. – в 20.8% (Tretiakova, M. 
et al., 2017) и Pichler, R. et al. – в 26.2% от техните случаи (Pichler, R. et al., 2017).  

Получените от нас резултати, въпреки липсата на статистическа зависимост при 
проведения корелационен анализ, не показват асоциация между експресията на PD-L1 
с пола (р=0.668) и с възрастта (р=0.775) на пациентите с УК на пикочния мехур. По-
добни данни отчитат и други автори, като според тях също няма статистически значима 
асоциация между възрастта на пациентите и експресията на PD-L1, като в цифрово 
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отношение получените от нас данни са идентични с тези от литературата (McDaniel, 
S.A. et al., 2015). 

Въпреки че данните не показват статистическа зависимост, ние определяме едно 
съотношение от 3:2 в полза на мъжете при случаите с позитивна експресия на PD-L1.  

Въпреки че данните не показват статистическа зависимост, ние определяме, че 
преобладаващата част от пациентите, чиито УК на пикочния мехур експресира PD-L1, 
се намират между 50- и 80-годишна възраст (2-ра и 4-та възрастова декада според на-
шата схема на разпределение).  

71.4% от българския контингент пациенти и 28.6% от френския контингент па-
циенти са положителни за PD-L1 и съответно 88.5% от българския контингент паци-
енти и 11.5% от френския контингент пациенти не експресират PD-L1. 

Получените от нас резултати показват статистически значима корелация в по-
сока на по-голяма честота на експресия на PD-L1 при инвазивните високостепенни 
(HG) УК спрямо нискостепенните (LG) УК на пикочния мехур (p<0.001). Тези данни 
подкрепят данните и от други проучвания (Davick, J.J. et al., 2018; Breyer, J. еt al., 2017; 
McDaniel, S.A. et al., 2015; Cheng, L. et al., 2000; Wankowicz, S.A.M. et al., 2017).  

Inman, B.A. et al. извършват ИХХ изследване с цел установяване на PD-L1 експ-
ресия при 280 пациенти с УК на пикочния мехур и потвърждават, че PD-L1 експресията 
е по-висока при HG, отколкото при LG карциноми на пикочен мехур (p = 0.009) (Inman, 
B.А. et al., 2007). Сходни резултати отчитат и Kawahara, T. et al., като според тях също 
така PD-L1 положителната експресия е значително по-висока в HG УК карциноми, от-
колкото при LG (p < 0.050 and p < 0.010) (Kawahara, T. et al., 2018).  

Нашите резултати, както и тези от достъпните литературни данни, предполагат, 
че PD-L1 би могъл да бъде новият биомаркер, който корелира с хистологичния грей-
динг на УК на пикочния мехур и същевременно представлява медиатор за прогресията 
на стадия. 

В получените от нас резултати не се установява статистически зависима корела-
ция между експресията на PD-L1 и хистологичния вариант на УК на пикочния мехур, 
но положителната експресия доминира в случаите на УК с плоскоклетъчна диферен-
циация (40%), следвано от класически УК (30%). Идентични резултати се отчитат в 
литературата (Reis, H. et al., 2019; Li, H. et al., 2020).  

Идентични резултати са докладвани от Reis, Н. et al., които установяват че PD-
L1 се експресира в значителен процент от случаите на УК с плоскоклетъчна диферен-
циация. Тези цифри са равни или по-високи от тези за класически УК (4% до 30%).  

Според данните от научни проучвания на Pichler, R. et al., висока PD-L1 експре-
сия при УК на пикочен мехур се наблюдава по-често при пациенти с наличие на „раз-
лична“ хистологична диференциация в сравнение с пациенти с чист уротелен карцином 
(46.2% срещу 20.8%; р = 0.002) (Pichler, R. et al., 2017). 

Morsch, R. et al. описват в своето проучване силна PD-L1 експресия в УК с плос-
коклетъчна диференциация, съпоставим с класически УК на пикочен мехур, чието уп-
равление на заболяването е подобрено успешно от прилагането на чекпойнт инхиби-
тори. Също така, те разкриват че в 52% от УК с плоскоклетъчна диференциация дават 
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положителна експресия за PD-L1. Техните резултати остават непроменени, въпреки че 
за тази цел са използвали антитела на различни търговски кита (DAKO 28–8, 
DAKO22C3, Ventana SP263 и Ventana SP142). 

В получените от нас резултати не се установява статистически зависима корела-
ция между експресията на PD-L1 и стадия на тумор, определен по актуалната TNM 
система, но ние наблюдаваме тенденция за увеличаване на броя на случаите, експреси-
ращи PD-L1 правопропорционално с увеличаването на стадия, определен по TNM сис-
темата. Най-висока е честотата на УК с положителна експресия в pT1 (57.1%) и pT2a 
(37.1%) стадий. Идентични резултати с нашите отчитат и други автори, чиито данни 
показват увеличена експресия на PD-L1, паралелно с увеличаването на туморния ста-
дий (McDaniel, S.A. et al., 2015; Breyer, J. еt al., 2017). Bellmunt, J. et al. също така не 
отчитат съществена разлика в експресия на PD-L1 между неинвазивните и инвазивните 
УК на пикочен мехур (8.7% срещу 21.8%; р = 0.25) (Bellmunt, J. et al., 2015). Подобни 
са и резултатите по отношение на туморните метастази. При 77 случая на метастатични 
и първични инвазивни УК, всички са дали положителна експресия; (6.0% от туморните 
клетки са позитивни в метастастичните случаи и 7.7% от туморните клетки – в случаите 
с първичен УК) (Burgess, E.F. et al., 2019); → липсва корелация в експресията на PD-L1 
между метастази от УК и първични УК (Burgess, E.F. et al., 2019). Извършено е ИХХ 
изследване и отчитане на експресията на PD-L1 на 235 случая с първични УК, както и 
на лимфни възли с метастази от УК и на далечни метастази от УК. От всички тях, в 
37.5% от случаите има силно положителна експресия за PD-L1 (в над 50% от туморните 
клетки ), като в 34.1% от тях са при първичните УК и при 46.7% – в метастази, т.е. 
налице е превалиране на положителна експресия в регионалните лимфни възли и да-
лечните метастази спрямо положителна експресия в първичния УК (Tretiakova, M. et 
al., 2018). Извършено е ИХХ изследване и отчитане на експресията на PD-L1 на 115 
случая, като в 15.5% от случаите се наблюдава силно положителна експресия за PD-L1 
на материали, получени чрез ТУР на пикочния мехур, а в 17.3% от случаите има поло-
жителна експресия на материалите, получени чрез цистектомия; в 18.4% от случаите 
се наблюдава положителна експресия в лимфни възли с метастази от УК → размина-
ването на резултатите от ТУР на пикочния мехур и цистектомия се наблюдава по-често 
след неоадювантна терапия (De Jong. J.J. еt al., 2018). 
 
По задача 5: Епидемиологично, хистологично и ИХХ проучване на гигантските 
клетки в стромата на УК: общопатологично и прогностично значение в съпос-
тавка с туморния стадий, с хистологичния вид и грейдинг на УК; диагностичен и 
диференциално-диагностичен алгоритъм. 
 

Наличието на повече или по-малко атипични, моно- или многоядрени гигантски 
стромални клетки, приличащи на фибробласти, е относително честа, но недобре опи-
сана находка в мехурната ламина проприя (Epstein, J. еt al., 2010). Когато гигантските 
многоядрени клетки в лигавицата на нетуморния пикочен мехур са в голямо количес-
тво, в миналото се е говорило за гигантоклетъчен цистит (Young, R.H. et al., 2014).  
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До този момент в литературата липсва подробно хисто-епидемиологично, мор-
фологично и ИХХ изследване на имунофенотипа и на морфогенезата на гигантските 
многоядрени клетки в лигавицата и в стромата на УК на пикочния мехур, докато в не-
туморния пикочен мехур въпросът е недостатъчно добре проучен. 
 

5.1. Количествено хисто-епидемиологично изследване на гигантските 
клетки в стромата на УК на пикочен мехур  
Наличието на изолирани гигантски клетки е рядко наблюдаван и слабо изучен 

феномен в човешката патология. В английскоезичната литература са публикувани 
много малко статии, свързани с описанието на тези клетки с различна локализация, 
като тези в пикочния мехур са единични.  

До този момент в литературата липсва подробно хисто-епидемиологично проуч-
ване на гигантските клетки в стромата на УК на пикочен мехур.  

Получените и обработени от нас количествени резултати, постигнати  чрез ме-
тодите на дескриптивната статистика, на гигантските клетки в стромата на УК и в окол-
ната ламина проприя, е осъществено на 104 случая (n=104); не е извършено изследване 
на материала от костната метастаза (1/105).  

От изследваните общо пациенти (български и френски контингент, ние устано-
вяваме наличие на моно-, би- и многоядрени гигантски фибробласто-подобни стро-
мални клетки в стромата на УК и в околната лигавична ламина проприя при 37/104 
(35.6%) от случаите, докато при 67/104 (64.4%) от случаите такива клетки не се откри-
ват.  

Тези наши резултати са подобни на резултатите, получени от други автори и на 
друг тип материал. Стромалните клетъчни промени са неспецифични и се наблюдават 
в 1/3 от аутопсионните случаи с хроничен цистит (Kuipers, F.C. et al., 1973). 

Използвайки корелационен анализ по метода на χ квадрат, по отношение на ге-
ографския произход на изследваните материали ние намираме, че в българския контин-
гент пациенти с УК на пикочния мехур броят на случаите с наличие на гигантски стро-
мални клетки е 25/37 (67.6%), а във френския контингент пациенти резултатът е 12/37 
(32.4%).  

Прави впечатление, че съществува разлика в наличието на гигантски стромални 
клетки в мехурната ламина проприя при УК на пикочен мехур според географския про-
изход на материала: гигантските стромални клетки са по-често откривани в стромата 
на УК на пикочния мехур във френския контингент пациенти – в 92.3% (или при 12/13 
пациенти), спрямо 27.5% (или при 25/92 пациенти) в българските материали (p<0.001). 

До този момент в литературата липсва хисто-епидемиологично изследване на 
гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур в корелация с туморния 
грейдинг. 

Получените от нас резултати показват гранична статистическа сигнификантност 
(p=0.056) между наличието на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур 
в корелация с туморния грейдинг според класификационната система на СЗО 1973 г. 
Гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина проприя, 
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в преобладаващата част от случаите, се установяват при умерено и ниско диференци-
раните УК (G2/G3 според СЗО 1973).  

Получените от нас резултати показват статистическа сигнификантност (p=0.056) 
между наличието на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур в коре-
лация с туморния грейдинг според класификационната система на СЗО 2016. Гигантс-
ките клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина проприя, в пре-
обладаващия част от случаите, се установяват при УК с висока степен на малигне-
ност (HG според СЗО 2016).  

Налице е и силно изразена корелация между двата вида хистологични грейдинги, 
според класификациите на СЗО 1973/2016 (r=0.809, p<0.001). Изчисленият грейдинг по 
двете скали на всяка конкретна проба силно корелира по двете скали, т.е двете скали 
много точно отразяват грейдинга, независимо че едната е двустепенна, а другата – 
тристепенна. 

До момента има само едно единствено наблюдение, касаещо наличието на ги-
гантски многоядрени клетки в стромата на УК на пикочния мехур, но в това изследване 
няма количествено статистическо изследване (Ohtsuki, Yеt al., 2000). От това изслед-
ване става известно, че количеството на гигантските стромални клетки в мехурната ли-
гавица се увеличава при УК на пикочния мехур в интимна връзка със стромната възпа-
лителна реакция и с нейния интензитет (Ohtsuki, Yet al., 2000). 

До този момент в литературата липсва хисто-епидемиологично изследване на 
гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур в корелация със стадия на 
тумора по TNM системата. 

Получените от нас резултати показват, че няма статистически значима корела-
ция между стадия на УК на пикочния мехур и наличието на гигантски многоядрени 
клетки в стромата му (p=0.874). От друга страна, установява се тенденция за прогре-
сивно нарастване на броя на многоядрени гигантски стромални клетки с увеличаването 
на степента на туморна инвазия, с пик в стадий pT1 при УК на пикочния мехур. 
Ohtsuki, Y et al., в едно единствено до момента наблюдение, касаещо наличието на ги-
гантски многоядрени клетки в стромата на УК на пикочния мехур, показват, но без 
прецизно количествено изследване, че количеството на гигантските стромални клетки 
в мехурната лигавица при УК на пикочния мехур се увеличава паралелно с интензитета 
на стромната възпалителна реакция, но в статията не става въпрос за степента на ту-
морната инвазия (Ohtsuki ,Y. et al., 2000). 

До този момент в литературата се открива само едно качествено хистологично 
изследване на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур. 

Получените от нас резултати показват, че в морфологично отношение, на кон-
венционално оцветени хистологични препарати, гигантските клетки в стромата на УК 
на пикочния мехур и в околната му ламина проприя имат големи размери – от 10 до 
20µm, и звездовидна форма. Цитоплазмата им е еозинофилна и оскъдна, с наличие на 
дълги цитоплазмени израстъци. Ядрата са окръглени, хиперхромни и мултилобули-
рани, понякога повече или по-малко атипични, но не се наблюдават митотични фигури.  
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Тъканният контекст, в който се намират гигантските клетки в стромата на УК на 
пикочния мехур и в околната лигавична ламина проприя, е на стромална фиброза, кон-
гестия и оток, с повече или по-слабо изразена лимфоидна възпалителна реакция – до 
наличие на терциерни лимфоидни структури. Тези резултати са идентични с резулта-
тите от литературата, описващи същите клетки в мехурната ламина проприя, извън 
туморен контекст (Epstein, J. еt al., 2010; Young, R.H. et al., 2014; Kuipers, F.C. et al., 
1973; Беловеждов и кол., 2020). Гигантски многоядрени стромални клетки могат да се 
наблюдават относително често и на мехурни биопсии, без възпалителен контекст 
(Young, R.H. et al.,2014), но най-често те се асоциират с хронично възпаление. Тези 
стромални клетъчни промени са неспецифични и се наблюдават в 1/3 от аутопсионните 
случаи с хроничен цистит (Kuipers, F.C. et al., 1973). Освен при неспецифичния хрони-
чен цистит, гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур могат да 
се наблюдават и при други видове цистити: еозинофилен цистит, фоликуларен цистит, 
радиационен цистит (Беловеждов и кол., 2020). Подобни гигантски стромални кле-
тъчни промени се получават и под въздействие на радиационно облъчване или химио-
терапия (Epstein, J. еt al., 2010; Johnson, W.W. et al., 1973; Beyer-Boon, M.E. et al., 1978; 
Millard, R.J. et al., 1981). 

До този момент в литературата се открива само едно ИХХ изследване на гиган-
тските клетки в стромата на УК на пикочния мехур. 

От единственото до момента изследване е известно, че количеството на гигант-
ските стромални клетки в мехурната лигавица се увеличават по количество при УК на 
пикочния мехур, в интимна връзка със стромната възпалителна реакция и с нейния ин-
тензитет (Ohtsuki, Y. et al., 2000). 

От единственото до момента изследване е известно, че ИХХ профил на гигантс-
ките стромални клетки в мехурната лигавица при УК на пикочния мехур, е вимен-
тин+/МВ-2+/Ki-67-/HLA-DR- (Ohtsuki, Y. et al., 2000). Същите автори добавят, че тези 
клетки са понякога гладкомускулен актин+/мускулен актин+/CD68+/РS-100+(поня-
кога) (Ohtsuki, Y. et al., 2000). Ултраструктурно, гигантските стромални клетки в ме-
хурната лигавица при УК на пикочния мехур показват повърхностни, фокално агреги-
рани къси цитоплазмени израстъци (Ohtsuki, Yet al., 2000). Авторите смятат, че гиган-
тските стромални клетки в мехурната лигавица представляват мултипотентни мезен-
химни клетки (CD34+/Е-кадерин+) без митотична активност (Ki67-), притежаващи ед-
новременно фибробластен (виментин+) и хистиоцитен (CD68+) фенотип, локализи-
ращи се в непосредствена близост или в стромата на УК на пикочния мехур (Ohtsuki, 
Y. et al., 2000). Същите автори смятат, че гигантските стромални клетки в мехурната 
лигавица са резултат на сливането на мононуклеарни стромални клетки (Ohtsuki, Y. et 
al., 2000). 

В скоро публикувания клиничен случаи на лейомиосарком на пикочен мехур, 
установен 2 месеца след хистологично верифициране LG УК, Fiorentino, V. et al. наб-
людават остеокластоподобни гигантски многоядрени клетки в стромата на тумора, 
имащи ИХХ фенотип на клетки с нетуморен произход (Fiorentino, V. et al., 2019). 
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Авторите предполагат, че гигантските многоядрени клетки най-вероятно представля-
ват регенеративни клетки от мускуларис мукозе или стромални миофибробласти 
(Fiorentino, V. et al., 2019).  

Получените от нас резултати потвърждават, че гигантските многоядрени клетки 
в лигавицата на пикочният мехур при УК са едновременно положителни за мезенхим-
ните и миофибробластни маркери (виментин, гладкомускулен актин, дезмин и CD34) 
и за макрофагеалния маркер CD68. Подобни резултати са получени и в двете до мо-
мента подобни изследвания, касаещи гигантските клетки при УК и в нетуморен кон-
текст (Ohtsuki, Y. et al., 2000; Беловеждов и кол., 2020). В допълнение, получените от 
нас резултати допълват ИХХ-ия профил на тези клетки. Те са позитивни за стресовия 
маркер р16, което е в подкрепа на техния дегенеративен характер. Гигантските клетки 
са категорично негативни по отношение на епителните (ckAE1/AE3 и GATA-3), съдо-
вите (CD31), невралните (PS100 и c-kit), камбиалните, бластните (CD34-blastes и c-kit) 
и имунните маркери (IgG, IgG4 и PD-L1). Те нямат пролиферативна активност, потвър-
дено с липсата на митози и с негативността на пролиферативния маркер Ki-67. Гиган-
тските клетки са PD-L1 негативни, нямат специфична имунна функция и не могат да 
бъдат използвани при изчислението на CPS скалата. 

Разпознаването и правилната интерпретация на многоядрените гигантски клетки 
е необходимо и от решаващо значение за точната диагноза. Неправилното тълкуване 
на тези необичайни клетки като злокачествени може да доведе до неправилна диагноза 
и потенциално да доведе до неподходящо лечение. 

