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Съкращения на кирилица: 

ТКИ- тирозин киназни инхибитори 

БК - бластна криза 

ДНК - Дезоксирибонуклеиновата киселина 

ХМЛ - Хронична миелоидна левкемия 

Съкращения на латиница: 

CML- Хронична миелоидна левкемия 

BCR-ABL- фузионен ген между Abelson murine leukemia (ABL)ген на хромозома 

9 и breakpoint cluster region (BCR)ген  на хромозома 22 

Ph - Филаделфийската  хромозома 

Ph+ - положителни на Филаделфийската  хромозома 

TKI - тирозин киназен инхибитор 

КD - киназния домеин 

RT-qPCR - Количествен PCR с обратна транскрипция 

MRD - минимална резидуална болест  

PCR – полимеразна верижна реакция 
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TKD – тирозин киназния домейн 
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СР - хронична фаза  

PB - периферна кръв   

BM - костен мозък  
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KDa – килодалтона. Dalton (Da) е алтернативно наименование на единицата за 

атомна маса, а kilodalton (kDa) е 1000 далтона.  

ABL1- Abelson murine leukemia 

HSCs - Хематопоетични стволови клетки 

LSC - левкемични стволови клетки  

LP - левкемични родоначални клетки  

TLB - трансформирани левкемични бласти  

CP - хронична фаза  
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СЗО - Световната здравна организация  

CP-CML - Хроничната фаза на ХМЛ (CP-CML) 

WBC - левкоцити  

AP-CML - Ускорената фаза на ХМЛ 

BC-CML - Бластната криза  

FISH - флуоресцентна хибридизация на място  

IFN- α - интерферон-α  

 SCT - трансплантация на стволови клетки  

Allo-SCT – алогенна трансплантация на стволови клетки 

CCyR - пълен цитогенетичен отговор  
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PCyR  - частичен цитогенетичен отговор  

no-CyR - няма цитогенетичен отговор  

MR – молекулярен отговор 

ATP - аденозинтрифосфат 

CES - Капилярна електрофорезна секвенция  

NGS - Секвениране от следващо поколение 

ARMS - Амплификационната рефракторна мутационна система  

ddPCR - Цифрово емулсионна полемеразна верижна реакция 
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I. Въведение 

 

Хроничната миелоидна левкемия (ХМЛ) е малигнено заболяване на 

хемопоезата. Характеризира се с неконтролируема пролиферация на 

гранулоцитната линия при запазена матурация и диференциация. 

Заболяването обикновено протича с продължителна индолентна хронична 

фаза, ако няма лечение, прогресира във фаза на акцелерация и завършва с 

агресивна бластна криза, наподобяваща остра левкемия. Отличителен белег на 

ХМЛ е Филаделфийската (Ph) хромозома, резултат на реципрочна хромозомна 

транслокация между дългите рамена на хромозоми 9 и 22, при което се 

формира фузионен ген - BCR-ABL, с конститутивна тирозин киназна активност. 

Проучванията на редица тирозин киназни инхибитори (ТКИ) върху прицелни 

BCR-ABL- трансфектирани клетъчни линии и миши модели на ХМЛ доведе до 

забележително откритие на ново BCR-ABL насочено лекарство (Imatinib 

mesylate), а впоследствие и групата медикамeнти ТКИ, които атакуват насочено 

мутантния тирозин киназен рецептор, блокират неговата активност и индуцират 

клетъчната смърт в левкемичния клон. Лечението с ТКИ е златен стандарт при 

Филаделфия позитивни(Ph+) ХМЛ. Пациентите имат преживяемост, 

съизмерима с преживяемостта на стандартната популация.  

Скоро след появата на BCR-ABL тирозин киназния инхибитор (иматиниб 

мезилат) за лечение на ХМЛ става ясно (през 2000 година), че част от 

пациентите с Филаделфия-позитивни (Ph+) клетки са без отговор към 

приложения ТКИ. В първите иматиниб-резистентни случаи са установени 

точкови мутации в киназния домеин (КD) на Bcr-Abl гена (8), които намаляват 

или напълно инхибират свързването с иматиниб (9). През последното 

десетилетие, проучванията са насочени към характеризиране на биологичното 

и клинично значение на тези мутации, както и за разработването на нови 

инхибитори, устойчиви срещу колкото се може повече Bcr-Abl мутантни форми. 

В ерата на бързия технологичен напредък, високите технологии за молекулярна 

диагностика предоставиха нови възможности за подобряване на съвременното 
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клинично поведение при ХМЛ. Цифровият PCR е наскоро разработен метод за 

абсолютно молекулно количествено определяне, който има потенциал за 

надграждане на RT-qPCR. Предизвикателство е и неговото използване не само 

при мониторинг на минимална резидуална болест (MRD) при пациенти в 

дълбока молекулярна ремисия и такива с прекратена терапия, но и при ранен 

мониторинг на мутациите при лош отговор на терапията с ТКИ. За разлика от 

използването му при заболявания във вирусологията и солидните тумори, 

клиничната стойност на цифровия PCR все още не е известна при ХМЛ. 

Фокусът на този дисертационен труд е сравнителен анализ на чувствителността 

и ефективността на цифровия PCR с други подобни техники и подходящ ли е за 

прилагане в клиничната практика при пациенти с ХМЛ.  

Мутациите в BCR-ABL1 на TKD (тирозин киназния домейн) са най-проучваната 

причина за резистентност към различни ТКИ терапии и са от решаващо 

значение при избор на лечение на пациенти с ХМЛ. В това проучване 

приложихме различни PCR методи, за да установим метода с най-голяма 

чувствителност за откриване на мутации в BCR-ABL1 TKD. Установи се, че 

производителността на платформата QX200 Droplet Digital PCR System - BioRad 

(Дигитален емулсионеn PCR) превъзхожда другите две PCR техники 

(полимеразна верижна реакция в реално време - RT-PCR), и позволява 

значително повишаване на чувствителността на детекция на мутациите.  