До този момент в литературата липсва изграден и структуриран алгоритъм, ка-
саещ диагнозата и диференциалната диагноза на многоядрените гигантски клетки, наб-
людаващи се в стромата на УК на пикочния мехур.  

Въз основа на нашите резултати и на данните от литературата, ние изготвихме 
обобщен алгоритъм от хистологични, хистохимични и ИХХ критерии, чиято разгър-
ната формула е по-подробно представена в раздел „Резултати“. Накратко: 

1. Многоядрените гигантски клетки, освен при хронични цистити и други ме-
хурни увреждания, се локализират в стромата на УК на пикочния мехур и в околната 
ламина проприя. 

2. Многоядрените гигантски клетки са с размери от 10 до 20µm и звездовидна 
форма. 

3. Цитоплазмата им е еозинофилна и оскъдна, с наличие на дълги цитоплазмени 
израстъци.  

4. Ядрата са окръглени, хиперхроматични и мултилобулирани, понякога повече 
или по-малко атипични, но не се наблюдават митотични фигури.  

5. Хистохимично, многоядрените гигантски клетки са негативни при оцветяване 
по Perls.  

6. Имунохистохимично (ИХХ), многоядрените гигантски клетки са положи-
телни за мезенхимните и миофибробластни маркери (виментин, гладко-мускулен ак-
тин, дезмин и CD34), за макрофагеалния маркер CD68 и за маркера на клетъчното ос-
таряване и дегенерация р16.  
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Въз основа на нашите резултати, на по-горния диагностичен алгоритъм и на дан-
ните от литературата, ние предлагаме и обобщен алгоритъм за диференциална диаг-
ноза на многоядрените гигантски клетки при УК на пикочния мехур:  

 - с многоядрени гигантски клетки при „специфичните“ видове цистити, напр. 
при туберкулоза, при ксантогрануломатозен цистит, след хирургични мехурни интер-
венции, при наличие на хирургически конци или други чужди тела. В тези случаи клет-
ките са с макрофагеална генеза, а циститът не се квалифицира като гигантоклетъчен 
(Wells, H.G. et al., 1934), което днес се счита за остаряло понятие (Young, R.H. et al., 
2014). В такива случаи гигантските клетки са тип Лангханс, тип Тутон или тип чуждо 
тяло и винаги се съчетават с епителиоидни клетки, формиращи грануломи със или без 
некроза; 

- с многоядрени гигантски клетки при радиационен цистит, където много често 
те и околните им хистиоцити съдържат хемосидеринов цитоплазмен пигмент (Бело-
веждов и кол., 2020), докато в стромата на УК подобните гигантски клетки са Perls-
негативни; 

- с многоядрени туморни гигантски клетки в стромата на УК „ин ситу“ или с 
инвазивен УК, съдържащ гигантски туморни клетки (където понякога се налага изпол-
зването на цитокератин), положителни в туморните и отрицателен в стромните гиган-
тски клетки (Беловеждов и сътр., 2020); 

- с многоядрени гигантски клетки, особено когато са многобройни и под форма 
на малки групи, наблюдаващи се при мезенхимни тумори на пикочния мехур (Young, 
R.H. еt al., 2014). За разлика от саркомите и другите мезенхимни неоплазми, гигантс-
ките многоядрени клетки в мехурната лигавица са без митотична активност, вероятно 
поради факта, че отразяват дегенеративни клетъчни промени (Epstein, J. et al., 2010); 

- с многоядрени гигантски клетки, наблюдаващи се в стромата на някои бениг-
нени туморни процеси на женския полов тракт, напр. фиброепителен влагалищен 
полип (Young, R.H. et al., 2014), но там разбира се локализацията е друга. 

От общопатологична гледна точка, нашите резултати и изводи са напълно съпос-
тавими с по-рано докладваните данни от други изследователски колективи, касаещи 
подобни по морфология клетки в други органи: 

- Храносмилателен тракт: Sachak, Т. et al. правят за първи път морфологично и 
ИХХ проучване за оценка на гигантски стромални клетки в гастроинтестиналния тракт. 
Те установяват, че гигантските стромални клетки са последица на реактивен/регенера-
тивен процес, като се има предвид, че най-често се наблюдават при рефлуксна и хими-
ческа/реактивна гастропатия. Авторите предполагат, че гигантските многоядрени 
клетки най-вероятно представляват регенеративни клетки от мускуларис мукозе или 
стромални миофибробласти (Sachak, Т. et al., 2019).  

- Гърда: Многоядрените гигантски клетки в тъканите на гърдата са описани пър-
воначално от Rosen, P.P. през 1979 г. (Rosen, P.P., 1979). Той установява, че наличието 
на многоядрени гигантски клетки не представляват рисков фактор за малигнено израж-
дане на лезията. Подобна находка описват Heneghan, М.Н. et al. при фиброаденом на 
млечната жлеза. Тъканните огнища, съдържащи тези атипични гигантски многоядрени 
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клетки, са били разположени в иначе нормални зони на млечната жлеза. Heneghan, М.Н. 
et al. стигат до заключение, че тези клетки най-вероятно се дължат на евентуално възс-
тановителен процес. Впоследствие атипичните гигантски клетки са описани в няколко 
други лезии на гърдата, повдигащи интересна диференциална диагноза, главно с доб-
рокачествени процеси/лезии, но също така и понякога във връзка със неопластични за-
болявания. Патогенезата на гигантски клетки в тъканта на гърдата е все още неясна 
(Heneghan, М.Н. et al., 2008).  

- Меки тъкани: Описано е и тяхното присъствие в други доброкачествени 
тумори, включително плеоморфни липоми, лейомиоми и фиброми, шваноми и във ва-
рианти на дерматофиброми с атипични клетки. Патогенезата на гигантски клетки в тъ-
канта на гърдата и в долния женски генитален тракт е все още неясна (Heneghan, М.Н. 
et al., 2008).  

До този момент морфогенезата на гигантски клетки в мехурната лигавица е 
слабо проучена в литературата. Epstein, J. et al. смятат, че многоядрените гигантски 
клетки в мехурната лигавица представляват дегенеративни клетъчни промени (Epstein, 
J. et al., 2010). Ohtsuki, Y. et al. смятат, че многоядрените гигантски клетки в мехурната 
лигавица са резултат на сливането на мононуклеарни стромални клетки (Ohtsuki, Y. et 
al., 2000). Тази хипотеза се потвърждава и от единственото до момента ултраструк-
турно изследване, което показва, че многоядрените клетки са резултат от сливането на 
мононуклеарни клетки в условията на хронично възпаление или иритация (Ohtsuki, Y. 
et al., 2000). 

Нашите резултати подкрепят становищата на по-горе цитираните автори. По-
добно на другите автори, изучавали гиганстките стромални клетки в нетумoрен и тумо-
рен пикочен мехур (Беловеждов и сътр., 2020; Ohtsuki, Y. еt al., 2000), ние смятаме, че 
гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур при УК представля-
ват плурипотентни клетки с едновременно мезенхимен, миофибробластен и хистиоци-
тен произход.  

Нашите ИХХ резултати показват, че гиганстките клетки в стромата на УК на 
пикочния мехур нямат хематогенен произход (CD45-) и не трябва да се прави аналогия 
с подобните по морфология кожни дермални дендроцити. Ние доказваме също, че изс-
ледваните от нас гигантски клетки в стромата на УК на пикочния мехур не са подобни 
на дендритните хистиоцити на Лангерханс, познати от кожата и лимфните възли 
(PS100-/CD1а-). 

Освен това, нашите ИХХ резултати показват едновременна експресия на мар-
кера на клетъчното остаряване и дегенерация р16, което е в подкрепа на теорията на 
Epstein, J. et al. за дегенеративен клетъчен феномен (Epstein, J. еt al., 2010). Известно е, 
че освен като ИХХ маркер на инфекцията с човешки папилома вирус (HPV), р16 е и 
ИХХ индикатор за клетъчен стрес и остаряване (LaPak, M.K., et al., 2013). Използването 
на p16 в клиничната практика като маркер за биологично стареене може да осигури 
количествено измерване на химиотерапевтичната толерантност и на „годността“ на 
имунната система на пациента. По данните от литературата, последната е използвана 
като оценка преди трансплантация на органи, както и при идентифицирането на 
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биологично „по-млади“ донорски тъкани с повишен потенциал за успех (LaPak, M.K., 
et al., 2013). LaPak, M.K., и сътрудници сочат няколко доказателства, че p16 не е само 
биомаркер на стареенето, но и причина за стареене при много типове клетки. Използ-
вайки миши p16 трансгени, е изследвана клетъчно-автономната роля на p16 при кле-
тъчното стареене. При миши хематопоетични стволови клетки, Т-клетки, панкреа-
тични β-клетки и неврални прогенитори на субвентрикуларната зона – експресия на 
p16 предизвиква спад на регенеративния капацитет. Тези данни потвърждават хипоте-
зата, че при експресия на p16 е налице клетъчно стареене, което води до намаляване на 
регенеративния потенциал (LaPak, M.K., et al., 2013). От откриването на p16 преди по-
вече от 20 години, проведените многобройни научни изследвания относно регулацията 
и функцията му доказват неговия комплексен характер. Ролята на p16 очевидно се 
простира извън „стареенето“ на клетките и туморната патология. Предполага се, че ин-
дуцирането на р16 по време на тези силно пролиферативни процеси е от решаващо зна-
чение за поддържането на правилната тъканна хомеостаза. Дали същите сигнали, които 
задействат експресията на p16 при физиологични условия, играят роля в туморогене-
зата или стареенето, все още не е ясно (LaPak, M.K., et al., 2013). 

Нашите изследвания показват за първи път експресия на р16 в гигантските стро-
мални клетки, извън контекста на грануломатозно възпаление. Вероятното обяснение 
на този феномен е персистиращата лигавична иритация, водеща до експресията на този 
протеин с оглед намирането на оптимална от термодинамична и биохимична гледна 
точка метаболитна формула за „изтощените“ от хроничния клетъчен стрес стромални 
клетки.   

Подобна „динамична индукция“ в експресията на р16 се наблюдава при други 
процеси и в други органи: инволюцията на жлезистия паренхим на гърдата, зараства-
нето на рани, нервната регенерация и хроничното възпаление (LaPak, M.K., et al., 2013). 
Ние смятаме, че от патогенетична гледна точка, гигантските стромални клетки в не-
тумoрен и туморен пикочен мехур представляват дегенеративен клетъчен феномен, от-
разяващ хронична лигавична мехурна иритация (от механичен, химичен или туморен 
характер) и хронично лигавично възпаление. Нещо повече, нашите резултати показват 
статистически значима корелация между наличието на тези клетки и степента на тъ-
канното увреждане (тъканен стрес). От онкологична гледна точка, нашите резултати 
показват, че гигантските стромални клетки при УК на пикочния мехур представляват 
част от стромната туморна реакция, макар неспецифична и не-имунна. Тази гиганток-
летъчна реакция вероятно се дължи на хронична лигавична иритация и е в корелация с 
малигнеността и степента на туморната инфилтрация. В допълнение на по-горните раз-
съждения, наблюдаваната от нас положителна експресия на р16 е допълнително дока-
зателство за хистиоцитния характер на гигантските клетки в стромата на УК на пикоч-
ния мехур. Известно от литературата е, че хистиоцитите и производните им туморни 
лезии са р16 позитивни. 

В заключение, получените от нас резултати в настоящия труд, тяхното обобще-
ние и обсъждане, ни дават основание да приемем, че гигантските стромални клетки в 
нетуморен и туморен пикочен мехур могат да се използват като характерен и 
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относително постоянен, макар неспецифичен, хистологичен маркер за хронично ме-
хурно увреждане. Що се касае до непосредствения морфогенетичен механизъм на този 
клетъчен феномен, ние смятаме, подобно на други автори (Ohtsuki, Y. еt al., 2000; 
Sachak, Т. et al., 2019; Fiorentino, V. et al., 2019), че се касае за сливането на мононукле-
арни хистиоцитни, фибробластно-подобни клетки в условията на хронична иритация. 
  
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohtsuki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10834385
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Глава VI. 
ИЗВОДИ 

 
1. УК на пикочния мехур е относително често срещано злокачествено туморно 

заболяване, засягащо по-често мъжете около 70-годишна възраст. Не се откриват еле-
менти на географска патология по отношение на основния епидемиологичен показа-
тел – възраст, при пациентите с УК на пикочния мехур. 

2. В морфологично отношение, УК на пикочния мехур е най-често от класи-
чески (конвенционален) тип; останалите хистологични варианти имат по-агресивен 
и по-бърз ход на развитие, правопропорционално на стадия, в който се диагностици-
рат за първи път. Това най-често е pT1-стадий по актуалната TNM система, в който 
момент преобладаващата част от пациентите са между 70 – 80-годишна възраст. Не 
се намира статистически значима асоциация между степента на инвазия по TNM сис-
темата с пола и възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур.  

3. Хистологичният грейдинг на УК на пикочния мехур в момента на първона-
чалното му диагностициране от патолога е по-често висок (G2-G3 по СЗО 1973; с ви-
сока степен на малигненост по СЗО 2016), като не се установява статистически зна-
чима разлика в зависимост от географския фактор. Сравнителното статистическо 
изследване на двете системи за оценка на хистолигичния грейдинг установява изра-
зена корелация между тях с тенденция за постепенно увеличаване на броя на паци-
ентите мъже, паралелно с увеличение на хистологичния грейдинг на УК на пикочния 
мехур. 

4. PD-L1 се експресира в 28.8% от случаите с УК на пикочния мехур, по-често 
у мъжете на възраст между 50 и 80 години. Експресията на PD-L1 е по-честа при ин-
вазивните високостепенни (HG) УК на пикочния мехур и тези с плоскоклетъчна ди-
ференциация. Не се установява статистически значима корелация в експресията на 
PD-L1 и хистологичния вариант и TNM стадия на УК на пикочния мехур. 

5. Гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур се установяват в 
35.6% от случаите, по-често при УК с висока степен на малигненост (HG) (G2/G3 спо-
ред СЗО 1973). Наблюдава се тенденция за прогресивно нарастване на броя на гиган-
тските клетки с увеличаването на степента на туморна инвазия в стената на пикоч-
ния мехур. 

6. В морфологично отношение гигантските клетки в стромата на УК на пикоч-
ния мехур са с големи размери, звездовидна форма, с оскъдна цитоплазма и наличие 
на дълги цитоплазмени израстъци. Те показват едновременно мезенхимен, миофиб-
робластен и макрофагеален имунофенотип. Те са цитокератин негативни, за разлика 
от гигантските туморни клетки при УК на пикочния мехур. Гигантските клетки са 
PD-L1 негативни, нямат специфична имунна функция и не могат да бъдат използ-
вани при изчислението на CPS скалата. 

7. От гледна точка на общата патология, морфогенезата на гигантските стро-
мални клетки при УК на пикочния мехур отразява феномен на клетъчно сливане в 
условията на хроничен тъкънен стрес (хронична иритация и/или възпаление). 
  



– 61 – 

Глава VII. 
ПРИНОСИ 

 
По задача 1: Проучване на основните епидемиологични показатели на УК в българ-
ска и френска популация пациенти: честота, възраст, пол и съпоставка на резул-
татите при двете групи с оглед определяне елементи на географска патология. 
 
ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ: 

Теоретични приноси:  
1. За първи път в родната литература се прави системно количествено про-

учване със статистически анализ на основните епидемиологични показатели на 
УК на пикочния мехур. 

2. За първи път се прави системно количествено проучване със статисти-
чески анализ на основните епидемиологични показатели на УК на пикочния ме-
хур с елементи на географска патология.  

 
Приноси с потвърдителен характер: 
1. Получените от нас резултати потвърждават честотата, пола и средната 

възраст на пациентите с УК на пикочния мехур, описани в родната и интернаци-
онална литературата.  

 
 
По задача 2 : Хисто-епидемиологично проучване на основните морфологични по-
казатели на УК на пикочния мехур: хистологичен вариант и туморен стадий.  
 
ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ: 

Теоретични приноси:  
1. За първи път в родната литература се прави системно количествено 

хисто-епидемиологично проучване със статистически анализ на основните мор-
фологични показатели на УК на пикочния мехур: хистологичен вариант и тумо-
рен стадий, в контекста на последните редакции на хистологичната класифика-
ция и на TNM системата.  

 
Приноси с потвърдителен характер: 
1. Получените от нас резултати потвърждават честотата на хистологичните 

варианти и туморния стадий по TNM системата на УК на пикочния мехур, в ко-
релация с пола и средната възраст на пациентите.  

 
По задача 3 : Епидемиологично проучване на хистологичната диференциация на 
УК на пикочния мехур в българска и френска популация пациенти: съпоставка на 
резултатите при двете групи пациенти с оглед определяне елементи на географ-
ска патология 
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ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ: 
Теоретични приноси:  
1. За първи път в родната литература се прави системно количествено 

хисто-епидемиологично проучване със статистически анализ на хистологичния 
грейдинг на УК на пикочния мехур в компаративен аспект, по двете използвани 
системи – СЗО 1973 и СЗО 2016. 

2. За първи път се прави системно количествено хисто-епидемиологично 
проучване със статистически анализ на хистологичния грейдинг на УК на пикоч-
ния мехур в компаративен аспект, по двете използвани системи – СЗО 1973 и СЗО 
2016, и с елементи на географска патология.  

 
Приноси с потвърдителен характер: 
1. Получените от нас резултати потвърждават високата честота на УК с ви-

сока степен на малигненост (СЗО 2016; G2-G3 по СЗО 1973) в момента на първо-
началното му диагностициране от патолога. 

2. Получените от нас резултати потвърждават тенденцията за корелация 
между увеличаване на броя на пациентите мъже, паралелно с увеличение на хис-
тологичния грейдинг на УК на пикочния мехур. 

 
 

 
По задача 4: Проучване на ИХХ-та експресия на PD-L1 в УК: корелация на получе-
ните резултати с пола и възрастта на пациентите, със стадия, с хистологичния 
вид и грейдинг на УК. 

ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ: 
Теоретични приноси:  
1. За първи път в родната литература се прави системно ИХХ проучване със 

статистически анализ на експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур. 
2. За първи път в родната литература се прави системно ИХХ проучване със 

статистически анализ на експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур в коре-
лация с хистологичния грейдинг и с хистологичния вариант на УК на пикочния 
мехур. 

3. За първи път в родната литература се прави системно ИХХ проучване със 
статистически анализ на експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур в коре-
лация с TNM стадия на УК на пикочния мехур. 

 
Приноси с потвърдителен характер: 
1. Получените от нас резултати потвърждават умерената честота на експре-

сия на PD-L1 при УК на пикочния мехур. 
2. Получените от нас резултати потвърждават по-честата експресия на PD-

L1 при пациенти мъже, на възраст между 50 и 80 години, с УК на пикочния мехур. 
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3. Получените от нас резултати потвърждават по-честата експресия на PD-
L1 при пациенти с инвазивен високостепенен (HG) УК на пикочния мехур. 

4. Получените от нас резултати потвърждават по-честата експресия на PD-
L1 при пациенти с УК на пикочния мехур с плоскоклетъчна диференциация. 

5. Получените от нас резултати потвърждават липсата на статистически 
значима корелация в експресията на PD-L1 с хистологичния вариант и TNM ста-
дия на УК на пикочния мехур. 

 
Научно-приложни и методични приноси:  
1. За първи път в родната литература се описва и въвежда практическа ме-

тодика за ИХХ изследване на PD-L1. 
 

По точка 5 : Епидемиологично, хистологично и ИХХ проучване на гигантските 
клетки в стромата на УК: общопатологично и прогностично значение в съпос-
тавка с туморния стадий, с хистологичния вид и грейдинг на УК; диагностичен и 
диференциално-диагностичен алгоритъм. 

 

ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ: 
Теоретични приноси:  
1. За първи път в литературата се прави системно хисто-епидемиологично 

проучване със статистически анализ на гигантските клетки в стромата на УК. 
2. За първи път в литературата се прави системно хисто-епидемиологично 

проучване със статистически анализ на гигантските клетки в стромата на УК в 
корелация с хистологичната степен на малигненост и на туморна инвазия в сте-
ната на пикочния мехур. 

3. За първи път в литературата се прави ИХХ проучване с използване на 
имунни и стресови маркери, касаещи фенотипа на гигантските клетки в стромата 
на УК. 

4. За първи път в литературата се прави детайлизиран и комплексен диаг-
ностичен и диференциално-диагностичен алгоритъм на гигантските клетки в 
туморен и нетуморен контекст. 

5. За първи път в литературата се прави детайлна синтеза с отдиференци-
ране на пато- от морфогенезата на гигантските клетки в стромата на УК. 

 
Приноси с потвърдителен характер: 
1. Получените от нас резултати потвърждават морфологичните характерис-

тики на гигантските клетки в стромата на УК. 
2. Получените от нас резултати потвърждават ИХХ-те характеристики на 