QX200 Droplet Digital PCR System демонстрира превъзходна чувствителност в 

сравнение с други PCR техники, при анализ на мутации след ТКИ 

резистентност при пациенти с ХМЛ. 
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II. Цели и задачи 

1.Цел 

 

Проучване чувствителността и ефиктивността на нови PCR методи за 

откриване на мутации в TKD при пациенти с хронична миелоидна левкемия 

(Ph+), резистентни на тирозин-киназните инхибитори, и тяхното клинично 

значение при мониториране на терапевтичния отговор при тези пациенти. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Изолиране на ДНК от пациенти, диагностицирани с ХМЛ, с неуспех към 

терапия с тирозинкиназни инхибитори от първо и второ поколение, дефиниран 

като липса или загуба на терапевтичен отговор. 

 

2.2. Разработване на протоколи за идентифициране на мутацията Т315I на 

базата на цифров емулсионен PCR и RT-qPCR TaqMan™ Mutation Detection 

Assays  

 

2.3.   Анализ на степента на чувствителност на три PCR метода (RT-qPCR 

qBiomarker Somatic Mutation; RT-qPCR TaqMan™ Mutation Detection Assays и 

Цифрово-емулсионен PCR) за детекция на мутации в киназния домеин на ABL1 

при пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). 

 

2.4       Оценка на ефиктивността на цифрово-емулсионен PCR при 

мониториране на терапевтичния отговор при пациенти с ХМЛ. 
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3. Материали и методи 

 

3.1. Участници в проучването 

В проучването са включени 90 пациента с доказана ХМЛ за период от 3 години. 

Подборът на изследваните пациенти е съгласно критериите за терапевтичен 

отговор и времето за неговото постигане, които са строго дефинирани в 

международните и национални препоръки за мониториране на ефекта от 

лечение с ТКИ при болни с ХМЛ, Ph+. Избора на мутациите се основава на 

литературни данни, според които те са част от групата мутации (около 20) 

водещи до доказана устойчивост към ТКИ. Анализираните пациенти са 

лекувани с иматиниб или нилотиниб или дазатиниб. На ново диагностицирани 

пациенти с ХМЛ в хронична фаза, са прилагани иматиниб (400 mg / ден 

перорално). Пациентите, които демонстрират резистентност към иматиниб, се 

прилагат нилотиниб (100 mg / ден перорално) или дазатиниб (100 mg / ден 

перорално). Средната възраст на пациентите е 46,6 (диапазон, 25–87). 

Участници в проучването са пациенти лекувани и проследявани в „Клиника по 

клиничина хематология“, I-ва катедра „Вътрешни болести“, МУ-Пловдив. 

 

3.2. Вземане на венозна кръв 

Молекулярно – биологичните изследвания, обект на настоящата работа, са 

извършени с венозна кръв, взета в „Клиника по клиничина хематология“, I-ва 

катедра „Вътрешни болести“, МУ-Пловдив, съхранена и транспортирана в 

епруветки, покрити с K2EDTA. Генетичните изследвания са извършени в секция 

Медицинска генетика на Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“, МУ-

Пловдив. 
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 3.3. Изолиране на тотална ДНК от кръвните образци  

Изолирането, кодирането и съхранението на проби от тотална ДНК се проведе 

с използването на QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) QIAGEN, според 

изискванията на производителя. 

 

3.4 Количествен анализ на изолираните образци от тотална ДНК 

 

Спектрофотометричното определяне на концентрацията на изолираната 

тотална ДНК се извърши на Eppendorf BioSpectrometer® plus (Eppendorf), като 

за целта са използвани 2 μl обем от всяка проба. Измерването се проведе при 

дължина на вълната λ=260 и λ=280 nm.  

Измереното съотношение А260/А280 показа, че всички изолирани образци са с 

качество, подходящо за провеждане на планираните анализи (1,70 – 2,20) 

(Фиг.8). 
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Фигура 8. Спектрофотометричното определяне на концентрацията на 

изолираната тотална ДНК чрез Eppendorf BioSpectrometer® plus (Eppendorf). 

 

3.5 Високо чувствителни PCR базирани методи за детекция на ABL1 

мутации, при пациенти с хронична миелоидна левкемия (CML). 

 

 Използвани са  три високо чувствителни PCR базирани метода. 

3.5.1 Първия високо чувствителен PCR базиран метод е чрез комбиниране на 

алелно-специфично амплифициране и откриване на сондата чрез хидролиза, 

на базата на които са разработени qBiomarker Somatic Mutation PCR тестове в 

реално време (QIAGEN). Общо 90 пациенти са тествани за наличието на 6-те 

мутации с най-голямо клинично значение (Таблица 1). Използвани са 

комерсиални китове (qBiomarker Somatic Mutation) за 6-те мутации на фирма 

QIAGEN (Таблица 1). При всеки пациент се анализира всяка мутация чрез 

използване на двойни тестове - за мутацията и за рефентната ДНК. Софтуерът 



13 

 

показва едновременно пиковете на референтната проба и на мутантната (ако е 

налична).  

Таблица 1. Анализирани нуклеотидни промени, водещи до амиокиселинната 

замянаqBiomarker Somatic Mutation Assay for ABL1 

Аминокиселинна замяна Нуклеотидна замяна 

1. p.Y253H (Substitution - Missense) 1. c.757T>C 

2. p.E255K (Substitution - Missense) 2. c.763G>A 

3. p.E255V (Substitution - Missense) 3. c.764A>T 

4. p.F359V (Substitution - Missense) 4. c.1075T>G 

5. p.F317L (Substitution - Missense) 5. c.951C>G 

6. p.T315I (Substitution - Missense) 6. c.944C>T 

 

 

Работен протокол 

Анализът е извършен с протокол за qBiomarker Somatic Mutation PCR. 

Създадени са 2 (два) мастър микса в съответствие с изискванията  за 

специфичния тест за соматична мутация и съответния тест за референтния ген.  

Реакционен микс : 

А) qBiomarker Probe Mastermix - 10 μl 

Б) qBiomarker Somatic Mutation/ Reference PCR Assay - 1 μl 

В) ДНК проба - 10 ng(1 μl) 

Г) Вода (чиста за молекулярен анализ) – 8 μl 

      Общ обем на всяка проба 20 μl. 

Пробите са отчетини на PCR апарат Rotor-Gene Q (QIAGEN) със следния 

протокол: 

1. Активираща стъпка -10 мин.( на 95 °C за един цикъл) 

2. Денатурация – 15 сек. (95°C за 40 цикъла) 
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3. Анелинг и екстеншън  – 60 сек. (60 °C за 40 цикъла) 

Анализът е осъществен  с Q-Rex Software.  

qBiomarker Somatic Mutation PCR анализи дават точни и проверими резултати. 

Анализът на данните се извърши в центъра за анализ на данни на GeneGlobe 

на QIAGEN с помощта на софтуер. 

Мутационният статус на определена проба се определя с помощта на PCR в 

реално време, като се сравнят специфичните за алела стойности на Ct 

(threshold cycle - праговата стойност на определения цикъл) между тестовата 

проба и контролна проба от див тип. Флуоресцентният сигнал от началните 

цикли може да не е представителен за останалата част от цикъла. 

Следователно могат да се постигнат по-добри резултати, ако първоначалните 

цикли се игнорират. За да се определи базовата стойност на сигналите, се 

използва линеен изглед на диаграмите за усилване и задаване показанията от 

5 до 2 цикъла, преди най-ранното видимо усилване, обикновено около цикъл 

15, но не повече от 20 цикъл. За да определим праговата стойност (threshold 

value), се използват амплификационните  диаграми и поставияне  на  праговата 

стойност над фоновия сигнал, но в рамките на долната половина до една трета 

от линейната фаза на графика за усилване. 

 

 

3.5.2 Вторият високо чувствителен PCR базиран метод е на базата TaqMan™ 

Mutation Detection Assays (TaqMan™ мутационен анализ). Разработи се  

протокол на базата на TaqMan™. Генерирани са специфични праймери за 

мутация Т315I, използвайки инструменти като Primer-BLAST, Primer3Plus и 

други. Изработен е дизайн на специфични сонди (двойно белязани с багрило и 

заглушител с  големина 15 бази) покриващи нуклеотидната замяна на 

мутацията Т315I, а именно замяната на място 944C>T в ABL1 гена. Реактивите 

за персонализираните анализи са изработени от фирма Integrated DNA 

technologies (IDT), като секвенциите са посочени в таблица 2. 
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Таблица 2. Праймерни секвенции и сонди 

Име Секвенция Концентрация Количество 

T315I 

RxnReady 

Primer Pool 

TCT GCA CCC GGG AGC 

CCC CGT 

AGT CCA GGA GGT TCC CGT 

AGG 

10 μmol 1000 μl 

T315I Wild 

type 

PrimeTime-

5’FAM/zen/3’ 

IBFQ 

5’- /56-FAM/ATC ATC ACT 

/ZEN/ GAG TTC /3IABkFQ/-3’ 

250nmol 1000 μl 

T315I Mutant 

PrimeTime-

5’HEX/zen/3’ 

IBFQ 

5’- /5HEX/ ATC ATC ATT /ZEN/ 

GAG TTC /3IABkFQ/-3’ 

250nmol 1000 μl 

 

 

 

Работен протокол 

TaqMan™ Universal PCR Master Mix – 10 μl 

1. Specific primers - 2 μl 

2. Сонди PrimeTime®5'-FAM ™ - 1 μl 

3. Сонди PrimeTime®5'-HEX ™- 1 μl 

4. ДНК - 1 μl 

5. Вода (чиста за молекулярен анализ) – 5 μl 

Общ обем на всяка проба 20 μl. 

Пробите се отчетоха на PCR апарат CFX96™ Deep Well Real-Time PCR 

Detection System–IVD ( Bio-Rad) със следния протокол: 

          1. Активираща стъпка -10 мин.( на 95 °C за един цикъл) 
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          2. Денатурация – 15 сек. (95°C за 40 цикъла) 

          3. Хибридизираща стъпка за сондите – 15 сек. (40 цикъла) 

          4. Анелинг и екстеншън  – 30 сек. (62.1 °C за 40 цикъла) 

          5. Терминираща стъпка – 10 мин. 

 

Анализът се извърши на CFX Manager™ Software (Bio-Rad). 

Пречистената геномна DNA, извлечена от проба с неизвестен мутационен 

статус, се изпълнява с един мутантен алел и съответния референтен ген. Всяка 

PCR реакция в реално време, съдържа две праймерни двойки и две сонди 

белязани с FAM и HEX багрило за откриване мутантен алел или референтния 

ген. Реакциите са извършени в апарат CFX96™ Deep Well Real-Time PCR 

Detection System–IVD (Bio-Rad). PCR системата използва софтуер за анализ, 

който определя праговите стойности (Ct – threshold cycle) за всеки цикъл. 