гигантските клетки в стромата на УК. 
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Глава VIII. 
ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 
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	ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
	УК – Уротелен карцином;
	СЗО – Световна здравна организация;
	WHO (World Health Organization) - Световна здравна организация;
	PUNLMP (Papillary Urothelial Neoplasm of Low Malignant Potential) – Папиларна уротелна неоплазия с нисък малигнен потенциал;
	NILGC (Noninvasive papillary urothelial carcinoma low-grade) – Неинвазивен папиларен уротелен карцином с ниска степен на малигненост;
	NIHGC (Noninvasive papillary urothelial carcinoma high-grade) – Неинвазивен папиларен уротелен карцином с висока степен на малигненост;
	ИХХ – Имунохистохимично изследване;
	LG (Low Grade) – Ниска степен на малигненост;
	HG (High Grade) – Висока степен на малигненост;
	ADCC – Антитяло-зависима клетъчно-медиирана цитотоксичност; 
	CDC – Комплементарно-зависима цитотоксичност; 
	PD-1 – Протеина за програмирана клетъчна смърт;
	PD-L1 и PD-L2 – Лиганди на протеина за програмирана клетъчна смърт; 
	АUA – Американската асоциация на уролозите; 
	FDA (United Stated Food and Drug Administration,) – Aмериканската агенция, отговорна за разрешаване на използване на медикаменти; 
	EMA (European Medicines Agency) – Европейска агенция по лекарствата;
	CD31, CD34, CD10, CD23, CD3, CD20, CD4, CD8, CD68 – хемопоетични, прогениторно-клетъчни, протеинни антигени;
	pS100 - протеин S100;
	С-kit (CD117) – протоонкоген; 
	Ki-67 – ядрен протеин;
	ckAE1/AE3 – панцитокератин;
	IgG4 – Имуноглобулин G4;
	XE – Хематоксилин и еозин;
	HES – Хематоксилин-еозин-сафрон; 
	BCG – Bacillus Calmette-Guérin – БЦЖ;
	CPS (Combinated Positive Score) – Комбиниран положителен резултат (скор);
	ТЛС – Терциерни лимфоидни структури;
	ТУР – Трансуретрална резекция; 
	SIU (Société Internationale d'Urologie) – Интернационална асоциация по урология;
	ICUD (International Consultation on Urologic Diseases) – Международен съвет по урологични заболявания.
	Глава I. ВЪВЕДЕНИЕ
	Карциномът на пикочния мехур заема 7-о място сред най-честите малигнени заболявания в света и същевременно представлява най-честото онкологично заболяване на отделителната система, характеризиращо се със склонност към рецидиви и специфичен ход на развитие (Zhou, M. et al., 2012; Pierro, D.G.B. et al., 2018). 
	Уротелният карцином (УК) засяга три пъти по-често мъжкия пол. До 40-годишна възраст туморът се наблюдава много рядко. След петото десетилетие обаче заболеваемостта нараства рязко (Велев, Г., 1996; Велев, Г., 2002). Усложненията, които причинява УК, влошават качеството на живот на боледуващите от този тумор. УК е втората по честота неоплазма на урогениталната система (Aydin, М.A. et al., 2017) след карцинома на простатата и представлява едно от най-големите предизвикателства пред Световната здравна организация (СЗО) (Ploeg, М. et al., 2009).
	Глава II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
	Цел:
	Да се изследват епидемиологичните, морфологичните и ИХХ-те особености на УК, със специално внимание на експресията на PD-L1 и на имуноморфологията на гигантските клетки в туморната строма: определяне на диагностичната и прогностичната стойност на горепосочените показатели в съпоставка с хистологичната диференциация и туморния стадий.
	Задачи:
	1. Да се проучат основните епидемиологични показатели на УК в българска и френска популация пациенти: честота, възраст, пол и съпоставка на резултатите при двете групи с оглед определяне на елементи на географска патология.
	2. Да се проучат хисто-епидемиологично основните морфологични показатели на УК: хистологичен вариант и туморен стадий.  
	3. Да се проучи епидемиологично показателят хистологична диференциация на УК в българска и френска популация пациенти: съпоставка на резултатите при двете групи пациенти с оглед определяне на елементи на географска патология.
	4. Да се проучи ИХХ-та експресия на PD-L1 в УК: корелация на получените резултати с пола и възрастта на пациентите, със стадия, с хистологичния вид и грейдинг на УК.
	5. Да се проучат епидемиологично, хистологично и имунохистохимично (ИХХ) гигантските клетки в стромата на УК: общопатологично и прогностично значение в съпоставка с туморния стадий, с хистологичния вид и грейдинг на УК; диагностичен и диференциално-диагностичен алгоритъм.
	Глава III. MАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
	Материали:
	Изследвани са 3021 случая на български пациенти, от които 2758 (91.3%) са с нетуморна патология и 263 (8.7%) – с неопластични заболявания, и 518 случая на френски пациенти, от които 386 (74.5%) са с нетуморна патология и 132 (25.5%) – с неопластични заболявания. Всичките представляват ретроспективни и текущи урологични материали от пикочен мехур (биопсии и ТУР) от биопсичния масив на Отделението по клинична патология на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, и Отделението по патология на Grand Hôpital de l’Est Francilien, Jossigny, Франция, за период от 4 години (2016 – 2020 година). На 105 случая (92 – на българска, и 13 – на френска популация пациенти) са реализирани основните количествени и качествени изследвания в настоящия труд. Останалите са използвани при изчисляването на честотата на УК на биопсични и ТУР материали от пикочен мехур.
	Материалите са разпределени в 2 основни групи: 
	- 1-ва група – 28/105 случая с неинвазивни УК на пикочния мехур;
	- 2-ра група – 77/105 случая с инвазивни нискостепенни и високостепенни УК на пикочния мехур. 
	 Всички случаи с УК на пикочния мехур, изследвани в този дисертационен труд, са първично диагностицирани.
	Методи:
	1. Конвенционално хистологично изследване
	Получените тъкани са фиксирани в неутрален (буфериран) 10% формалин за 12 – 48 часа, след това третирани по съответния протокол в тъканен процесор „DIAPATH EN ISO 9001:2000“ и включени в парафин; от последните са изготвени микротомни срези с дебелина 4 – 5µм, рутинно оцветени с хематоксилин – еозин (XE) или хематоксилин-еозин-сафрон (HES).  
	2. ИХХ изследване
	ИХХ-то изследване е извършено в съответствие със стандартните протоколи на имуностейнер Autostainer Limk48. Dako и Ventana Medical Systems, Tucson, AZ.
	ИХХ-изследване за PD-L1 (IHC22C3pharmDx), чрез изчисляване на Combinated Positive Score (CPS) (Ruschoff J et al.,2018; Dako, Agilent Pathology Solutions, 2018). 
	Сбор от клетки експресиращи PD-L1
	CPS= (туморни клетки, лимфоцити, макрофаги) x 100
	витални туморни клетки
	Показателите се отнасят в две категории: CPS < 10 /отрицателна експресия/ и CPS ≥ 10 /положителна експресия/
	3. Хистохимично и ИХХ-но изследване на имунофенотипа на гигантските стромални клетки в мехурната лигавица при УК 
	 Хистохимично изследване се извърши с оцветяване по Perls.
	 За изучаване на имунофенотипа на гигантските стромални клетки в мехурната лигавица, се използваха следните моноклонални антитела: CD31, CD34, CD34-blasts, CD10, CD68, CD45, CD1a, pS100, c-kit, гладко-мускулен актин, дезмин, виментин, Ki-67, CK AE1/AE3, GATA3, IgG4, p16 и PD-L1. 
	4. Статистически методи на изследване
	Статистическият анализ на суровите данни беше извършен с програма Software package for statistical analysis (SPSS®), IBM 2009, версия 19 (2010). 
	Използвани са методите на дескриптивната статистика за описание на демографските характеристики на пациентите, както и за представяне на данните, свързани с хистологична диференциация, градира, стадиране и експресия на PD-L1 (IHC22C3pharmDex) чрез показателите на централната тенденция. 
	В някои случаи е използван параметричен тест за свързани извадки (Т-тест на Student) и корелационен анализ – между категорийни признаци (метод на χ  квадрат), между категорийни и количествени признаци (дисперсионен анализ – ANOVA) и между количествени признаци (корелационен анализ) за определяне на асоциация между два или повече показателя, какъв е нейният характер, съществува ли причинно-следствена връзка между показателите, оценени чрез съответните коефициенти на корелация.
	За ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза, се приема p < 0.05.
	Глава IV. РЕЗУЛТАТИ
	По задача 1
	Проучване на основните епидемиологични показатели на УК на пикочен мехур в българска и френска популация пациенти: честота, възраст, пол и съпоставка на резултатите при двете групи с оглед определяне елементи на географска патология
	1.1. Честота на УК на пикочния мехур 
	В изследваните ретроспективно общо 3021 материала от пикочен мехур за периода от 01.01.2016 до 31.03.2020 г. (българска група пациенти), в 263 случая се наблюдава УК на пикочния мехур (8.7%), докато случаите, в които не се открива мехурен УК, са 2758 (91.3%).
	В изследваните ретроспективно общо 518 материала от пикочен мехур, за периода от 01.01.2016 до 31.03.2020 г. (френска група пациенти), в 386 случая се наблюдава УК на пикочния мехур (74.5%), докато случаите, в които не се открива мехурен УК, са 132 (25.5%). 
	Резултатите са обобщени и представени графично на Фигури 1 и 2.
	Фигура 1. Дялово разпределение на материалите от пикочен мехур за изследвания период от 01.01.2016 до 31.03.2020 год., представени в брой
	/
	Фигура 2. Дялово разпределение на общите материали от пикочен мехур спрямо такива с УК за изследвания период от 01.01.2016 до 31.03.2020 г., представени в брой
	/
	ИХХ-то изследване е осъществено на 105 от тези случая с УК, като тяхното дялово разпределение е нагледно представено и описано в точка 1.4.1. по Задача 1.
	1.2. Разпределение по възраст на пациентите с УК на пикочен мехур   
	Извършено е обстойно епидемиологично и морфологично изследване на 105 случая с УК на пикочния мехур.
	Средната възраст на изследваните пациенти (общо) е 70 ± 10.98 год., като най-младият пациент е на 42-годишна възраст, а най-старият – на 93 години.
	Средната възраст на българската група пациенти с УК на пикочния мехур е 70.14 ± 11.16 години. 
	Средната възраст на френската група пациенти с УК на пикочния мехур е 69.62 ± 10.09 години.
	В този дисертационен труд, всичките изследвани епидемиологично и морфологично 105 пациенти се разпределят според възрастта си в 6 декади:
	 1-ва декада включва пациенти на възраст от 40 до 49 години, те са 6 от 105 или 5.7% от случаите;
	  2-ра декада включва пациенти на възраст от 50 до 59 години, те са 11 от 105 или 10.5% от случаите;
	 3-та декада включва пациенти на възраст от 60 до 69 години, те са 34 от 105 или 32.4% от случаите;
	 4-та декада включва пациенти на възраст от 70 до 79-годишна възраст, те са 28 от 105 или 26.7% от случаите; 
	 5-та декада включва пациенти на възраст от 80 до 89-годишна възраст, те са 24 от 105 или 22.9% от случаите;  
	 6-та декада, пациенти от 90 до 99-годишна възраст, които са само 2 от 105 или 1.9%.
	Прави впечатление, че най-често (32.4%) УК на пикочния мехур се наблюдава във възрастовата декада 60 – 69 години.
	Резултатите са обобщени и представени графично на Фигура 3.
	Фигура 3. Разпределение на изследваните пациенти с УК на пикочния мехур по възрастови декади
	/
	1.3. Разпределение по пол на пациентите с УК на пикочен мехур 
	В преобладаващия дял от изследваните от нас случаи с УК на пикочния мехур – 76 от 105 или 72.4% от пациентите, са мъже.
	В изследваните от нас случаи с УК на пикочния мехур – 29 от 105  или 27.6% от пациентите, са жени.  
	Резултатите са обобщени и представени графично на Фигура 4:
	Фигура 4. Дялово разпределение на изследваните пациентите с УК на пикочния мехур по пол (%)
	/
	Резултатите ни показват, че в хронологично отношение, за изследвания от нас период от 4 години се наблюдава пик в честотата на УК на пикочния мехур през 2018 г. – 34.2% от мъжете и 27.6% от жените.
	Резултатите са обобщени и представени графично на Фигура 5:
	Фигура 5. Хронологично и полово разпределение на изследваните случаи с УК на пикочния мехур (%)
	/
	Извършените дескриптивен и корелационен анализ по метода на χ квадрат установяват, че няма статистически значима разлика в съотношението между половете през различните години на събиране на урологичните материали (р=0.396).
	1.4. Съпоставка на основните епидемиологични резултати при двете групи пациенти с УК на пикочния мехур: елементи на географска патология
	1.4.1. Анализ и структура на изследваните от нас пациенти с УК на пикочния мехур
	Изследването включва биопсичния масив на Отделението по клинична патология на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, за период от 4 години (2016 – 2020 г.) и Отделението по патология, Grand Hôpital de l’Est Francilien, Jossigny, Франция, за същия този период от 4 години (2016 – 2020 год.).
	Структурата на изследваните масиви пациенти с УК на пикочния мехур са обобщени на Таблица 1
	Таблица 1. Хронологично разпределение на изследваните случаи с УК на пикочния мехур (%)
	Общо
	2020
	2019
	2018
	2017
	2016
	Година
	105
	22
	26
	38
	14
	5
	Брой
	Процент (%)
	100
	21.0
	24.8
	36.2
	13.3
	4.8
	Изследването на УК на пикочния мехур в настоящия дисертационен труд е реализирано в 92 от 105 случая (87.6%) на българската популация пациенти.
	В останалите 13 от 105 случая (12.4%), се касае за френска популация пациенти с УК на пикочния мехур.
	Чрез използването на дескриптивен анализ върху изследваните от нас материали от България и Франция, се установява следното дялово хронологично разпределение за изследвания период: 
	 за 2016 година – 5/105 (100%) български случаи, без наличие на френски случаи;
	 за 2017 година – 14/105 (100%) са материалите от България, без наличие на материали от Франция; 
	 за 2018 година – 34/105 (89.5%) са българските проби и 4/105 (10.5%) са пробите от Франция;
	 за 2019 година – 18/105 (69.2%) са случаите от България и 8/105 (30.8%) са случаите от Франция;
	 за 2020 година – 20/105 (95.5%) са българските случаи и един, 1/105 (4.5%) е френският случай. 
	Резултатите от по-горните наблюдения са обобщени и представени графично на Фигура 6:
	Фигура 6. Графично разпределение на броя изследвани от нас случаи с УК по години
	/
	Получените резултати и техният дескриптивен и корелационен анализ по метода на χ квадрат показват, че не се открива статистически значима разлика (p=0.873) по отношение на един от основните епидемиологични показатели – възраст, при пациентите с УК на пикочния мехур, в зависимост от географското разпространение на този вид злокачествена неоплазия: Източна Европа/ Западна Европа.
	Резултатите от по-горните наблюдения са обобщени и представени графично на Фигура7.
	Фигура 7. Корелация между УК на пикочния мехур и възрастта на пациентите, с елементи на географска патология и статистически анализ: наличие на несигнификантна разлика във възрастта на пациентите от България и Франция
	                  /
	По задача 2
	Проучване на основните морфологични показатели на УК на пикочния мехур: хистологичен вариант и туморен стадий
	2.1. Разпределение на изследваните пациенти с УК на пикочния мехур по отношение на неговия хистологичен вариант 
	Изследваните от нас пациенти с УК на пикочния мехур (n=105) се разделят в отделни групи по отношение на хистологичния вариант на карцинома. 
	Нашите данни показват, че в 91/105 случая (86.7%) се касае за класически УК; в 5/105 случая (4.8%) – за УК с плоскоклетъчна диференциация; в 4/105 случая (3.8%) – за УК с жлезиста диференциация; в 2/105 случая (1.9%) – за УК с микрокистична диференциация; в 2/105 случая (1.9%) – за УК с микропапиларна диференциация и една костна метастаза от класически УК на пикочния мехур 1/105 (1%). 
	Данните са обобщени на Таблица 2.
	Таблица 2. Честотно разпределение на УК на пикочния мехур по отношение на неговия хистологичен вариант (в брой случаи)
	/
	2.3. Разпределение на изследваните пациенти с УК на пикочния мехур по отношение на туморния стадий по ТNM системата 
	Изследваните от нас пациенти с УК на пикочния мехур (n=105) се разделят в отделни групи по отношение на туморния стадий по ТNM системата:
	Нашите данни показват, че в 28/105 случая (26.7%) се касае за неинвазивен УК (pTa); в 47/105 случая (44.8%) – за УК с туморна инфилтрация на мехурната ламина проприя (pT1); в 23/105 случая (21.9%) – за УК с туморна инфилтрация в повърхностния мехурен мускулен слой (pT2а); в 2/105 случая (1.9%) – за УК с туморна инфилтрация в повърхностния мехурен мускулен слой (pT2b); в 2/105 случая (1.9%) – за УК с инфилтрация в перивезикалната тъкан (pT3а) и в 3/105 случая (2.9%) – с екстравезикална туморна инфилтрация (pT4а,b).
	Нашите данни показват, че сред УК на пикочния мехур най-голям дял заемат туморите с инвазия в ламина проприя (pT1) – 47/105 (44.8%), следвани от неинвазивни УК (pTa) – 28/105 (26.7%). 
	По-горните резултати по параграфи 2.2. и 2.3. са обобщени на Таблица 5 и са представени графично на Фигура 8.
	Таблица 3. Разпределение на изследваните пациенти с УК по отношение на неговия хистологичен вариант и туморен стадий по ТNM системата
	pT4a/b
	pT3a
	pT2b
	pT2a
	pT1
	pTa
	2
	2
	2
	17
	40
	28
	Класически УК
	(2.2%)
	(2.2%)
	(2.2%)
	(18.7%)
	(44%)
	(30.8%)
	УК с плоскоклетъчна диференциация
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	3 (60%)
	2 (40%)
	0 (0%)
	УК с жлезиста диференциация
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	3 (75%)
	1 (25%)
	0 (0%)
	УК с микрокистична диференциация
	0 (0%)
	0(0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	2 (100%)
	0 (0%)
	УК с микропапиларна диференциация
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	2 (100%)
	0 (0%)
	Костна метастаза от класически УК на п. мехур
	1 (100%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	3 (2.9%)
	2 (1.9%)
	2(1.9%)
	23 (21.9%)
	47 (44.8%)
	28(26.7%)
	Общо 
	Фигура 8. Дялово разпределение на УК на пикочния мехур по отношение на
	неговия хистологичен вариант и на туморния стадий по ТNM системата (в брой случаи)
	2.4. Честотно разпределение на УК на пикочния мехур според степента на туморната инвазия по TNM- системата, в корелация с пола и възрастта на изследваните пациенти
	По отношение на пола на пациентите с УК на пикочния мехур и степента на туморна инвазия, ние установяваме следните резултати, обобщение в Таблица 4.
	Таблица 4. Честотно разпределение на пациентите с УК на пикочния мехур според степента на туморната инвазия по TMN- системата, в корелация с пола на пациентите (%)
	pT4a/b
	pT3
	pT2b
	pT2a
	pT1
	pTa
	2/2 (100%)
	2/2 (100%)
	2/2 (100%)
	17/23 (73.9%)
	35/47 (74.5%)
	17/28 (60.7%)
	Мъже
	0/2 (0%)
	0/2 (0%)
	0/2 (0%)
	6/23 (26.1%)
	12/47 (25.5%)
	11/28 (39.3%)
	Жени
	3(2%)
	2(1.9%)
	2(1.9%)
	23(22.1%)
	47 (45.2%)
	28(26.9%)
	Общо
	При съпоставянето на получените от нас резултати, касаещи пола на пациентите с УК на пикочния мехур и степента на туморната инвазията по TNM системата, се установява, че преобладаващата част от пациентите и за двата пола (45.2%), са диагностицирани за първи път в pT1 стадий. 
	По отношение на възрастта на изследвания контингент пациенти:
	 В pTa стадий: 1-ва декада: 3/28 (10.7%); 2-ра декада: 7/28 (25%); 3-та декада: 6/28 (21.4%); 4-та декада: 6/28 (21.4%); 5-та декада: 6/28 (21.4%); 6-та декада: 0/28 (0%). 
	 В pT1 стадий: 1-ва декада: 3/47 (6.4%); 2-ра декада: 2/47 (4.3%); 3-та декада: 18/47 (38.3%); 4-та декада: 6/47 (23.4%); 5-та декада: 6/47 (27.7%); 6-та декада: 0/47 (0%). 
	 В pT2a стадий: 1-ва декада: 0/23 (0%); 2-ра декада: 2/23 (8.7%); 3-та декада: 6/23 (26.1%); 4-та декада: 8/23 (34.8%); 5-та декада: 5/23 (21.7%); 6-та декада: 2/23 (8.7%). 
	 В pT2b стадий: 1-ва декада: 0/2 (0%); 2-ра декада: 0/2 (0%); 3-та декада: 2/2 (100%); 4-та декада: 0/2 (0%); 5-та декада: 0/2 (0%); 6-та декада: 0/2 (0%). 
	 В pT3 стадий: 1-ва декада: 0/2 (0%); 2-ра декада: 0/2 (0%); 3-та декада: 0/2 (0%); 4-та декада: 2/2 (100%); 5-та декада: 0/2 (0%); 6-та декада: 0/2 (0%). 
	 В pT4а,b стадий: 1-ва декада: 0/3 (0%); 2-ра декада: 0/3 (0%); 3-та декада: 1/3 (33.3%); 4-та декада: 1/3 (33.3%); 5-та декада: 0/3 (0%); 6-та декада: 1/3 (33.3%). 
	При съпоставянето на получените от нас резултати, касаещи възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур и степента на туморната инвазия по TNM системата, ние установяваме, че преобладаващата част от пациентите са в 4-та декада от нашата възрастова скала (70 – 80 годишна възраст): респективно 21.4%; .23.4%; 34.8%; 0%; 100%; 33.3%.
	При извършване на корелационен анализ с цел откриване на асоциация между степента на инвазия по TNM и съответно пола и възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур, ние установяваме че няма статистически значима зависимост между тях (р=0.064 и р=0.142, съответно). 
	По задача 3
	Епидемиологично проучване на хистологичната диференциация на УК на пикочния мехур в българска и френска популация пациенти: съпоставка на резултатите при двете групи пациенти с оглед определяне елементи на географска патология
	3.1. Корелативно честотно разпределение на изследваните случаи с УК на пикочния мехур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 1973 г. (WHO-1973) и двустепенното оценяване по класификацията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016)