Разликата в Ct между всеки мутантен алелен анализ и референтен анализ се 

отбелязва с ΔCt. Количеството на специфичен мутант алел, открит в проба, се 

използва за определяне на състоянието на мутация на пробата чрез сравнение 

с предварително определено откриване ΔCt стойността. За определяне 

специфичността на мутационните анализи, са проведени реакции чрез 

генериране на серийни разреждания на 100% мутантна проба с 100% див тип 

за генериране на нива от 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.13, 1.56, 0.78, 0.39, 0.20, 0.1 

0,05, 0,02 и 0,01% концентрация на мутантна DNA. Реакциите се изпълняват по 

два пъти при всички анализирани случаи. Стойностите на Ct бяха записани за 

референтния ген и за всеки мутантен и бяха изчислени съответните стойности 

на ΔCt. Получените стойности на ΔCt се използват за определяне на 

граничната стойност на ΔCt за всеки анализ. Генотипните проби бяха обявени 

за положителни за пренасяне на мутация, ако попаднат под границата ΔCt. За 

допълнителна оценка на предварително дефинираните стойности на ΔCt, всеки 

анализ се провежда с 50 ng човешка геномна ДНК, два пъти при всеки отделен 

случаи. Откриването на мутантни алели се основава на алел-специфичния 

праймер, докато фонът на алела от див тип се потиска от собствения MGB 

блокер. Тестовете за откриване на мутация чрез TaqMan®, могат да открият 1–
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5 мутантни копия в до един милион копия от див тип. Следователно анализите 

могат да открият до 0,1% мутантнтен алел в присъствието на див тип алел.  

 

 3.5.3 Цифрово емулсионен PCR (ddPCR).  

 

Работен протокол 

ddPCR се извърши на QX200 AutoDG Droplet Digital PCR система (Bio-Rad, 

Калифорния, САЩ) съгласно протокола на производителя с незначителни 

изменения. 

Разработване на протокол за определяне на носители на мутацията Т315I  

на базата на ddPCR: 

Генерираха се специфични праймери за мутация Т315I, използвайки 

инструменти като Primer-BLAST, Primer3Plus и други. Направи се дизайн на 

специфични сонди (двойно белязани с багрило и заглушител с големина 15 

бази) покриващи нуклеотидната замяна на мутацията Т315I, а именно замяната 

на на място 944C>T на ABL1 гена. Реактивите за персонализираните анализи 

са изработени от фирма Integrated DNA technologies (IDT), включващи 

персонализирани праймери за мутация (RxnReady Primer Pool) и специфични 

сонди ( двойно белязани с багрило и заглушител с  големина 15 бази) . 

Пречистените с HPLC сонди PrimeTime®, съдържащи или 5'-FAM ™, или 5'-HEX 

™ багрило и 3 'флуоресцентен гасител Iowa Black®FQ. Всички олигонуклеотиди 

се ресуспендирани в ТУ буфер (10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 0.1 mM EDTA) и се 

съхраняват при -20 ° С. Подробности за сондата и праймерите за всички 

анализи могат да бъдат намерени в допълнителна таблица 3. 

Всяка 22 µL ddPCR реакция съдържа 11 µL от 2x ddPCR SuperMix за сонди (без 

dUTP) (Bio-Rad), ДНК, прави и обратни праймери 5 µL и маркирани с FAM- и 

HEX сонди в концентрации, определени по време на оптимизацията на анализа 

(по 2 µL всяка). Реакциите се приготвят в полукристална плака с 96 гнезда (Bio-

Rad). В зависимост от броя на пробите се използва или автоматичния 

генератор на капчици ( когато са над 10 проби), или ръчния  (когато са под 10). 

При  използване на ръчен генератор, всяка проба се зарежда в плаката на 
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касета за генератор на капчици; 20 µl проба се прехвърля в средните ямки на 

патрона, като се внимава да се избегнат мехурчета и 70 μl масло за образуване 

на капчици (Bio-Rad Laboratories, Inc.) се добавя към долните ямки. Когато се 

използва автоматичен капков генератор (AutoDG), реакциите се приготвят в 

полукристална плака с 96 гнезда (Bio-Rad) и плаката се поставя в автоматичния 

капков генератор. След генериране на капчиците ( ръчно или автоматично) 

плаката се запечатва с алуминиево фолио (пробиващ се термичен уплътнител-

Bio-Rad) на апарат за залепване (Bio-Rad). PCR реакциите се провежда на PCR 

апарат C1000 Touch ™ (Bio-Rad) (Фиг. 9). 

Изпълнява се следната програма:  

 

1. Активираща стъпка -10 мин. (95 ° С за 1 цикъл) 

2. Денатурация – 30 сек. (94° С  40 цикъла),  

3. Хибридизираща стъпка за сондите – 30 сек. (45.6° С 40 цикъла) 

4. Анелинг и удължаване – 1мин.  (62.1 °C за 40 цикъла) 

5. Терминираща стъпка - 10 минути (98 ° С за 1 цикъл) 

6. Охлаждаща стъпка при 4 ° С.  

 

PCR плаката се инкубира при 12 ° С в продължение на минимум 4 часа. 

Плаката се инкубира при стайна температура в продължение на 10 минути, 

преди да бъде прочетена, като се използва QX200 четец за капки (Bio-Rad). 

Данните са анализирани с помощта на софтуер на QuantaSoft (Bio-Rad 

Laboratories, Inc.). Пациентите с мутация T315I бяха ясно отдиференцирани, на 

базата на положителна и негативна контрола. Тъй като чрез ddPCR се получава 

абсолютен количествен анализ (без необходимост от стандартни криви), 

установихме точния брой копия на мутантната ДНК. 

Всяко изпълнение на ddPCR включва отрицателна контрола (референтна ДНК), 

контрола за чистота на работа - без ДНК (NTC) и положителна контрола (PTC). 

NTCs съдържа вода, използвана за реакционни смеси, ТЕ буфер, използван за 

разреждане на олигонуклеотиди, и елуиращ буфер, използван при екстракцията 
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на DNA. Положителната проба е доказана мутация в референтна лицензирана 

лаборатория. Референтната ДНК включваха търговска ДНК от див тип  човешки 

клетки (Promega).  

 

 

Фигура 9. Система за ddPCR  (Bio-Rad) – генератор (2) , четец (1) и PCR(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Таблица 3. Праймерни секвенции и сонди за T315I при ddPCR 

Име Секвенция Концентрация Количество 

T315I 

RxnReady 

Primer Pool 

TCT GCA CCC GGG AGC 

CCC CGT 

AGT CCA GGA GGT TCC CGT 

AGG 

10 μmol 1000 μl 

T315I Wild 

type 

PrimeTime-

5’FAM/zen/3’ 

IBFQ 

5’- /56-FAM/ATC ATC ACT 

/ZEN/ GAG TTC /3IABkFQ/-3’ 

250nmol 1000 μl 

T315I Mutant 

PrimeTime-

5’HEX/zen/3’ 

IBFQ 

5’- /5HEX/ ATC ATC ATT /ZEN/ 

GAG TTC /3IABkFQ/-3’ 

250nmol 1000 μl 
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III.Резултати 

Анализ на високо чувствителни PCR базирани методи за детекция на 

ABL1 мутации при пациенти с хронична миелоидна левкемия (ХМЛ). 

 

1. Високо чувствителен (качествен) PCR метод на разработените 

qBiomarker Somatic Mutation PCR тестове в реално време (QIAGEN).  

 

От проведените анализи на 90-те пациента, при 4 пациента се установи 

наличие на мутация T315. На фиг. 10 е представен положителен резултат за 

мутация T315I при един от пациентите. При пети пациент (номер 1150) се 

доказа наличие на 2 свързани мутация - T315I и E255K (фиг. 10 и 11). 

 

 

Фигура 10. Q-Rex Software на Real-Time PCR апарат Rotor-Gene Q (QIAGEN), 

показващ мутация T315I  при  пациент 1150 (RT-qPCR qBiomarker Somatic Mutation). 

Снопът от референтните флуорисцентни сигнали е добре видим, като поради високото 



22 

 

процентно съдържание на дивия тип ДНК, флуорисценсията започва още от 23/24-тия 

цикъл на ПСР реакцията. Наличието на мутантен клон T315I е показано при 28 цикъл. 

 

 

Фигура 11. Наличие на мутация E255K при пациент с номер 1150 (RT-qPCR 

qBiomarker Somatic Mutation).  
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2. RT-qPCR TaqMan™ Mutation Detection Assays 

RT-qPCR TaqMan™ Mutation Detection Assays се приложи при всички 90 

пациента за детекция само на мутация T315I. Резултатите показаха наличие на 

мутация T315I при същите 5 пациента, с положителен резултат за мутация 

T315I и с RT-qPCR qBiomarker Somatic Mutation метод (фиг.12). Фигури 13 и 14 

показват софтуерно представяне (CFX Manager™ Software) на резултатите на 

пациент без мутация и пациент с мутация. 

 

 

 

Фигура 12. Пациенти с мутация T315I ( RT-qPCR TaqMan™ Mutation Detection Assays). 

При всеки пациент се анализира мутацията чрез използване на специфични праймери 

и сонди покриващи нуклеотидната замяна на мутацията Т315I, а именно замяната на 

място 944C>T на ABL1 гена и съответния референтен ген . Белязаните сонди с FAM 
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показват  дивият тип , а HEX мутацията. Наличие на мутация T315I при 5-те пациента, 

дали положителен резултат за мутация T315I и с RT-qPCR qBiomarker Somatic Mutation 

 

 

 

 

 

Фигура 13. Пациент без мутация ( RT-qPCR TaqMan™ Mutation Detection Assays. При 

пациента без мутация пика на флоуресценция на FAM сондата започва около 20 цикъл 

и расте експоненциално, докатото флуорисценцията на HEX содата не минава 

трешхолда и разликата  между стойностите на Ct са над границата определена за ΔCt. 
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Фигура 14. Пациент с мутация (пациент  номер 1150) (RT-qPCR TaqMan™ Mutation 

Detection Assays). При пациент с мутация пика на флоуресценция на FAM сондата и 

HEX содата започват едновременно с експоненциален растеж около 25 цикъл.  

Разликата в Ct между мутантния алелен анализ и референтен анализ показва по ниска  

стойност спрямо изчислената за ΔCt. При така получения резултат тази проба се 

приема за положителна за присъствие на мутация Т315I. 
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3. Цифрово емулсионен PCR (ddPCR) 

Всичките 90 пациента бяха тествани за наличието на мутация T315I и с трети 

PCR метод (Цифрово емулсионен PCR (ddPCR) - QX200 - BioRad).  

Проведения мутационен анализ с ddPCR за мутация T315I, потвърди 

положителния резултат при 5-те пациента, доказан с другите 2 метода ( 

пациент 1150-Фиг.15) . При пациентите с мутация T315I (доказана от първите 

два метода и потвърдена с ddPCR) , броят на мутантните копия на микролитър 

беше около или малко по-малко от половината от броя на дивия тип алел ( Фиг 

16, Фиг 17, Фиг 18). 