	3.1.1. Честотно разпределение на изследваните случаи с УК на пикочния мехур според тристепенната скала за оценяване на малигнеността по класификацията на CЗО от 1973 (WHO-1973) 
	Определянето на хистологичната степен на малигненост на УК се осъществи на всички изследвани от нас случаи – български и френски контингент от пациенти (n=105).
	Нашите резултати показват, че в 31/105 случая (29.5%) се касае за диференциран УК (G1); в 37/105 случая (35.2%) – за умерено диференциран УК (G2); в 37/105 случая (35.2%) – за ниско диференциран УК (G3). 
	По-горните резултати са обобщени на Таблица 5.
	Таблица 5. Честотно разпределение на УК на пикочния мехур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 1973 г. (WHO-1973)
	Честота в (%)
	Честота в брой
	СЗО 1973
	29.5
	31
	G1
	35.2
	37
	G2
	35.2
	37
	G3
	100
	105
	Общо
	3.1.2. Честотно разпределение по хистологичния грейдинг на изследваните случаи с УК на пикочния мехур според двустепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016)
	Определянето на хистологичната степен на малигненост на УК се осъществи на всички изследвани от нас случаи – български и френски контингент от пациенти (n=105).   
	Нашите резултати показват, че в 42/105 случая (40%) се касае за УК на пикочния мехур с ниска степен на малигненост (LG), а в 63/105 случая (60%) – за УК с висока степен на малигненост (HG). 
	По-горните резултати са обобщени на Таблица 6. 
	Таблица 6. Честотно разпределение по хистологичен грейдинг на УК на пикочния мехур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016)
	Честота в %
	Честота в брой
	СЗО 2016
	40.0
	42
	Low grade (LG)
	60.0
	63
	High grade (HG)
	100.0
	105
	Общо
	3.1.3. Корелативно честотно разпределение по хистологичен грейдинг на изследваните случаи с УК на пикочния мехур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 1973 г. (WHO-1973) и двустепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016)
	Получените от нас резултати, според двата типа класификации на СЗО за степента на малигненост на УК на пикочния мехур, са представени в сравнителен план на Фигура 9.
	Фигура 9. Сравнително разпределение на пациентите с УК на пикочния мехур според използваните класификации за хистологичен грейдинг по СЗО 1973 и СЗО 2016.
	/
	Анализът на по-горните резултати показва, че сред първично диагностицираните УК на пикочния мехур (общо – на български и френски контингент от пациенти), преобладаващо място заемат умерено и високо диференцираните УК (G2 и G3) според класификацията на СЗО 1973, съответно такива с висока степен на малигненост (HG) според класификацията на СЗО 2016.
	3.1.4. Съпоставка на резултатите по хистологичен грейдинг при двете групи пациенти с УК на пикочния мехур, с оглед определяне елементи на географска патология
	Извършено е проучване на случаите с УК на пикочния мехур при български и френски контингент от пациенти по отношение на степента на малигненост според класификациите на СЗО 1973/СЗО 2016: сравнителни анализи чрез използването на крос таблици и метода χ  квадрат, при което се установяват следните закономерности:
	Според тристепенната скала за оценка на малигнеността на УК на пикочния мехур по СЗО 1973:
	- Според тристепенното оценяване на малигненост на УК на пикочния мехур по СЗО 1973 за българския контингент от пациенти: G1 (високо диференцираните) са 29/92 (31.5%), G2 (умерено диференцираните) са 31/92 (33.7%) и G3 (ниско диференцираните) са 32/92 (34.8%).
	- Според тристепенното оценяване на малигненост на УК пикочния мехур по СЗО 1973 за френския контингент от пациенти: G1 (високо диференцираните) са 2/13 (15.%), G2 (умерено диференцираните) са 6/13 (46.2%) и G3 (ниско диференцираните) са 5/13 (38.5%).
	От наличните данни и за двата контингента пациенти ясно се вижда, че най-голям дял заемат умерено и ниско диференцираните УК (G2 и G3), като не се установява статистически значима разлика между разпределението според хистологичната диференциация в зависимост от географската ширина (p=0.461).
	Според двустепенната скала за оценка на малигнеността на УК на пикочния мехур по СЗО 2016:
	- За българския контингент от пациенти: LG (нискостепенните) УК са 40/92 (43.5%), a HG (високостепенните) УК са 52/92 (56.5%). 
	- За френския контингент от пациенти: LG са 2/13 (15.4%) и HG са 11/13 (84.6%). 
	От тези данни става ясно, че HG (високостепенните) УК на пикочния мехур са по-чести в сравнение с LG (нискостепенните) УК и за двата контингента пациенти.
	Направеният анализ показва, че е налице гранична статистическа разлика в разпределението по степен на хистологична диференциация (грейдинг) на УК на пикочния мехур в зависимост от географския произход на изследвания материал (p=0.053).
	Извършената съпоставка между тристепенната и двустепенната система за оценка на малигненост на туморите по СЗО 1973 и по СЗО 2016 установява изразена корелация между тях (коефициент на корелация Пиърсън r=0.890, р<0.001). 
	3.1.5. Корелация на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в зависимост от пола на изследваните пациенти
	Изследването на корелацията на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в зависимост от пола на пациентите по тристепенната система на СЗО от 1973 г. показва:
	- мъже: G1 – 21/76 (27.6%); G2 – 27/76 (35.5%); G3 – 28/76 (36.8%);
	- жени: G1 – 10/29 (34.5%); G2 – 10/29 (34.5%); G3 – 9/29 (31.0%).
	Изследването на корелация на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в зависимост от пола на пациентите по двустепенната система на СЗО от 2016 г. показва:
	- мъже: LG – 28/76 (36.8%); HG – 48/76 (63.2%); 
	- жени: LG – 14/29 (48.3%); HG – 15/29 (51.7%) 
	Приложеният корелационен анализ не установява статистически значима асоциация между пола и хистологичното градирането на УК на пикочния мехур нито според класификацията на СЗО от 2016 г. (р=0.289), нито според класификацията на СЗО от 1973 г. (р=0.475).
	*Статистически коментар: Въпреки това, ние наблюдаваме следната статистическа тенденция: постепенно увеличаване на броя на пациентите мъже, но не и на жените, паралелно с увеличение на грейдинга и по двете системи за оценка на степента на малигненост СЗО 1973 и СЗО 2016, без това наблюдение да достига до статическа значимост. 
	По-горните разсъждения са представени графично на Фигура 10.
	Фигура 10. Графично представяне на тенденцията за постепенно увеличаване на броя на пациентите мъже с увеличение на туморния грейдинг на УК на пикочния мехур по тристепенната система за оценка на степента на малигненост (СЗО 1973)
	/       
	3.1.6. Корелация на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в зависимост от възрастта на пациентите
	Върху предварително разпределените по възрастови декади пациенти с УК на пикочния мехур, съпоставени със системата за грейдинг по СЗО 1973, ние отчитаме следните резултати:
	 1-ва декада:  G1 – 3/6 (50%); G2 – 1/6 (16.7%); G3 – 2/6 (33.3%);
	 2-ра декада:  G1 – 7/11 (63.3%); G2 – 4/11 (36.4%); G3 – 0/11 (0%);
	 3-та декада: G1 – 10/34 (29.4%); G2 – 12/34 (35.3%); G3 – 12/34 (35.3%);
	 4-та декада: G1 – 3/28 (10.7%); G2 – 12/28 (42.9%); G3 – 13/28 (46.4%);
	 5-та декада: G1 – 8/24 (33.3%); G2 – 8/24 (33.3%); G3 – 8/24 (33.3%);
	 6-та декада: G1 – 0/2 (0%); G2 – 0/2 (0%); G3 – 2/2 (100%).
	Върху предварително разпределените по възрастови декади пациенти с УК на пикочния мехур, съпоставени със системата за грейдинг по СЗО 2016, ние отчитаме следните резултати:
	 1-ва декада: LG – 3/6 (50%); HG – 3/6 (50%);
	 2-ра декада: LG – 8/11 (72.7%); HG – 3/11 (27.3%);
	 3-та декада: LG – 12/34 (35.3%); HG – 22/34 (64.7%);
	 4-та декада: LG – 8/28 (28.6%); HG – 20/28 (71.4%);
	 5-та декада: LG – 11/24 (45.8%); HG – 13/24 (54.2%);
	 6-та декада: LG – 0/2 (0%); HG – 0/2 (100%).
	Проведените дескриптивен анализ и анализ по метода на χ квадрат*, не показват сигнификантна статистическа асоциация по отношение на възрастовите декади и тристепенната система за оценяване степента на малигненост (p=0.050) или двустепенната система (p=0.123). Въпреки това, корелационният анализ отчита статистически значима, макар и много слаба, корелация между възрастта на пациентите и тристепенната скала за оценка на малигнеността по СЗО 1973, (r=0.243, p=0.013).
	*Единият анализ е по декади, другият по възраст в години.
	3.1.7. Корелация между хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур и стадия на туморна инвазия по TNM системата
	Проведеният корелационен анализ между хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур, съответно по СЗО 1973 и СЗО 2016 и TNM системата за стадиране, показва умерено значима статистическа асоциация, оценена чрез коефициенти на корелация Пиърсън (r=0.590 и r=0.583, съответно, p<0.001).
	По задача 4
	Проучване на ИХХ-та експресия на PD-L1 в паренхима на УК на пикочния мехур: корелация на получените резултати с пола и възрастта на пациентите, със стадия, с хистологичния вид и грейдинг на карцинома
	4.1. ИХХ експресия на PD-L1 при пациентите с УК на пикочния мехур – качествени резултати
	ИХХ-то изследване е осъществено на 73 случая с УК на пикочния мехур. Експресия на PD-L1 се наблюдава в 21/73 случаи (28.8%). 
	Отчитането на ИХХ-та експресия на PD-L1 се осъществи чрез изчисляване на CPS, като показателите се отнасят в две категории: CPS < 10 (отрицателна експресия) и CPS ≥ 10 (положителна експресия). Методът за изчисляване е показан подробно в Глава I – „Обзор“.
	От извършените изчисления се установи, че най-голям процент от случаите, в които:
	 липсва експресия на PD-L1 (CPS <10) са със score 0 – 28/105 (26.7%), последвано от score 1 в 12/105 (11.4%); score 2 в 7/105 (6.7%); score 3 и 4 по 2 случая (1.9%) и score 5 в 1 случай (1%), като не се отчетоха случаи със score 6, 7, 8 и 9;
	 се наблюдава положителна експресия за PD-L1(CPS ≥ 10) в най-голям процент от случаите са със score = 10: 12/105 (11.4%), случаи със score 15 са 3/105 (2.9%); 1 (1%) случаи със score 20; случаи в които се отчете score 50 и 70 са по 2 (1.9%) и 1 случай е със score 90/105 (1%). 
	 Експресията на PD-L1 в туморните клетки на УК на пикочния мехур се визуализира като положителен мембранен сигнал с различна интензивност (Снимка 1 и 2).
	/
	Снимка 1. Високостепенен УК на пикочен мехур с положителна експресия за 
	 PD-L1 (22C3Dako)+. ИХХ, anti- PD-L1 x100
	/
	Снимка 2. Положителна експресия на PD-L1(22C3Dako) при УК на пикочен 
	мехур с висока степен на малигненост. ИХХ, anti - PD-L1 x 200
	 Липсата на експресия на PD-L1 в туморните клетки на УК на пикочния мехур се визуализира като тотална липса на мембранен сигнал или наличие на положителен сигнал единствено в цитоплазмата на туморните клетки (Снимка 3).
	/
	Снимка 3. Експресията на PD-L1 (22C3Dako) в стромалните клетки на УК напикочния мехур с ниска степен на малигненост се визуализира като положителенсигнал с различна интензивност в лимфоцитите и макрофагите (маркирани с →). ИХХ, anti- PD-L1 x 200
	4.2. Корелация между експресията на PD-L1 с пола и възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур
	- Корелация между експресията на PD-L1 с пола на пациентите с УК на пикочния мехур: резултатите от изследването са сумирани в по-долната Таблица 7 и представени графично на по-долната Фигура 11.
	Таблица 7. Експресия на PD-L1 в зависимост от пола на пациентите с УК на пикочния мехур (%)
	Жени 
	Мъже 
	15 (72.0%)
	37 (69.8%)
	Негативна 
	PD-L1 експресия
	5 (25.0%)
	16 (30.2%)
	Позитивна 
	Фигура 11. Експресия на PD-L1 в зависимост от пола на пациентите с УК на пикочния мехур
	/
	Извършено е допълнително проучване на позитивните за експресия на PD-L1 (IHC22C3pharmDx) 21 случая с УК на пикочния мехур:
	- В 16 от тези 21 случая (76.2%) пациентите са мъже;
	- В 5 от тези 21 случая (23.8%) пациентите са жени.
	Извършено е допълнително проучване на негативните за експресия на PD-L1 (IHC22C3pharmDx) 52 случая с УК:
	- В 37 от тези 52 случая (71.2%) пациентите са мъже;
	- В 15 от тези 52 случая (28.8%) пациентите са жени.
	В нито един от използваните от нас контролни случаи с перитуморална нормална уротелна мехурна лигавица не се открива експресия на PD-L1.
	Въпреки че данните не показват статистическа зависимост (p=0.662), ние определяме едно съотношение от 3:2 в полза на мъжете при случаите с позитивна експресия на PD-L1.
	 - Корелация между експресията на PD-L1 с възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур:
	Извършеното проучване по отношение на възрастта показва, че преобладаващата част от пациентите, чиито УК на пикочния мехур експресира PD-L1, се намират в отрязъка 2-ра, 3-та и 4-та декада според нашата възрастова схема на изследване, т.е. пациентите са между 50 и 80-годишна възраст.
	В обобщение, проведеният корелационен анализ не показва статистически значими асоциации между експресията на PD-L1 с пола (р=0.668) и с възрастта (р=0.775) на пациентите с УК на пикочния мехур.
	4.3. Корелация между експресията на PD-L1 с хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур 
	Експресията на PD-L1 (IHC22C3pharmDx) се отчита чрез изчисляване на Combinated positive score (CPS) – вж. глава „Материали и методи“.
	Извършено е ИХХ изследване на експресията на PD-L1 на 73/105 (69.5%) от случаите с високостепенни и нискостепенни УК на пикочния мехур. 
	Получените резултати показват, че в 21/73 случая (28.8%) се установява положителна експресия на PD-L1, а в 52/73 случая (71.2%) – не се наблюдава експресия.
	По-горните резултати са обобщени графично на Фигура 12.
	Фигура 12. Експресия на PD-L1 в УК на пикочния мехур
	/
	Извършено е допълнително проучване на позитивните за експресия на PD-L1 21 случая с УК на пикочния мехур:
	- 15 от тези 21 случая (71.4%) са на българския контингент пациенти;
	-  6 от тези 21 случая (28.6%) са на френския контингент пациенти.
	Извършено е допълнително проучване на негативните за експресия на PD-L1 52 случая с УК на пикочния мехур:
	- 46 от тези 52 случая (88.5%) са на българския контингент пациенти;
	-  6 от тези 52 случая (11.5%) са на френския контингент пациенти.
	Приложеният дисперсионен анализ – ANOVA, установява, че експресията на PD-L1 e по-висока при високостепенните УК (HG) спрямо нискостепенните УК (LG) на пикочния мехур: 0.58±0.23 спрямо 9.07±2.25, но това наблюдение не достига статистическа значимост (p=0.116).
	От друга страна, чрез прилагането на Т-тест на същите данни, се установява статистическа значимост в посока на по-голяма честота на високостепенните (HG) спрямо нискостепенните (LG) УК на пикочния мехур (p<0.001). Резултатите са представени графично на Фигура 13.
	/
	4.4. Корелация между експресията на PD-L1 с хистологичния вариант на УК на пикочния мехур и дълбочината на инвазията по TNM системата
	 Класически УК: PD-L1 (-): 42/60 (70%); PD-L1 (+): 18/60 (30%);
	 УК с плоскоклетъчна диференциация: PD-L1 (-): 3/5 (60%); PD-L1 (+): 2/5 (40%);
	 УК с жлезиста диференциация: PD-L1 (-): 3/4 (75%); PD-L1 (+): 1/4 (25%);
	 УК с микрокистична диференциация: PD-L1 (-): 1/1 (100%); PD-L1 (+): 0/1 (0%);
	 УК с микропапиларна диференциация: PD-L1 (-): 2/2 (100%); PD-L1 (+): 0/2 (0%);
	 Костна метастаза от УК на пикочен мехур: PD-L1 (-): 1/1 (100%); PD-L1 (+): 0/1 (0%).
	Резултатите от това изследване са сумирани и представени графично на по-долната Фигура 14.
	Фигура 14. Експресия на PD-L1 в зависимост от хистологичния вариант на пациентите с УК на пикочен мехур
	/
	Проведеният анализ на нашите данни не установява статистически зависима корелация между експресията на PD-L1 и хистологичния вариант на УК на пикочния мехур (p=0.844).
	Чрез прилагането на анализ на същите данни по метода на χ квадрат, не се установи статистическа корелация между експресията на PD-L1 и стадия, определен по TNM системата (p=0.162), но за сметка на това се наблюдава, че експресията на PD-L1 се увеличава прогресивно със степента на инвазията/стадия, като най-голяма част от изследваните УК в този дисертационен труд експресиращи PD-L1 са инвазивните, както следва: 12/21 (57.1%) – в pT1 стадий; 8/21 (38.1%) – в pT2a стадий, и нито един случай в останалите стадии не дадоха положителен сигнал. При неинвазивните УК (pTa) е налице положителна експресия за PD-L1 в само 1/21 (4.8%) случай. 
	Резултатите са представени графично на Фигура 15.
	Фигура 15. Експресия на PD-L1 в зависимост от TNM стадия
	/
	По задача 5Хисто-епидемиологично, хистологично и ИХХ изследване на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур: общо патологично и прогностично значение в съпоставка с туморния стадий, с хистологичния вид и грейдинг на мехурен уротелен карцином; диагностичен и диференциално-диагностичен алгоритъм.
	Наличието на гигантски стромални клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната му ламина проприя е обект на количественото и качественото изследване, на което е посветена тази глава от дисертационния труд. 
	5.1. Количествено хисто-епидемиологично изследване на гигантските клетки в стромата на УК на пикочен мехур 
	Количественото изследване на гигантските клетки в стромата на УК и в околната ламина проприя, реализирано чрез методите на дескриптивната статистика, е осъществено на 104 случая (n=104); не е извършено изследване на материала от костната метастаза (1/105).
	От изследваните общо пациенти (български и френски контингент ), ние установяваме наличие на моно-, би- и многоядрени гигантски фибробласто-подобни стромални клетки в стромата на УК и в околната лигавична ламина проприя при 37/104 (35.6%) от случаите, докато при 67/104 (64.4%) от случаите такива клетки не се откриват. 
	В 25/37 случая (67.6%) с гигантски стромални клетки се касае за пациенти с УК от българския контингент пациенти.
	В 12/37 случая (32.4%) с гигантски стромални клетки се касае за пациенти с УК от френския контингент пациенти.
	При българските пациенти наблюдаваме наличие на гигантски клетки при 27.5%, докато при 72.5% от тях такива няма. Във френската популация от пациенти, наличие на гигантски клетки се установява в 92.3%, докато в 7.7% от тях – не се откриват гигантски стромални клетки.
	Гигантските стромални многоядрени клетки не се откриват в нито един от използваните от нас контролни аутопсионни случаи с нормален пикочен мехур.
	Прави впечатление, че съществува разлика в наличието на гиганстски стромални клетки в мехурната ламина проприя при УК на пикочен мехур според географския произход на материала: гигантските стромални клетки са по-често откривани в стромата на УК на пикочниия мехур във френския контингент пациенти (92.3% наличие към 7.7% липса във френските материали спрямо 27.5% наличие към 72.5% липса в българските материали, p<0.001).
	5.2. Количествено хисто-епидемиологично изследване на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур в корелация с туморния грейдинг 
	- При проведения сравнителен анализ между грейдинга на УК (според класификацията на СЗО от 1973 г.) и наличие на гигантски клетки в стромата на мехурната ламина проприя, се установяват следните резултати: 
	Гигантски клетки се установяват:
	 при високо диференцираните УК (G1) – в 6/37 случая (16.2%); 
	 при умерено диференцираните УК (G2) –  в 17/37 случая (45.9%);
	 при ниско диференцираните УК (G3) – в 14/37 случая (37.8%).
	Гигантски клетки не се установяват: 
	 при високо диференцираните УК (G1) – в 25/67 случая (37.3%); 
	 при умерено диференцираните УК (G2) – в 19/67 случая (28.4%);
	 при ниско диференцираните УК (G3) – в 23/67 случая (34.3%).
	Анализът на по-горните резултати показва, че гигантски фибробласто-подобни клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина проприя, в преобладаващия част от случаите се установяват при умерено и ниско диференцираните УК (G2/G3). По отношение на тази тенденция, анализът отчита гранична статистическа сигнификантност (p=0.056).
	- При проведения сравнителен анализ между грейдинга на УК на пикочния мехур (според класификацията на СЗО от 2016 г.) и наличие на гигантски клетки в стромата на лигавичната ламина проприя, се установяват следните резултати: 
	Гигантски клетки се установяват: 
	 при високостепенните УК (HG) – 27/37 (73%);
	 при нискостепенните УК – 10/37 (27%).
	Гигантски клетки не се установяват: 
	 при високостепенните УК (HG) – 35/67 (52.2%);
	 при нискостепенните УК – 32/67 (47.8%).
	Резултатите от това изследване са сумирани и представени графично на по-долната Фигура 16.
	Фигура 16. Наличие на гигантски стромални клетки в корелация с грейдинга на УК на пикочния мехур, според класификацията на СЗО 2016
	             /
	Приложеният анализ на данните показва, че има статистически значима корелация между грейдинга на УК според класификацията на СЗО от 2016 г. и наличието на гигантски стромални клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина проприя, като тази зависимост е изразена чрез слаба корелация (коефициент на корелация r =0.202, p=0.039). 