Освен това само с ddPCR се установи мутация T315I на ниско ниво и при други 

5 пациента. (Фиг 19).  
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Фигура 15. Колона от 4 пациента (двойно повторени). Позиция C12 и D12 пациент с 

мутация T315I (пациент 1150 )(( Цифрово емулсионен PCR (ddPCR -  FAM (син цвят) - 

див тип, HEX (зелен цвят) - мутация). На софтуера ясно се вижда големия брой копия 

на мутацията при пациент 1150. Всички пациенти бяха изследвани с двойни 

повторения с цел избягване на грешка. 

 



28 

 

 

Фигура 16. Брой копия на микролитър за мутация/див тип Т315I при пациент с номер 

1829 (Цифрово емулсионен PCR (ddPCR))( FAM(син цвят)-див тип, HEX(зелен цвят)-

мутация). Броя мутантни копия на микролитър беше средно между двата ръна 43.25, а 

за дивия тип 97.  
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Фигура 17. Брой копия на микролитър за мутация/див тип Т315I при пациент с номер 

1150 (Цифрово емулсионен PCR (ddPCR)) ( FAM(син цвят)-див тип, HEX(зелен цвят)-

мутация). Броя мутантни копия на микролитър беше средно между двата ръна 71, а за 

дивия тип 172.  
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Фигура 18. Пациент с мутация T315I (проба 1829). Синя колона ( див тип)  общ брой 

позитивни копия за 20 микролитра, зелена колона (мутация T315I) общ брой позитивни 

копия за 20 микролитра( Цифрово емулсионен PCR (ddPCR). 
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Фигура 19. Брой копия на микролитър за мутация/див тип Т315I при пациент с номер 

1237. Броят мутантни копия на микролитър беше средно между двата ръна 1.05(копия 

на микролитър), а за дивия тип 1129.5 (копия на микролитър).Ниско присъствие на 

мутационния алел. 
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Само с ddPCR беше възможно да уточним и честотата/отношението на 

мутантния алел спрямо дивия. Анализът показа висок брой копия на мутацията 

T315I в 5-те пациента, доказани и с другите два метода (средно 41.5-45.1 

мутантни копия на микролитър спрямо 91-103 копия на микролитър от див тип) 

(таблица  4). 

Таблица 4. Честотата на мутантния алел спрямо дивия изчислен с QuantaSoft 

(Bio-Rad Laboratories, Inc.) при 10 пациента (от изследваните 90) с мутация 

T315I. 

Пациент 

N 

Droplet Digital PCR - Цифрово 

емулсионен PCR  

T315I(+/-) 

 

Честота / отношение на мутантния 

алел спрямо дивия тип -определен 

с ddPCR 

1150 + 41.27% 

1829 + 44.97% 

1411 + 41.30% 

1200 + 38.57% 

1146 + 49.11% 

1237 + 0.92% 

1266 + 0.12% 

1432 + 0.09% 

1673 + 0.03% 

1831 + 0,06% 
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1. Сравнителен анализ на чувствителността на трите PCR базирани 

методи за откриване на мутация Т315I във фузионния ген BCR-ABL. 

 

Сравнителният анализ на резултатите от мутационния анализ за Т315I  чрез 

използване на три високо чувствителни PCR-базирани методи при пациенти с 

ХМЛ, резистентни към ТКИ, показа безспорно предимство на ddPCR пред 

другите методи (RT-qPCR qBiomarker Somatic Mutation и RT-qPCR TaqMan™ 

Mutation Detection Assays).  

 

При RT-qPCR qBiomarker Somatic Mutation метод използвахме комерсиален 

продукт: qBiomarker Somatic Mutation PCR тестове в реално време на фирма 

QIAGEN (Според протокола за работа с qBiomarker Somatic Mutation PCR 

Assays, тестовете могат да открият до 1% соматични мутации в геномна ДНК) и 

доказахме само 6 мутации при 5 пациента(от 90) – 4-ма с мутация Т315I и един 

пациент с 2 свързани мутации (Т315I и Е255К).(Таблица 4). 

Независимо от по-голямата чувствителност на втория qPCRметод - RT-qPCR 

TaqMan™ Mutation Detection Assays, при който TaqMan и castPCR технологията 

е строго специфична и чувствителна и може да открие редки количества 

мутантна ДНК в проба теоретично до 0.1% [278], с него само се потвърдиха 

резултатите от първия qPCRметод. Мутация Т315I се доказа при същите 5 

пациента (Таблица 5).  

По-високата специфичност и чувствителност на ddPCR метода и предимството 

му в сравнение с другите два метода, е откриването на два пъти повече 

пациенти с мутация T315I ( 11.1% (10/90) спрямо 5.5% с другите 2 метода) и 

откриване на  мутацията дори и с много ниско ниво (средно 0.1%). 
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Таблица 5 . Сравнителен анализ на чувствителността на трите метода за 

детекция на мутация T315I(+/-). 

Пациент 

N 

Droplet Digital PCR 

- Цифрово 

емулсионен PCR  

T315I(+/-) 

TaqMan™ Mutation 

Detection Assays- 

castPCR 

T315I(+/-) 

qBiomarker Somatic 

Mutation PCR Assays 

QIAGEN 

(ARMS-PCR) 

T315I(+/-) 

1150 + + + 

1829 + + + 

1411 + + + 

1200 + + + 

1146 + + + 

1237 + - - 

1266 + - - 

1432 + - - 

1673 + - - 

1831 + - - 

 

 

5. Мониторинг на мутация T315I 

Единадесет пациента, диагностицирани с ХМЛ, с неуспех към терапия с 

тирозинкиназни инхибитори от първо и второ поколение, дефинирани като 

загуба на терапевтичен отговор, бяха мониторирани за наличие на мутация  

T315I за период от 2 години (през 8 месеца). При двама от тези пациенти 

мониторирането на мутацията T315I показа постоянно присъствие на нисък 

брой копия на мутацията ( средно 0.13%) само с ddPCR. Откриването на 

толкова ниско алелно присъствие на мутацията спрямо дивия тип ДНК, не можа 

да се докаже с другите два алел-специфични PCR метода. 
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IV. Дискусия 

През последното десетилетие, интензивни усилия са насочени за 

характеризиране на биологичното и клинично значение на мутации, водещи до 

резистентност към ТКИ. Различните мутации в домейна на BCR-ABL тирозин 

киназата, придават различна степен на резистентност към ТКИ. Ние се 

опитахме чрез прилагане на различни PCR модификации, да определим 

метода с най-голяма чувствителност при откриване на мутации в ABL 1 гена, да 

оценим  бързината на изпълнение и икономическата ефективност.  

Придобиването или присъствието на соматични мутации в човешката геномна 

ДНК е важно събитие по време на туморогенезата и прогресирането на 

онкологичното заболяване. Соматичните мутации могат да се появят като 

единични мутации в гена, множество мутации в гена или мутации, присъстващи 

в сродни гени при различни видове рак. Клетките могат да реагират различно 

на схемите на лечение въз основа на своя соматичен мутационен профил. 

Изучаването на най-често срещаните и клинично значими мутации, в контекста 

на биологичните пътища, има потенциал за бързото напредване на 

откриването на важни генетични биомаркери за адекватно терапевтично 

поведение. Анализът на състоянието на единични или множество соматични 

мутации при пациенти с ХМЛ може да предостави ценна информация за 

идентифициране на ключови сигнални прекъсвания на трансдукция. 

Идентифицирането на мутации в домейна на BCR-ABL тирозин киназата е 

важно за вземане на решение за по-нататъшно лечение на пациенти с ХМЛ. 

Различните мутации могат да имат различно въздействие върху заболяването 

и откриването им показва, че лечението с определен ТКИ трябва да бъде 

прекратено и заменено с друга линия ТКИ, за да се предотврати селекцията на 

мутиралия клетъчен клон и прогресията на заболяването [211].  

Създаването на алгоритъм/протокол за ранно откриване на прилежащите 

мутации, може да осигури най-подходящата прицелна терапия. Откриването на 

наличните или появили се в хода на лечението определени точкови мутации 
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ще допринесе за прецизиране на терапията с определен TKI. Доказано е, че 

мутациите V299L, T315A, F317L / V / I / C водят до намалена чувствителност 

към дазатиниб, докато мутациите E255K / V, Y253H, F359V / C / I значително 

намаляват чувствителността към нилотиниб [214]. Идентифицирането на 

мутация T315I е от най-голямо клинично значение, тъй като тази мутация  води  

до силна резистентност както към иматиниб, така и към дазатиниб и нилотиниб 

[214] . 

Съвременните високоспецифични PCR методи на базата на алел-специфични 

праймери, са подходящи за идентифицирането на мутации в домейна на BCR-

ABL. Ние изпозвахме три подхода за откриване на прилежащите мутации. 

Първият метод, който използвахме е на qBiomarker Somatic Mutation PCR 

тестове в реално време, като всички пациенти (90) бяха тествани за наличието 

на 6 мутации. Изборът на точно тези мутации бе определен на базата на 

литературния обзор, показващ че те са най-често докладваните мутации при 

пациенти с лош отговор към ТКИ [216-217]. 

Получените данни показаха наличие на мутация T315I при 5 пациента( 5.5% - 

5/90), като един от тях показа наличието на две ( свързани) мутации - T315I и 

E255K. Откриването на някоя от мутациите - E255K/V , Y253H, или F359V/C/I, 

съгласно препоръките на експертна група от името на European LeukemiaNet 

[217,218], трябва да бъде придружено от специфичен алгоритъм на лечение. В 

тези случаи лечението се прецезира дори при 2-ра генерация ТКИ, като 

прилагането на дазатиниб е по-ефективно от нилотиниб [217,218]. При 

изследвания пациент откриването на две мутации, от които едната е  T315I 

обяснява неефикастността и на първа и на втора генерация ТКИ.  

Втория метод за детекция на мутации е с технологията TaqMan™ Mutation 

Detection Assays (TaqMan™ мутационен анализ) + castPCR, която е силно 

специфична и чувствителна и може да открие редки количества мутантна ДНК в 

проба (теоретично 0.1%), която съдържа големи количества нормална, див тип, 

ДНК [224]. Соматичните мутации често присъстват в изключително малки 

количества в сравнение с високите нива на ДНК последователности от див тип. 

Поради значимостта на детекция на T315I и поради високият процент на 

откриване на мутацията в изследваната от нас група с първия метод ( 5.5%), 
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анализирахме само присъствието или отсъствието на мутация T315I. Въпреки 

десетократното увеличение на чувствителността на метода (в сравнение с 

qBiomarker Somatic Mutation PCR ), с него само потвърдихме установеното с 

първия метод.  

Използвайки алел-специфична обратна транскриптаза - PCR, последвана от 

техника на директно секвениране, Quintas-Cardama et al.  [215] установяват 

мутацията T315I при 3.38% (7/207) пациенти с ХМЛ в различни фази след 

неуспех с лечението с ТКИ. С прилагане на същата техника и набори от 

праймери, Kang et al. [229].  откриват, че 2,63% (1/38) от пациентите, включени в 

тяхното проучване, са били положителни към мутацията на T315I. Arechavaleta 

et al. [230] посочват, че 4.6% (3/65) от пациенти с ХМЛ,  резистентни на 

иматиниб са били положителни на T315I. Тези данни корелират с резултатите 

от нашето проучване. Използвайки двата високоспецифични PCR метода на 

базата на алел-специфични праймери, ние открихме мутация T315I при 5.55% 

(5/90) при пациенти с лош отговор към ТКИ. 