	Налице е и силно изразена корелация между двата вида грейдинга според класификациите на СЗО 1973/2016 (r=0.809, p<0.001). Изчисленият грейдинг по двете скали на всяка конкретна проба силно корелира по двете скали, т.е. двете скали много точно отразяват грейдинга, независимо, че едната е двустепенна, а другата – тристепенна.
	5.3. Количествено хисто-епидемиологично изследване на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур в корелация със стадия на тумора
	При извършения сравнителен анализ между стадия на УК на пикочния мехур и наличието на гигантски клетки в стромата и в околната ламина проприя, се установяват следните закономерности: 
	 При pTa стадий (неинвазивен) на УК на пикочния мехур, в 8/37 случая (21.6%) се установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата;
	 При pT1 стадий на УК на пикочния мехур, в 16/37 случая (43.2%) се установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата;
	 При pT2a стадий на УК на пикочния мехур, в 10/37 случая (27.0%) се установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата;
	 При pT2b стадий на УК на пикочния мехур, само в 1/37 (2.7%) случая се установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата;
	 При pT3а стадий на УК на пикочния мехур, само в 1/37 случая (2.7%) се установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата;
	 При pT4a стадий на УК на пикочния мехур, в 1/37 случая (2.7%) се установява наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата.
	Приложените дескриптивен анализ и анализ по метода на χ квадрат на данните показват, че няма статистически значима корелация между стадия на УК на пикочния мехур и наличието на гигантски многоядрени клетки в стромата му (p=0.874). 
	От друга страна, установява се тенденция за прогресивно нарастване на броя на многоядрени гигантски стромални клетки с увеличаването на степента на туморна инвазия, с пик в стадий pT1 при УК на пикочния мехур. 
	Тези разсъждения са отразени  графично на Фигура 17.
	Фигура 17. Наличие на гигантски стромални клетки в корелация със стадия на УК на пикочния мехур
	/
	5.4. Хистологично изследване на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур 
	5.4.1. Конвенционално хистологично изследване
	В морфологично отношение, на конвенционално оцветени хистологични препарати, гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната му ламина проприя имат големи размери – от 10 до 20µm и звездовидна форма. Цитоплазмата им е еозинофилна и оскъдна, с наличие на дълги цитоплазмени израстъци. Ядрата са окръглени, хиперхроматични и мултилобулирани, понякога повече или по-малко атипични, но не се наблюдават митотични фигури (Снимка 4). 
	/
	 Снимка 4. Наличие на атипични моно-, би- и многоядрени гигантски фибробласто-подобни стромални клетки (маркирани с →) в мехурната ламина проприя в съседство с неинвазивен папиларен УК с ниска степен на малигненост. Те се придружават от неспецифична стромална възпалителна реакция, богата на плазмоцити и еозинофилни левкоцити. HES, х 400.
	Тъканният контекст, в който се намират гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур или в околната лигавична ламина проприя, е на стромална фиброза, конгестия и оток, с повече или по-слабо изразена лимфоидна възпалителна реакция – до наличие на терциерни лимфоидни структури (Снимка 5). 
	/
	 Снимка 5. Наличие на многоядрени гигантски фибробласто-подобни стромални клетки в мехурната ламина проприя (маркирани с →) в непосредствена близост с терциерни лимфоидни структури от тип 2 и 3 (2-ра и 3-та степен) и с неинвазивен папиларен УК с ниска степен на малигненост. HES, х 100.
	5.4.2. ИХХ изследване 
	Ние изследвахме имунохистохимично (ИХХ) 10 случая с наличие на гигантски многоядрени клетки в стромата и в околната лигавична ламина проприя, при УК на пикочния мехур. 
	Получените резултатите са идентични във всички изследвани случаи. Те показват, че гигантските многоядрени клетки в стромата и в околната лигавична ламина проприя при УК на пикочния мехур са:
	 Позитивни за виментин (Снимка 6).
	/
	Снимка 6. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипичниклетки в лигавичния хорион, които са виментин позитивни (маркирани с →).ИХХ, анти-Виментин х 630.
	 Цитоплазмените израстъци на гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са позитивни за мезенхимно-съдовия маркер CD34 (Снимка 7).
	/
	Снимка 7. Наличие на няколко перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, които са CD34 + позитивни (маркирани с →); за вътрешен позитивен контрол служат клетките в стената на околните капиляри. ИХХ, анти-CD34 х 400.
	 Някои от израстъците на гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са позитивни по отношение на гладкомускулния и миофибробластен маркер гладкомускулен актин (Снимки 8).
	/
	Снимка 8. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, чиито израстъци са позитивни по отношение на гладкомускулния актин (маркирани с →); за вътрешен позитивен контрол служат клетките в стената на околните капиляри. ИХХ, анти-гладко-мускулен актин х 400.
	 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са позитивни по отношение на макрофагеалния маркер CD68 (Снимка 9).
	/
	Снимка 9. Наличие на няколко гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, чиято цитоплазма е позитивна по отношение на макрофагеалния маркер CD68+ (маркирани с →); за вътрешен позитивен контрол служат мононуклеарни макрофаги в контекст на възпалителния инфилтрат. ИХХ, анти-CD68 х 400.
	 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са негативни по отношение на съдовия ендотелен маркер CD31 (Снимка 10).
	/
	Снимка 10. Наличие на няколко перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, които са CD31 негативни (маркирани с →); за вътрешен позитивен контрол служат ендотелните клетки на околните капиляри. ИХХ,анти- CD31 х 400.
	 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са негативни по отношение на мезенхимния миофибробластен маркер CD10 (Снимка 11).
	/
	Снимка 11. Наличие на няколко перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, които са CD10 негативни (маркирани с →). ИХХ, анти-CD10 х 400.
	 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са негативни по отношение на мастоцитния и неврален маркер c-kit (Снимка 12).
	/
	Снимка 12. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, които са негативни по отношение на c-kit (маркирани с →); за вътрешен позитивен контрол служат положително маркираните перикапилярни мастоцити. ИХХ, анти- c-kit х 630.
	 В същото време трябва да се отбележи, че при всички изследвани от нас случаи, възпалителният инфилтрат, придружаващ гигантските клетки, е богат на мастоцити, които са c-kit+, което, от своя страна е в полза на дегранулирани мастоцити  (Снимки 13).
	/
	Снимка 13. Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са придружени винаги от голямо количество перикапилярни c-kit+ мастоцити. ИХХ, анти-c-kit х 630.
	 Гигантските клетки са положителни и за стресовия маркер р16+ (Снимка 14).
	/
	Снимка 14. Гигантските клетки са p16+ положителни (маркирани с →). ИХХ, anti- p16  x 400.
	 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са негативни по отношение на алергичния маркер имуноглобулин G4 (IgG4) (Снимки 15).
	/
	Снимка 15. Наличие на две перикапилярни гигантски многоядрени атипични клетки в лигавичния хорион, които са негативни по отношение на IgG4-; за вътрешен позитивен контрол служат няколко положително маркирани перикапилярни плазмоцити. ИХХ, IgG4 х 630.
	 Гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур са негативни и по отношение на ИХХ-те маркери: CKAE1/AE3, CD34-blast, Ki-67, GATA3, PD-L1, както и CD45 и CD1a. Също така и по отношение на хистохимичното оцветяване по Perls (Снимки 16 – 23).
	/
	Снимка 16. Гигантски клетки с негативна експресия за CK AE1/AE3, за вътрешен положителен контрол служи положително маркиран нискостепенен УК. ИХХ, anti-CKAE1/AE3 x 200.
	/
	Снимка 17. Гигантска клетка, в които липсва експресия за CD34 blast- (маркирана с →), за вътрешен положителен контрол служат околните капиляри. ИХХ, anti-CD34blast  x 400.
	/
	Снимка 18. Гигантски клетки, негативни за Ki-67- (маркирани с →), за вътрешен положителен контрол служат мононуклеарните възпалителни клетки. ИХХ, anti-Ki-67 x  630.
	/
	Снимка 19. Гигантски клетки негативни за GATA3- (маркирани с →), завътрешен положителен контрол служи околната уротелна лигавица. 
	ИХХ, anti-GATA3 x 400.
	/
	Снимка 20. Гигантски клетки с негативна експресия за PD-L1- (маркирани с →). ИХХ, 
	anti-PD-L1 x 400.
	/  /
	Снимка 21 и 22. Гигантски клетки негативни за CD45- (Сн.21) и CD1a- (Сн.22) 
	(маркирани с →). ИХХ, CD45 x 200
	/
	Снимка 23. Гигантски клетки негативни за Perls - (маркирани с →). Perls x200
	Резултатите от проведеното от нас ИХХ-но изследване са сумирани на Таблица 8.
	Таблица 8. ИХХ-фетнотип на гигантските многоядрени клетки в стромата на УК и в околната мехурна ламина проприя
	Експресия
	ИХХ- антитела
	+
	Vimentin
	+
	SMA
	+
	Desmin
	+
	CD34
	+
	CD68
	+
	p16
	_
	CK AE1/AE3
	_
	CD31
	_
	pS100
	_
	c-kit (CD117)
	_
	CD34blast
	_
	Ki-67
	_
	IgG
	_
	PD-L1
	_
	GATA3
	_
	CD10
	_
	CD45
	_
	CD1a
	Въз основа на по-горе посочените резултати, ние предлагаме обобщен алгоритъм от хистологични, хистохимични и ИХХ критерии за диагностика на многоядрените гигантски клетки, наблюдавани в стромата на УК на пикочния мехур:
	Диференциалната диагноза трябва да се прави: с многоядрените гигантски клетки при „специфичните“ видове цистити, напр. при туберкулоза, при ксантогрануломатозен цистит, след хирургични мехурни интервенции, при наличие на хирургически конци или други чужди тела; с многоядрените гигантски клетки при радиационен цистит; с многоядрените туморни гигантски клетки в стромата на УК „ин ситу“ или с инвазивен УК, съдържащ гигантски туморни клетки; с многоядрените гигантски клетки, особено, наблюдаващи се при мезенхимни тумори на пикочния мехур; с многоядрените гигантски клетки, наблюдаващи се в стромата на някои бенигнени туморни процеси на женския полов тракт.
	Глава V. ОБСЪЖДАНЕ
	Обобщените в литературата данни дават основание да се приеме, че карциномът на пикочния мехур е мултифакторно заболяване, характеризиращо се с агресивен ход, чести рецидиви и висока смъртност в световен мащаб, включително и в България (Антонова, O. и кол., 2015; Kirkali, Z. et al., 2005; Katz, H. et al., 2017; Santoni, G. et al., 2018). Терапевтичните възможности за напреднал УК на пикочен мехур си остават непроменени вече повече от 30 години. Цитотоксичната химиотерапия на базата на циплатина е стандартното лечение за УК на пикочния мехур и е особено предпочитан вариант за лечение на инвазивните мехурни карциноми, докато интравезикалната имунотерапия или химиотерапия с BCG се прилага като адювантна терапевтична опция при немускулен инвазивен рак на пикочния мехур, съответно след трансуретрална резекция, с цел предотвратяване на рецидиви и прогресия (Kim, H.S. еt al., 2018). През последните 2 – 3 години обаче се наблюдава качествено нов етап в лечебния подход, обхващащ освен утвърдените стандартни методи като химиотерапия и хирургия, така и използването на имунотерапия. Последната се основава на ИХХ изследване на експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур и в зависимост от резултата, последващо приложение на чекпойнт инхибитори. Понастоящем, биологичните маркери за прогнозиране, които са широко проучени и използвани в клинични и/или научни условия, включват предимно експресия на PD-L1 в туморната микросреда. FDA одобри придружаващите PD-L1 диагностични тестове при няколко вида тумори. Въпреки това, всеки тест е разработен със собствени реагенти, изработвани при нееднородни работни условия и с различни критерии за интерпретация. Субективната оценка, както и несъпоставими и несъответстващи PD-L1 оцветяващи тестове, ограничават тяхната способност за прогнозиране. Междувременно, имайки предвид сравнително сложния и изключително динамичен характер на туморния имунен отговор, необходима е концепция за определяне на имуноскора, която да има същевременно диагностична и прогностична стойност. Към днешна дата пет чекпойнт инхибитора, блокиращи PD-1 (Pembrolizumab, Nivolumab) или PD-L1 (Atezolizumab, Durvalumab и Avelumab), са одобрени от US-FAD и EMA за първа или втора терапевтична линия при инвазивните
	УК на пикoчния мехур, на базата на траен терапевтичен отговор и управляеми профили на безопасност, наблюдавани в съответните клинични изпитвания (Kim, H.S. еt al., 2018; Koshkin, V.S. et al., 2018). Одобреният през май 2016 г. Atezolizumab и Nivolumab, одобрен през февруари 2017 г., са първите разрешени за приложение като втора линия в терапията на пациенти с УК на пикочен мехур, лекувани с цисплатина, на базата на клинични данни от фаза II. На 16 март 2017 г. резултатите от фаза III изпитване KEYNOTE-045 показват, че преживяемостта е значително по-дълга при пациенти, лекувани с Pembrolizumab, в сравнение със стандартната химиотерапия от втора линия (Farina, M.S. et al., 2017; Rouanne, M. et al., 2018). Работната група SIU (Société Internationale d'Urologie) – ICUD (International Consultation on Urologic Diseases), Франция, обобщава най-новопубликуваните заключения и препоръки по тема, близка до темата в този дисeртационен труд – касаеща основно системната терапия на метастатичен рак на пикочния мехур (Merseburger, A.S. et al., 2019). До момента, получените резултати са недостатъчни, в относително начална фаза, като все още има ограничена валидация и липса на стандартизация, водещи до различни анализи при първичните УК на пикочния мехур и такива с регионални и далечни метастази. Недостатъчно добре е изучена и имуноморфологията на стромата на УК на пикочния мехур, а някои от нейните компоненти – като гигантските многоядрени клетки, са почти непознати на патолога. 
	Именно тези въпроси и затруднения, пред които са изправени патолозите, уролозите и онколозите, ни мотивираха да изследваме по-задълбочено тези проблеми, използвайки едновременно материали от две различни в географско отношение страни – България и Франция.
	Нашите резултати показват честота на УК на пикочния мехур сред българския контингент пациенти от 8.7%. Тези резултати съвпадат с резултатите на други автори (Велев, Г., 1996).
	С оглед улеснение и нагледност, изследваните от нас случаи се разпределят в 6възрастови декади, описани подробно в глава „Резултати“. Средната възраст на изследваните пациенти с УК на пикочен мехур е 70 ± 10.98 години, като най-младият пациент е на 42-годишна възраст, а най-старият – на 93 години. Средната възраст на българската група пациенти с УК на пикочния мехур е 70.14 ± 11.16 години, докато тази на френската група пациенти е 69.62 ± 10.09 години. Тези резултати съвпадат с резултатите на други автори (Велев, Г., 1996; Ploeg, М. et al., 2009; Kirkali, Z. еt al., 2005; McDaniel, S.A. et al., 2015).
	Нашите данни свидетелстват, че по-голямата част от пациентите за двете националности са от мъжки пол (72.4%) със съотношение мъже към жени – 3:1, без значима разлика в съотношението между различните години на събиране на урологичните материали. Тези данни съвпадат и с данните на други автори (Cheng, W. et. аl., 2018; De Maeseneer, D.J. еt al., 2016; Breyer, J. еt al., 2017). 
	По-голямата част от туморите на пикочният мехур са с епителен произход и по-точно от уротела на мехурната лигавица. Към днешна дата се препоръчва използването на термина уротелни тумори, респективно уротелни карциноми (УК), наричани в по-близкото или по-далечно минало преходноклетъчни и екскреторно-уринарни тумори (Беловеждов, В. и сътр., 2020). Уротелните тумори представляват 80% от туморите на пикочния мехур и 95% от всички неоплазми на мехура, бъбречното легенче, уретерите и уретрата (Grignon, D.J. et al., 2014). Те са най-честите тумори, ангажиращи пикочо-половата система и въпреки напредъка на терапевтичните възможности, нивата на смъртност се задържат константни (Tsai, K.W. et al., 2018).
	Хистологичните варианти на УК на пикочния мехур, според СЗО 2016 (Allory, Y. еt al., 2017), могат да се наблюдават изцяло или частично в един тумор (Sibony, M. et al., 2012). Тяхното познаване от патолога е необходимо, понеже прогнозата на някои от тях е неблагоприятна и понеже в някои случаи те може да са в чист вид, т.е. да не са асоциирани с типичен УК (Sibony, M. et al., 2012). Повечето от тези хистологични варианти са инвазивни (инфилтративни) УК, на които патологът трябва да направи прогностично стадиране. Инвазивният УК е много често с хетерогенна морфология: конвенционална уротелна (класически тип) или „дивергентна“ – плоскоклетъчна, жлезоподобна, трофобластна, микропапиларна, гнездна, микрокистична, плазмоцитоподобна, саркоматоидна, от лимфо-епителен тип, гигантоклетъчна, със съдържащи липиди или гликоген туморни клетки, недиференцирана (Беловеждов, В. и кол., 2020). Известно е, че повечето от инвазивните УК (= или > pT1) са от висока степен на малигненост (Sibony, M. et al., 2012). Хистологичното градиране на УК, макар и вероятно несъвършено, е задължително и то има основно значение като прогностичен фактор. В този контекст, използването на клиничния термин „повърхностен“ уротелен тумор не е за предпочитане, понеже има риск погрешно такава лезия да се приеме за тумор с благоприятна прогноза (Sibony, M. et al., 2012).
	Нашите резултати по отношение на хистологичния вариант на УК на пикочния мехур са подобни на резултатите на другите автори (Beltran, L.A. et al., 2017; Klaile, Y. et al., 2009; Processali, T. et al., 2020). В нашето проучване най-висока е честотата на класически вариант на УК на пикочен мехур (в чист вид, 100% уротелен) – 86.7%, следвано от УК с плоскоклетъчна диференциация – 4.8%; УК с жлезиста диференциация – 3.8%; УК с микрокистична диференциация – 1.9%; УК с микропапиларна диференциация – 1.9%, и костна метастаза от класически УК на пикочния мехур – 1%. 
	Макар че УК са сравнително лесно достъпни за биопсиране и не толкова трудни за диагноза, сериозен проблем продължават да бъдат честите рецидиви, както и усложненията в напредналите случаи (Беловеждов, В. и сътр., 2020). Това наложи поредна промяна на класификацията на тези неоплазми (в сила от 2017 г.), която има и важно прогностично значение. Доброто й познаване осигурява точната диагностика, която дава по-големи възможности за адекватно лечение. 
	По отношение на стадирането, от гледна точка на патолога, УК на пикочния мехур се разделят на: неинвазивни (pTa и карцинома „ин ситу“) и инвазивни (pT1 и pT2 на биопсия и ТУР материал) (Беловеждов, В. и кол., 2020). 
	Нашите резултати по отношение на туморния стадий по TNM системата 2017, както е показано в раздел „Резултатите“ в Tаблица 5, показват, че преобладаваща част от първично диагностицираните УК на пикочен мехур заемат туморите с инвазия в ламина проприя (pT1) – 44.8%, следвани от неинвазивни УК (pTa) –26.7%, подобно на резултатите от други научни проучвания (Degeorge, K. et al., 2017; Zhu, C.Z. et al., 2019; Chalasani, V. et al., 2009; Processali, T. et al., 2020; Breyer, J. еt al., 2017). 
	По литературни данни, в повечето проучвания се изтъква изключително важната роля на pT1 стадий на УК на пикочния мехур (Nepple et al., 2009; Mostafid, H. et al., 2018; Mannas, M.P. et al., 2018). Nepple, G.K. et al. считат, че рТ1 стадий при УК на мехура е изключително агресивен и потенциално летален, защото приблизително 70% от новодиагностицираните пациенти с УК на пикочния мехур са именно с инвазия в ламина проприя и анализирайки данните от пробите, взети чрез ТУР, в 69% до 80% от pT1 УК рецидивират и 33% до 48% прогресират. 
	Авторите препоръчват внимателна оценка от страна на патолозите за наличие макар и на фокална инвазия, докато препоръката към уролозите е винаги при случаи на УК в рТ1 стадий да се прави повторна ТУР (Nepple et al., 2009; Mannas, M.P. et al., 2018; Reisz, P.A. et al., 2018). Тези препоръки се дължат на получените резултати от тяхното ретроспективно проследяване на подобни случаи, като данните им показват, че в 25% до 35% от случаите, диагностицирани като неинвазивни УК на пикочен мехур (рТа) на материали от ТУР, при последвала цистектомия се установява инвазия. Препоръчителният период за повторна резекция е около 4 седмици за пациенти в рТ1 стадий. По време на повторна резекция 45% до 76% от пациентите демонстрират остатъчен рак на пикочния мехур, докато в 29% до 40% са вече с инвазия в мускулния слой, а в 30% до 50% от тези пациенти развират инвазивен карцином след 5-годишен период (Nepple et al., 2009; Mostafid, H. еt al., 2018; Kitamura, H. et al., 2015).  
	Имайки предвид тези данни и препоръки, както и получените от нас резултати, бихме могли в бъдеще да проследим с каква честота е прогресията при пациенти с УК на пикочен мехур в България, първично диагностицирани в рТ1 стадий. 
	Понеже се смята за прието, че pT стадия на един УК може с точност да се определи само на оперативен материал от цистопростатектомия на ТУР материал, патологът трябва да използва само номинацията стадий „Т“, а не „pT“ (Epstein, J.I. et al., 1998). 
	В практическо отношение, тук е мястото да се отбележи промяната в последната TNM от 2017 г. спрямо предходните (от 2009 г.). Разликата е, че на материал от ТУР на УК на пикочния мехур, когато има туморна инфилтрация на мускулния слой на мехурната стена (T2), патологът трябва да посочи в текстова форма дали е засегнат повърхностният или дълбокият мускулен слой, но няма право да се ангажира в субстадиране на T2a (повърхностен мускулен слой) и T2b (дълбок мускулен слой), каквато беше практиката в предходната TNM от 2009 г. Според съвременните изисквания, такова субстадиране е позволено само на оперативен материал от цистопростатектомия. Очевидно, причината е големият риск от грешки в точната преценка на нивото на мускулната инфилтрация на ТУР материала. Подобно е положението и по отношение на преценката на туморна инфилтрация в мастната тъкан (T3). Имайки предвид, че нормално мастна тъкан може да се наблюдава в лигавичния хорион или в мускулния слой, тази преценка остава запазена само за оперативен материал от цистопростатектомия (Allory, Y. et al., 2017).  
	Въпреки това, според данните от проучването на Cheng, L. et al., извършвайки обстойно патоморфологично изследване на n=105 случаи на материали от ТУР и цистектомии при пациенти с УК на пикочен мехур, се установява, че хистологичният грейдинг на пробите, получени чрез ТУР, са съпоставими с патологичен стадий при цистектомия (P <0.001) и че хистологичният грейдинг би могъл да се счита за предиктивен фактор за патологичния стадий (Cheng, L. et al., 2000).
	При извършване на корелационен анализ с цел откриване на асоциация между степента на инвазия по TNM и съответно пола и възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур, установяваме че няма статистически значима зависимост между тях (р=0.064 и р=0.142, съответно). 
	Нашите резултати, отнасящи се до честотното разпределение на УК на пикочния мехур според тристепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 1973 г. (WHO-1973), показват, че случаите с умерено и високо диференцирани карциноми (G2 и G3) преобладават поравно над ниско диференцираните (G1). Съответно при честотно разпределение по хистологичния грейдинг на всичките изследваните случаи с УК на пикочния мехур в този дисертационен труд (n=105), според двустепенната скала за оценка на малигнеността по класификацията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016), в 60% се установяват УК с висока степен на малигненост. Тези данни са напълно идентични с данните, посочвани от други автори (Breyer, J. еt al., 2017).
	Относно двустепенната скала за оценка на малигнеността на УК по класификацията на CЗО от 2016 г. (WHO-2016), трябва да се изтъкне, че в хисто-прогностично отношение и двете групи УК могат да имат различен еволюционен потенциал; в хистологичната диагноза тези две групи, в зависимост от степента на цитологичния атипизъм, се означават като нискостепенни и високостепенни: 
	- УК с висока степен на малигненост (HG); има изразен риск за туморна прогресия, манифестираща се с дълбока мускулна инфилтрация (pTa с висока степен на малигненост, уротелен карцином „ин ситу“ и pT1). 
	При извършване на анализ сред първично диагностицираните УК на пикочния мехур отделно за двата контингента от пациенти, според тристепенното оценяване на малигненост на УК на пикочния мехур по СЗО 1973, най-голям дял от случаите сред българските пациенти представляват ниско диференцираните УК (G3) с 34.8%, докато при френския контингент – най-много са умерено диференцирани УК на пикочен мехур (G2) (46.2%). Едно от възможните обяснения за тези резултати е различното ниво на развитие на здравните системи в двете страни, безусловно свързано с икономическото ниво на съответната държава, но най-вероятното логично обяснение е свързано с разликата в скалите за оценка по СЗО 1973 и СЗО 2016 (вж. по-долу). 
	От наличните данни и за двата контингента пациенти ясно се вижда, че все пак, най-голям дял заемат умерено и ниско диференцираните УК (G2 и G3), като не се установява статистически значима разлика между разпределението според хистологичната диференциация в зависимост от географската ширина (p=0.461), което показва еднородността на цялата група от включените в дисертацията тумори/пациенти.
	При извършване на анализ сред първично диагностицираните УК на пикочния мехур отделно за двата контингента от пациенти според двустепенната скала за оценка на малигненост на УК на пикочния мехур по СЗО 2016, най-голям дял от случаите (60%), еднакво и в двата контингента, представляват УК с висока степен на малигненост (HG). От тези данни става ясно, че високостепенните (HG) УК на пикочния мехур са по-чести в сравнение с нискостепенните (LG) УК и за двата контингента пациенти.
	Направеният анализ показва, че е налице гранична статистическа разлика в разпределението по степен на хистологична диференциация (грейдинг) на УК на пикочния мехур в зависимост от географският произход на изследвания материал (p=0.053).
	Извършената съпоставка между тристепенната и двустепенната система за оценка на малигненост на туморите по СЗО 1973 и по СЗО 2016, установява изразена корелация между тях (коефициент на корелация Пиърсън r=0.890, р<0.001). 
	От друга страна, еднаквите резултати за двата контингента пациенти според системата на СЗО 2016 обясняват разликата, получена при системата СЗО 1973 и показват нагледно съвършенствата на двустепенната скала за хистологична оценка на малигненост на УК на пикочния мехур (СЗО 2016 г.). От получените резултати ние наблюдаваме тенденция за постепенно увеличаване на броят на пациентите мъже, но не и на жените, паралелно с увеличение на грейдинга и по двете системи за оценка на степента на малигненост СЗО 1973 и СЗО 2016. Тази тенденция най-вероятно се дължи на влиянието на определен етиологичен фактор за дадена страна, тя е налице в публикацията от други автори (Mungan, N.A. et al., 2000).
	Ние потърсихме връзка помежду различните възрастови декади и в двете системи за хистологичен грейдинг и отчитаме статистически значима, макар и много слаба, корелация между възрастта на пациентите и тристепенната скала за оценка на малигнеността по СЗО 1973 (анализ по метода на χ квадрат: r=0.243, p=0.013). Също така установяваме, че в 5 от изследваните от нас 6 възрастови декади е налице по-голям процент на високостепенните спрямо нискостепенните УК, с изключение на 2-та декада (50-59 годишна възраст). В литературата липсват други подобни наблюдение по този въпрос и според нас възможно логично обяснение на този факт трябва да се търси в относително младата възраст на пациентите от тази декада и степенността в развитието, респективно в малигнеността на УК на пикочния мехур.
	В нашето проучване установяваме умерено значима статистическа асоциация,  оценена чрез коефициенти на корелация Пиърсън (r=0.590 и r=0.583, съответно, p<0.001) между хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур по съответно СЗО 1973 и СЗО 2016 и актуалната TNM система за стадиране. Такава асоциация е описана и от други автори (Cheng, L. et al., 2000; Allory, Y. et al., 2017). Преди всичко трябва да се има предвид, че папиларните УК с висока степен на малигненост и УК „ин ситу“ много често се съчетават с инвазивни уротелни тумори (≥ pT1). От друга страна, папиларните УК с ниска степен на малигненост практически никога нямат инвазивна компонента в мускулния слой (Cheng, L. et al., 2000; Allory, Y. et al., 2017).
	В настоящето проучване е използван кит за определяне на експресията на PD-L1 (Dako22C3pharmDx) на подбрани 73 случая, при еднакви условия, следвайки стандартните протоколи. По отношение на коментара на нашите резултати за експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур, можем да подчертаем, че те са идентични с тези от литературата. Подобни данни се установяват и в наскоро публикувани научни трудове от други автори, като в техните научни трудове положителната експресия варира в диапазон между 14 – 40%, т.е. в цифрово отношение получените от нас данни са идентични с тези от литературата (Hodgson, A. et al., 2018; McDaniel, S.A. et al., 2015; Breyer, J. еt al., 2017; Patel, S.P. et al., 2015; Eckstein, М. et al., 2019). 
	В нашето изследване PD-L1 експресията е открита в 28.8% от случаите, а в 71.2% – не се наблюдава експресия. Подобни данни са открити в наскоро публикувани научни трудове от други автори. Hodgson, А. et al. извършват ИХХ изследване за експресията на PD-L1 на 27 случая на пациенти с УК на пикочен мехур, използвайки  и трите най-широко разпространени търговски кита – Dako 22C3, Ventana SP142 и Ventana SP263, и установяват, че само 14% от изследваните от тях случаи са с положителна PD-L1 експресия, докато Patel, S.P. et al. публикуват научни трудове, в които ИХХ потвърждават положителна експресия в 21% от УК на пикочния мехур (Hodgson, A. et al., 2018; Patel, S.P. et al., 2015). Според Bellmunt, J. et al., 20% от първично диагностицираните УК на пикочен мехур са положителни за PD-L1, а в 80% липсва експресия. Подобно съотношение описват и в случаите с метастази от мехурен УК – в 14% отчитат положителна експресия за PD-L1 и в 86% – отрицателна (Bellmunt, J. et al., 2015). Според Huang, Y. et al., положителна експресия се установява в 24.2% от изследваните техни случаи на УК на пикочен мехур. Boorijan, S.A. et al. установяват положителна PD-L1 експресия само в 12.4% (Boorjian, S.A. et al., 2008), а Xylinas, E. et al. – в 25% от случаите (Xylinas, E. et al., 2014). По литературни данни, относително голям брой научни проучвания от Съединените щати, Китай, Германия, Африка, Израел и Австрия подкрепят нашите резултати в процента на докладваните идентифицирани положително УК за PD-L1: Powles, T. et al. публикуват доклад, в който отчитат положителна експресия в 11% (Powles, T. et al., 2014); Zhang, B. et al. докладват за почти еднакъв процент на положителни УК – 12.3% (Zhang, B. et al., 2017); Rosenberg, J.E. et al. установяват положителнa експресия в 32.2% (Rosenberg, J.E. et al., 2016); Balar, A.V. et al. отчитат  в 26.9% от случаите с положителна експресия за PD-L1 (Balar, A.V. et al., 2017); Apolo, A.B. et al. наблюдават положителна PD-L1 експресия в 35.1% (Apolo, A.B. et al., 2017); Krabbe, L.M. et al. – в 26.2% от случаите (Krabbe, L.M. et al., 2017); Skala, S.L. et al. – в 23.5% (Skala, S.L. et al., 2017); Tretikova, M. et al. – в 20.8% (Tretiakova, M. et al., 2017) и Pichler, R. et al. – в 26.2% от техните случаи (Pichler, R. et al., 2017). 
	Получените от нас резултати, въпреки липсата на статистическа зависимост при проведения корелационен анализ, не показват асоциация между експресията на PD-L1 с пола (р=0.668) и с възрастта (р=0.775) на пациентите с УК на пикочния мехур. Подобни данни отчитат и други автори, като според тях също няма статистически значима асоциация между възрастта на пациентите и експресията на PD-L1, като в цифрово отношение получените от нас данни са идентични с тези от литературата (McDaniel, S.A. et al., 2015).
	Въпреки че данните не показват статистическа зависимост, ние определяме едно съотношение от 3:2 в полза на мъжете при случаите с позитивна експресия на PD-L1. 
	Получените от нас резултати показват статистически значима корелация в посока на по-голяма честота на експресия на PD-L1 при инвазивните високостепенни (HG) УК спрямо нискостепенните (LG) УК на пикочния мехур (p<0.001). Тези данни подкрепят данните и от други проучвания (Davick, J.J. et al., 2018; Breyer, J. еt al., 2017; McDaniel, S.A. et al., 2015; Cheng, L. et al., 2000; Wankowicz, S.A.M. et al., 2017). 
	Inman, B.A. et al. извършват ИХХ изследване с цел установяване на PD-L1 експресия при 280 пациенти с УК на пикочния мехур и потвърждават, че PD-L1 експресията е по-висока при HG, отколкото при LG карциноми на пикочен мехур (p = 0.009) (Inman, B.А. et al., 2007). Сходни резултати отчитат и Kawahara, T. et al., като според тях също така PD-L1 положителната експресия е значително по-висока в HG УК карциноми, отколкото при LG (p < 0.050 and p < 0.010) (Kawahara, T. et al., 2018). 
	Нашите резултати, както и тези от достъпните литературни данни, предполагат, че PD-L1 би могъл да бъде новият биомаркер, който корелира с хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур и същевременно представлява медиатор за прогресията на стадия.
	В получените от нас резултати не се установява статистически зависима корелация между експресията на PD-L1 и хистологичния вариант на УК на пикочния мехур, но положителната експресия доминира в случаите на УК с плоскоклетъчна диференциация (40%), следвано от класически УК (30%). Идентични резултати се отчитат в литературата (Reis, H. et al., 2019; Li, H. et al., 2020). 
	Идентични резултати са докладвани от Reis, Н. et al., които установяват че PD-L1 се експресира в значителен процент от случаите на УК с плоскоклетъчна диференциация. Тези цифри са равни или по-високи от тези за класически УК (4% до 30%). 
	Morsch, R. et al. описват в своето проучване силна PD-L1 експресия в УК с плоскоклетъчна диференциация, съпоставим с класически УК на пикочен мехур, чието управление на заболяването е подобрено успешно от прилагането на чекпойнт инхибитори. Също така, те разкриват че в 52% от УК с плоскоклетъчна диференциация дават положителна експресия за PD-L1. Техните резултати остават непроменени, въпреки че за тази цел са използвали антитела на различни търговски кита (DAKO 28–8, DAKO22C3, Ventana SP263 и Ventana SP142).
	В получените от нас резултати не се установява статистически зависима корелация между експресията на PD-L1 и стадия на тумор, определен по актуалната TNM система, но ние наблюдаваме тенденция за увеличаване на броя на случаите, експресиращи PD-L1 правопропорционално с увеличаването на стадия, определен по TNM системата. Най-висока е честотата на УК с положителна експресия в pT1 (57.1%) и pT2a (37.1%) стадий. Идентични резултати с нашите отчитат и други автори, чиито данни показват увеличена експресия на PD-L1, паралелно с увеличаването на туморния стадий (McDaniel, S.A. et al., 2015; Breyer, J. еt al., 2017). Bellmunt, J. et al. също така не отчитат съществена разлика в експресия на PD-L1 между неинвазивните и инвазивните УК на пикочен мехур (8.7% срещу 21.8%; р = 0.25) (Bellmunt, J. et al., 2015). Подобни са и резултатите по отношение на туморните метастази. При 77 случая на метастатични и първични инвазивни УК, всички са дали положителна експресия; (6.0% от туморните клетки са позитивни в метастастичните случаи и 7.7% от туморните клетки – в случаите с първичен УК) (Burgess, E.F. et al., 2019); → липсва корелация в експресията на PD-L1 между метастази от УК и първични УК (Burgess, E.F. et al., 2019). Извършено е ИХХ изследване и отчитане на експресията на PD-L1 на 235 случая с първични УК, както и на лимфни възли с метастази от УК и на далечни метастази от УК. От всички тях, в 37.5% от случаите има силно положителна експресия за PD-L1 (в над 50% от туморните клетки ), като в 34.1% от тях са при първичните УК и при 46.7% – в метастази, т.е. налице е превалиране на положителна експресия в регионалните лимфни възли и далечните метастази спрямо положителна експресия в първичния УК (Tretiakova, M. et al., 2018). Извършено е ИХХ изследване и отчитане на експресията на PD-L1 на 115 случая, като в 15.5% от случаите се наблюдава силно положителна експресия за PD-L1 на материали, получени чрез ТУР на пикочния мехур, а в 17.3% от случаите има положителна експресия на материалите, получени чрез цистектомия; в 18.4% от случаите се наблюдава положителна експресия в лимфни възли с метастази от УК → разминаването на резултатите от ТУР на пикочния мехур и цистектомия се наблюдава по-често след неоадювантна терапия (De Jong. J.J. еt al., 2018).
	Наличието на повече или по-малко атипични, моно- или многоядрени гигантски стромални клетки, приличащи на фибробласти, е относително честа, но недобре описана находка в мехурната ламина проприя (Epstein, J. еt al., 2010). Когато гигантските многоядрени клетки в лигавицата на нетуморния пикочен мехур са в голямо количество, в миналото се е говорило за гигантоклетъчен цистит (Young, R.H. et al., 2014). 
	Наличието на изолирани гигантски клетки е рядко наблюдаван и слабо изучен феномен в човешката патология. В английскоезичната литература са публикувани много малко статии, свързани с описанието на тези клетки с различна локализация, като тези в пикочния мехур са единични. 
	Тези наши резултати са подобни на резултатите, получени от други автори и на друг тип материал. Стромалните клетъчни промени са неспецифични и се наблюдават в 1/3 от аутопсионните случаи с хроничен цистит (Kuipers, F.C. et al., 1973).
	Прави впечатление, че съществува разлика в наличието на гигантски стромални клетки в мехурната ламина проприя при УК на пикочен мехур според географския произход на материала: гигантските стромални клетки са по-често откривани в стромата на УК на пикочния мехур във френския контингент пациенти – в 92.3% (или при 12/13 пациенти), спрямо 27.5% (или при 25/92 пациенти) в българските материали (p<0.001).
	Получените от нас резултати показват гранична статистическа сигнификантност (p=0.056) между наличието на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур в корелация с туморния грейдинг според класификационната система на СЗО 1973 г. Гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина проприя, в преобладаващата част от случаите, се установяват при умерено и ниско диференцираните УК (G2/G3 според СЗО 1973). 
	Получените от нас резултати показват статистическа сигнификантност (p=0.056) между наличието на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур в корелация с туморния грейдинг според класификационната система на СЗО 2016. Гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната ламина проприя, в преобладаващия част от случаите, се установяват при УК с висока степен на малигненост (HG според СЗО 2016). 
	Налице е и силно изразена корелация между двата вида хистологични грейдинги, според класификациите на СЗО 1973/2016 (r=0.809, p<0.001). Изчисленият грейдинг по двете скали на всяка конкретна проба силно корелира по двете скали, т.е двете скали много точно отразяват грейдинга, независимо че едната е двустепенна, а другата – тристепенна.
	До момента има само едно единствено наблюдение, касаещо наличието на гигантски многоядрени клетки в стромата на УК на пикочния мехур, но в това изследване няма количествено статистическо изследване (Ohtsuki, Yеt al., 2000). От това изследване става известно, че количеството на гигантските стромални клетки в мехурната лигавица се увеличава при УК на пикочния мехур в интимна връзка със стромната възпалителна реакция и с нейния интензитет (Ohtsuki, Yet al., 2000).
	Получените от нас резултати показват, че няма статистически значима корелация между стадия на УК на пикочния мехур и наличието на гигантски многоядрени клетки в стромата му (p=0.874). От друга страна, установява се тенденция за прогресивно нарастване на броя на многоядрени гигантски стромални клетки с увеличаването на степента на туморна инвазия, с пик в стадий pT1 при УК на пикочния мехур. Ohtsuki, Y et al., в едно единствено до момента наблюдение, касаещо наличието на гигантски многоядрени клетки в стромата на УК на пикочния мехур, показват, но без прецизно количествено изследване, че количеството на гигантските стромални клетки в мехурната лигавица при УК на пикочния мехур се увеличава паралелно с интензитета на стромната възпалителна реакция, но в статията не става въпрос за степента на туморната инвазия (Ohtsuki ,Y. et al., 2000).
	Тъканният контекст, в който се намират гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур и в околната лигавична ламина проприя, е на стромална фиброза, конгестия и оток, с повече или по-слабо изразена лимфоидна възпалителна реакция – до наличие на терциерни лимфоидни структури. Тези резултати са идентични с резултатите от литературата, описващи същите клетки в мехурната ламина проприя, извън туморен контекст (Epstein, J. еt al., 2010; Young, R.H. et al., 2014; Kuipers, F.C. et al., 1973; Беловеждов и кол., 2020). Гигантски многоядрени стромални клетки могат да се наблюдават относително често и на мехурни биопсии, без възпалителен контекст (Young, R.H. et al.,2014), но най-често те се асоциират с хронично възпаление. Тези стромални клетъчни промени са неспецифични и се наблюдават в 1/3 от аутопсионните случаи с хроничен цистит (Kuipers, F.C. et al., 1973). Освен при неспецифичния хроничен цистит, гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур могат да се наблюдават и при други видове цистити: еозинофилен цистит, фоликуларен цистит, радиационен цистит (Беловеждов и кол., 2020). Подобни гигантски стромални клетъчни промени се получават и под въздействие на радиационно облъчване или химиотерапия (Epstein, J. еt al., 2010; Johnson, W.W. et al., 1973; Beyer-Boon, M.E. et al., 1978; Millard, R.J. et al., 1981).
	От единственото до момента изследване е известно, че количеството на гигантските стромални клетки в мехурната лигавица се увеличават по количество при УК на пикочния мехур, в интимна връзка със стромната възпалителна реакция и с нейния интензитет (Ohtsuki, Y. et al., 2000).
	От единственото до момента изследване е известно, че ИХХ профил на гигантските стромални клетки в мехурната лигавица при УК на пикочния мехур, е виментин+/МВ-2+/Ki-67-/HLA-DR- (Ohtsuki, Y. et al., 2000). Същите автори добавят, че тези клетки са понякога гладкомускулен актин+/мускулен актин+/CD68+/РS-100+(понякога) (Ohtsuki, Y. et al., 2000). Ултраструктурно, гигантските стромални клетки в мехурната лигавица при УК на пикочния мехур показват повърхностни, фокално агрегирани къси цитоплазмени израстъци (Ohtsuki, Yet al., 2000). Авторите смятат, че гигантските стромални клетки в мехурната лигавица представляват мултипотентни мезенхимни клетки (CD34+/Е-кадерин+) без митотична активност (Ki67-), притежаващи едновременно фибробластен (виментин+) и хистиоцитен (CD68+) фенотип, локализиращи се в непосредствена близост или в стромата на УК на пикочния мехур (Ohtsuki, Y. et al., 2000). Същите автори смятат, че гигантските стромални клетки в мехурната лигавица са резултат на сливането на мононуклеарни стромални клетки (Ohtsuki, Y. et al., 2000).
	В скоро публикувания клиничен случаи на лейомиосарком на пикочен мехур, установен 2 месеца след хистологично верифициране LG УК, Fiorentino, V. et al. наблюдават остеокластоподобни гигантски многоядрени клетки в стромата на тумора, имащи ИХХ фенотип на клетки с нетуморен произход (Fiorentino, V. et al., 2019). Авторите предполагат, че гигантските многоядрени клетки най-вероятно представляват регенеративни клетки от мускуларис мукозе или стромални миофибробласти (Fiorentino, V. et al., 2019). 
	Получените от нас резултати потвърждават, че гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочният мехур при УК са едновременно положителни за мезенхимните и миофибробластни маркери (виментин, гладкомускулен актин, дезмин и CD34) и за макрофагеалния маркер CD68. Подобни резултати са получени и в двете до момента подобни изследвания, касаещи гигантските клетки при УК и в нетуморен контекст (Ohtsuki, Y. et al., 2000; Беловеждов и кол., 2020). В допълнение, получените от нас резултати допълват ИХХ-ия профил на тези клетки. Те са позитивни за стресовия маркер р16, което е в подкрепа на техния дегенеративен характер. Гигантските клетки са категорично негативни по отношение на епителните (ckAE1/AE3 и GATA-3), съдовите (CD31), невралните (PS100 и c-kit), камбиалните, бластните (CD34-blastes и c-kit) и имунните маркери (IgG, IgG4 и PD-L1). Те нямат пролиферативна активност, потвърдено с липсата на митози и с негативността на пролиферативния маркер Ki-67. Гигантските клетки са PD-L1 негативни, нямат специфична имунна функция и не могат да бъдат използвани при изчислението на CPS скалата.
	Разпознаването и правилната интерпретация на многоядрените гигантски клетки е необходимо и от решаващо значение за точната диагноза. Неправилното тълкуване на тези необичайни клетки като злокачествени може да доведе до неправилна диагноза и потенциално да доведе до неподходящо лечение.
	 - с многоядрени гигантски клетки при „специфичните“ видове цистити, напр. при туберкулоза, при ксантогрануломатозен цистит, след хирургични мехурни интервенции, при наличие на хирургически конци или други чужди тела. В тези случаи клетките са с макрофагеална генеза, а циститът не се квалифицира като гигантоклетъчен (Wells, H.G. et al., 1934), което днес се счита за остаряло понятие (Young, R.H. et al., 2014). В такива случаи гигантските клетки са тип Лангханс, тип Тутон или тип чуждо тяло и винаги се съчетават с епителиоидни клетки, формиращи грануломи със или без некроза;
	- Гърда: Многоядрените гигантски клетки в тъканите на гърдата са описани първоначално от Rosen, P.P. през 1979 г. (Rosen, P.P., 1979). Той установява, че наличието на многоядрени гигантски клетки не представляват рисков фактор за малигнено израждане на лезията. Подобна находка описват Heneghan, М.Н. et al. при фиброаденом на млечната жлеза. Тъканните огнища, съдържащи тези атипични гигантски многоядрени клетки, са били разположени в иначе нормални зони на млечната жлеза. Heneghan, М.Н. et al. стигат до заключение, че тези клетки най-вероятно се дължат на евентуално възстановителен процес. Впоследствие атипичните гигантски клетки са описани в няколко други лезии на гърдата, повдигащи интересна диференциална диагноза, главно с доброкачествени процеси/лезии, но също така и понякога във връзка със неопластични заболявания. Патогенезата на гигантски клетки в тъканта на гърдата е все още неясна (Heneghan, М.Н. et al., 2008). 
	- Меки тъкани: Описано е и тяхното присъствие в други доброкачествени тумори, включително плеоморфни липоми, лейомиоми и фиброми, шваноми и във варианти на дерматофиброми с атипични клетки. Патогенезата на гигантски клетки в тъканта на гърдата и в долния женски генитален тракт е все още неясна (Heneghan, М.Н. et al., 2008). 
	До този момент морфогенезата на гигантски клетки в мехурната лигавица е слабо проучена в литературата. Epstein, J. et al. смятат, че многоядрените гигантски клетки в мехурната лигавица представляват дегенеративни клетъчни промени (Epstein, J. et al., 2010). Ohtsuki, Y. et al. смятат, че многоядрените гигантски клетки в мехурната лигавица са резултат на сливането на мононуклеарни стромални клетки (Ohtsuki, Y. et al., 2000). Тази хипотеза се потвърждава и от единственото до момента ултраструктурно изследване, което показва, че многоядрените клетки са резултат от сливането на мононуклеарни клетки в условията на хронично възпаление или иритация (Ohtsuki, Y. et al., 2000).
	Нашите резултати подкрепят становищата на по-горе цитираните автори. Подобно на другите автори, изучавали гиганстките стромални клетки в нетумoрен и туморен пикочен мехур (Беловеждов и сътр., 2020; Ohtsuki, Y. еt al., 2000), ние смятаме, че гигантските многоядрени клетки в лигавицата на пикочния мехур при УК представляват плурипотентни клетки с едновременно мезенхимен, миофибробластен и хистиоцитен произход. 
	Освен това, нашите ИХХ резултати показват едновременна експресия на маркера на клетъчното остаряване и дегенерация р16, което е в подкрепа на теорията на Epstein, J. et al. за дегенеративен клетъчен феномен (Epstein, J. еt al., 2010). Известно е, че освен като ИХХ маркер на инфекцията с човешки папилома вирус (HPV), р16 е и ИХХ индикатор за клетъчен стрес и остаряване (LaPak, M.K., et al., 2013). Използването на p16 в клиничната практика като маркер за биологично стареене може да осигури количествено измерване на химиотерапевтичната толерантност и на „годността“ на имунната система на пациента. По данните от литературата, последната е използвана като оценка преди трансплантация на органи, както и при идентифицирането на биологично „по-млади“ донорски тъкани с повишен потенциал за успех (LaPak, M.K., et al., 2013). LaPak, M.K., и сътрудници сочат няколко доказателства, че p16 не е само биомаркер на стареенето, но и причина за стареене при много типове клетки. Използвайки миши p16 трансгени, е изследвана клетъчно-автономната роля на p16 при клетъчното стареене. При миши хематопоетични стволови клетки, Т-клетки, панкреатични β-клетки и неврални прогенитори на субвентрикуларната зона – експресия на p16 предизвиква спад на регенеративния капацитет. Тези данни потвърждават хипотезата, че при експресия на p16 е налице клетъчно стареене, което води до намаляване на регенеративния потенциал (LaPak, M.K., et al., 2013). От откриването на p16 преди повече от 20 години, проведените многобройни научни изследвания относно регулацията и функцията му доказват неговия комплексен характер. Ролята на p16 очевидно се простира извън „стареенето“ на клетките и туморната патология. Предполага се, че индуцирането на р16 по време на тези силно пролиферативни процеси е от решаващо значение за поддържането на правилната тъканна хомеостаза. Дали същите сигнали, които задействат експресията на p16 при физиологични условия, играят роля в туморогенезата или стареенето, все още не е ясно (LaPak, M.K., et al., 2013).
	Подобна „динамична индукция“ в експресията на р16 се наблюдава при други процеси и в други органи: инволюцията на жлезистия паренхим на гърдата, зарастването на рани, нервната регенерация и хроничното възпаление (LaPak, M.K., et al., 2013). Ние смятаме, че от патогенетична гледна точка, гигантските стромални клетки в нетумoрен и туморен пикочен мехур представляват дегенеративен клетъчен феномен, отразяващ хронична лигавична мехурна иритация (от механичен, химичен или туморен характер) и хронично лигавично възпаление. Нещо повече, нашите резултати показват статистически значима корелация между наличието на тези клетки и степента на тъканното увреждане (тъканен стрес). От онкологична гледна точка, нашите резултати показват, че гигантските стромални клетки при УК на пикочния мехур представляват част от стромната туморна реакция, макар неспецифична и не-имунна. Тази гигантоклетъчна реакция вероятно се дължи на хронична лигавична иритация и е в корелация с малигнеността и степента на туморната инфилтрация. В допълнение на по-горните разсъждения, наблюдаваната от нас положителна експресия на р16 е допълнително доказателство за хистиоцитния характер на гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур. Известно от литературата е, че хистиоцитите и производните им туморни лезии са р16 позитивни.
	В заключение, получените от нас резултати в настоящия труд, тяхното обобщение и обсъждане, ни дават основание да приемем, че гигантските стромални клетки в нетуморен и туморен пикочен мехур могат да се използват като характерен и относително постоянен, макар неспецифичен, хистологичен маркер за хронично мехурно увреждане. Що се касае до непосредствения морфогенетичен механизъм на този клетъчен феномен, ние смятаме, подобно на други автори (Ohtsuki, Y. еt al., 2000; Sachak, Т. et al., 2019; Fiorentino, V. et al., 2019), че се касае за сливането на мононуклеарни хистиоцитни, фибробластно-подобни клетки в условията на хронична иритация.
	Глава VI. ИЗВОДИ
	1. УК на пикочния мехур е относително често срещано злокачествено туморно заболяване, засягащо по-често мъжете около 70-годишна възраст. Не се откриват елементи на географска патология по отношение на основния епидемиологичен показател – възраст, при пациентите с УК на пикочния мехур.
	2. В морфологично отношение, УК на пикочния мехур е най-често от класически (конвенционален) тип; останалите хистологични варианти имат по-агресивен и по-бърз ход на развитие, правопропорционално на стадия, в който се диагностицират за първи път. Това най-често е pT1-стадий по актуалната TNM система, в който момент преобладаващата част от пациентите са между 70 – 80-годишна възраст. Не се намира статистически значима асоциация между степента на инвазия по TNM системата с пола и възрастта на пациентите с УК на пикочния мехур. 
	3. Хистологичният грейдинг на УК на пикочния мехур в момента на първоначалното му диагностициране от патолога е по-често висок (G2-G3 по СЗО 1973; с висока степен на малигненост по СЗО 2016), като не се установява статистически значима разлика в зависимост от географския фактор. Сравнителното статистическо изследване на двете системи за оценка на хистолигичния грейдинг установява изразена корелация между тях с тенденция за постепенно увеличаване на броя на пациентите мъже, паралелно с увеличение на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур.
	4. PD-L1 се експресира в 28.8% от случаите с УК на пикочния мехур, по-често у мъжете на възраст между 50 и 80 години. Експресията на PD-L1 е по-честа при инвазивните високостепенни (HG) УК на пикочния мехур и тези с плоскоклетъчна диференциация. Не се установява статистически значима корелация в експресията на PD-L1 и хистологичния вариант и TNM стадия на УК на пикочния мехур.
	5. Гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур се установяват в 35.6% от случаите, по-често при УК с висока степен на малигненост (HG) (G2/G3 според СЗО 1973). Наблюдава се тенденция за прогресивно нарастване на броя на гигантските клетки с увеличаването на степента на туморна инвазия в стената на пикочния мехур.
	6. В морфологично отношение гигантските клетки в стромата на УК на пикочния мехур са с големи размери, звездовидна форма, с оскъдна цитоплазма и наличие на дълги цитоплазмени израстъци. Те показват едновременно мезенхимен, миофибробластен и макрофагеален имунофенотип. Те са цитокератин негативни, за разлика от гигантските туморни клетки при УК на пикочния мехур. Гигантските клетки са PD-L1 негативни, нямат специфична имунна функция и не могат да бъдат използвани при изчислението на CPS скалата.
	7. От гледна точка на общата патология, морфогенезата на гигантските стромални клетки при УК на пикочния мехур отразява феномен на клетъчно сливане в условията на хроничен тъкънен стрес (хронична иритация и/или възпаление).
	Глава VII. ПРИНОСИ
	По задача 1: Проучване на основните епидемиологични показатели на УК в българска и френска популация пациенти: честота, възраст, пол и съпоставка на резултатите при двете групи с оглед определяне елементи на географска патология.
	ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ:
	Теоретични приноси: 
	1. За първи път в родната литература се прави системно количествено проучване със статистически анализ на основните епидемиологични показатели на УК на пикочния мехур.
	2. За първи път се прави системно количествено проучване със статистически анализ на основните епидемиологични показатели на УК на пикочния мехур с елементи на географска патология. 
	Приноси с потвърдителен характер:
	1. Получените от нас резултати потвърждават честотата, пола и средната възраст на пациентите с УК на пикочния мехур, описани в родната и интернационална литературата. 
	По задача 2 : Хисто-епидемиологично проучване на основните морфологични показатели на УК на пикочния мехур: хистологичен вариант и туморен стадий. 
	ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ:
	Теоретични приноси: 
	1. За първи път в родната литература се прави системно количествено хисто-епидемиологично проучване със статистически анализ на основните морфологични показатели на УК на пикочния мехур: хистологичен вариант и туморен стадий, в контекста на последните редакции на хистологичната класификация и на TNM системата. 
	Приноси с потвърдителен характер:
	1. Получените от нас резултати потвърждават честотата на хистологичните варианти и туморния стадий по TNM системата на УК на пикочния мехур, в корелация с пола и средната възраст на пациентите. 
	По задача 3 : Епидемиологично проучване на хистологичната диференциация на УК на пикочния мехур в българска и френска популация пациенти: съпоставка на резултатите при двете групи пациенти с оглед определяне елементи на географска патология
	ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ:
	Теоретични приноси: 
	1. За първи път в родната литература се прави системно количествено хисто-епидемиологично проучване със статистически анализ на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в компаративен аспект, по двете използвани системи – СЗО 1973 и СЗО 2016.
	2. За първи път се прави системно количествено хисто-епидемиологично проучване със статистически анализ на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур в компаративен аспект, по двете използвани системи – СЗО 1973 и СЗО 2016, и с елементи на географска патология. 
	Приноси с потвърдителен характер:
	1. Получените от нас резултати потвърждават високата честота на УК с висока степен на малигненост (СЗО 2016; G2-G3 по СЗО 1973) в момента на първоначалното му диагностициране от патолога.
	2. Получените от нас резултати потвърждават тенденцията за корелация между увеличаване на броя на пациентите мъже, паралелно с увеличение на хистологичния грейдинг на УК на пикочния мехур.
	По задача 4: Проучване на ИХХ-та експресия на PD-L1 в УК: корелация на получените резултати с пола и възрастта на пациентите, със стадия, с хистологичния вид и грейдинг на УК.
	ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ:
	Теоретични приноси: 
	1. За първи път в родната литература се прави системно ИХХ проучване със статистически анализ на експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур.
	2. За първи път в родната литература се прави системно ИХХ проучване със статистически анализ на експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур в корелация с хистологичния грейдинг и с хистологичния вариант на УК на пикочния мехур.
	3. За първи път в родната литература се прави системно ИХХ проучване със статистически анализ на експресията на PD-L1 в УК на пикочния мехур в корелация с TNM стадия на УК на пикочния мехур.
	Приноси с потвърдителен характер:
	1. Получените от нас резултати потвърждават умерената честота на експресия на PD-L1 при УК на пикочния мехур.
	2. Получените от нас резултати потвърждават по-честата експресия на PD-L1 при пациенти мъже, на възраст между 50 и 80 години, с УК на пикочния мехур.
	3. Получените от нас резултати потвърждават по-честата експресия на PD-L1 при пациенти с инвазивен високостепенен (HG) УК на пикочния мехур.
	4. Получените от нас резултати потвърждават по-честата експресия на PD-L1 при пациенти с УК на пикочния мехур с плоскоклетъчна диференциация.
	5. Получените от нас резултати потвърждават липсата на статистически значима корелация в експресията на PD-L1 с хистологичния вариант и TNM стадия на УК на пикочния мехур.
	Научно-приложни и методични приноси: 
	1. За първи път в родната литература се описва и въвежда практическа методика за ИХХ изследване на PD-L1.
	По точка 5 : Епидемиологично, хистологично и ИХХ проучване на гигантските клетки в стромата на УК: общопатологично и прогностично значение в съпоставка с туморния стадий, с хистологичния вид и грейдинг на УК; диагностичен и диференциално-диагностичен алгоритъм.
	ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ:
	Теоретични приноси: 
	1. За първи път в литературата се прави системно хисто-епидемиологично проучване със статистически анализ на гигантските клетки в стромата на УК.
	2. За първи път в литературата се прави системно хисто-епидемиологично проучване със статистически анализ на гигантските клетки в стромата на УК в корелация с хистологичната степен на малигненост и на туморна инвазия в стената на пикочния мехур.
	3. За първи път в литературата се прави ИХХ проучване с използване на имунни и стресови маркери, касаещи фенотипа на гигантските клетки в стромата на УК.
	4. За първи път в литературата се прави детайлизиран и комплексен диагностичен и диференциално-диагностичен алгоритъм на гигантските клетки в туморен и нетуморен контекст.
	5. За първи път в литературата се прави детайлна синтеза с отдиференциране на пато- от морфогенезата на гигантските клетки в стромата на УК.
	Приноси с потвърдителен характер:
	1. Получените от нас резултати потвърждават морфологичните характеристики на гигантските клетки в стромата на УК.
	2. Получените от нас резултати потвърждават ИХХ-те характеристики на гигантските клетки в стромата на УК.
	Глава VIII. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ
	във връзка с темата на дисертация:
	1. Gulinac, M., Dikov, D., Lichev, S., & Velikova, T. (2020). Morphological Characteristics and Differential Diagnosis of Urothelial Bladder Carcinomas: A Literature Review. American International Journal of Cancer Studies, 2(1), 1-5. https://doi.org/10.46545/aijcs.v2i1.230
	2. Gulinac M, Dorian Dikov D, Velikova Ts. Epidemiological and Morphological Characteristics of Urothelial Bladder Cancer in a Bulgarian and a French Sample of Patients. American International Journal of Multidisciplinary Scientific Research; Vol. 6, No. 1; 2020 ISSN 2638-1249   E-ISSN 2638-1273 Published by Centre for Research on Islamic Banking & Finance and Business, USA
	3. Гулинац М. ИМУНОТЕРАПИЯ И ЕКСПРЕСИЯ НА PD-L1 ПРИ УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ПИКОЧЕН МЕХУР, МОРФОЛОГИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕЛАЦИЯ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР. Science & Technologies. Volume IX, 2019, Number 1: MEDICAL BIOLOGY STUDIES, CLINICAL STUDIES, SOCIAL MEDICINE AND HEALTH CARE.
	4. Постер: Гулинац М. ИМУНОТЕРАПИЯ И ЕКСПРЕСИЯ НА PD-L1 ПРИ УРОТЕЛНИ КАРЦИНОМИ НА ПИКОЧЕН МЕХУР, МОРФОЛОГИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕЛАЦИЯ – ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР. XXIX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА, 2019.
	5. Постер: Милена Гулинац, Дориян Диков, Веселин Беловеждов, Елена Геракова, Симеон Личев. Еволюция в имунотерапията при карцином на пикочния мехур – литературен обзор. Конкурс на МНД „Асклепий“, НАУКА И МЛАДОСТ 2020, Медицински университет – Пловдив.
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