  

Няколко скорошни проучвания стигат до заключението [ 225,226,227], че ddPCR 

е надеждна, бърза и чувствителна техника за откриване на мутации в ABL1. За 

нас беше предизвикателство да сравним чувствителността на този нов и 

обещаващ PCR метод с други високо чувствителни qPCR- метода за откриване 

на точкови мутации при пациенти с ХМЛ. Сравнихме чувствителността за 

откриване на единични преустройства (мутация T315I) на трите метода:  RT-

qPCR qBiomarker Somatic Mutation; RT-qPCR TaqMan™ Mutation Detection 

Assays и цифрово-емулсионен PCR. Доказахме, че при голям брой копия на 

мутация T315I, идентифицирането ú е възможно и с трите метода. 

Идентифициране на мутация T315I с ниско алелното присъствие, само с ddPCR 

при други 5 пациента с лош отговор към ТКИ е друго доказателство, че двата 

qPCR метода са приложими само при високо алелното присъствие на мутация 

T315I. ddPCR има и друго предимство - възможност за абсолютен количествен 

анализ (без необходимост от стандартни криви), което използвахме, за да 

установим и точния брой копия на мутантната ДНК при положителните на T315I 

пациента. 
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Показател за значително по-високата специфичност и чувствителност на 

ddPCR метода и предимството му  в сравнение с другите два е откриването на 

пациенти с ниско алелното присъствие на мутация T315I. Констатираната 

мутация при тези пациенти е на много ниско ниво (средно 0.1% спрямо дивия 

тип). С този метод доказахме два пъти повече пациенти с мутация T315I (11.1% 

(10/90) спрямо 5.5%(5/90) с другите 2 метода).  

 

Редица изследвания [120-121, 138, 140, 159, 171, 177] доказват, че при част от 

пациентите с ХМЛ в CCyR появата на мутации в TKD е в хода на лечението, 

водят до загуба на отговор. Следователно мутациите, открити при придобита 

резистентност, най-вероятно се натрупват постепенно в хода на заболяването, 

докато резистентният клон започне да доминира в отговор на терапевтичното 

поведение [153, 165-167]. Проведен анализ с цялостно геномно секвениране 

(WGS) също подкрепят концепцията за мулти-клонален процес [187-189]. По 

време на ремисия WGS открива няколко клона с различни мутации на ниско 

ниво или комбинация от мутации,които са предпоставка за последваща ТКИ 

резистентност. Следователно всяка нововъзникнала мутация предразполага 

към поява на резистентен клон [187-189]. Ниското алелното присъствие на 

мутация T315I, открита в нашите пациенти, приехме за резистентен клон, който 

започва да доминира в отговор на терапевтичното поведение и най-вероятно е 

причината за лошия отговор към терапията.  

Високата чувствителност на ddPCR и значението от необходимостта на 

доказване на ниското алелното присъствие на мутация T315I, дори в 

изключително малък процент от клетки, е показана и в проучването на Yu 

Akahoshi at all. [232]. Те включват 25 пациентаи с Ph + ALL, на който е 

направена алогенна трансплантация на хематопоетични стволови клетки 

(HSCT). При шест пациента, които са претърпели хематологичен рецидив след 

HSCT, четирима са имали малки субклонове с мутация T315I при рецидив 

(средно 0.223% - използвайки ddPCR). Те заключават, че откриването на малки 

субклонове с мутация T315I е изключително важно, при молекулярен рецидив 

след HSCT, което може да подкрепи ранно клинично решение за промяна на 

лечението [226]. Polivkova at al. [231] използват два подхода за определяне на 
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мутация T315I. Чрез първия подход анализират mRNA чрез NGS на 14 проби, 

събрани по време на индивидуално лечение на пациент с ХМЛ, който е развил 

T315I по време на TKI терапия. Първото откриване на мутация е по време на 

предупредителен отговор от терапията, който е предшестван от осем проби, 

които са отрицателни чрез NGS подхода. При втория подход се анализира ДНК 

за мутация T315I чрез ddPCR. Анализът показа надеждно откриваване на 

мутация T315I в 7 от тези 8 проби. Заключението им е, че ДНК анализът чрез 

ddPCR позволява по-точно количествено определяне на (суб) клоналните нива 

и по този начин може да бъде по-надежден подход (спрямо NGS) за мониторинг 

на BCR-ABL1 KD мутации. Това съвпада с получените от нас данни за по-

високата чувствителност на ddPCR в сравнение с другите два qPCR. 

Анализирайки всички пациенти в нашето проучване открихме два пъти повече 

пациенти с мутация T315I (11.1% (10/90) спрямо 5.5%(5/90) с другите 2 метода.  

Точната характеристика на мутационния профил на отделните пациенти може 

да се окаже ценна при избора на най-ефективното и навременно лечение. 

 

Мониторирането допринася за откриване на  клинично значими събития, 

включително допълнително придобиване на мутация, които вероятно влияят 

върху клоновата еволюция по време на терапевтични интервенции. По този 

начин информацията, предоставена от ДНК мутационен анализ, може да 

подобри прогнозата за мутационната кинетика и следователно да подобри 

управлението на прогресиралите ХМЛ и Ph+ALL.Polivkova at all. [231] показват, 

че ddPCR позволява по-прецизно количествено определяне на субклоналните 

нива. С ddPCR при мониториране на мутация T315I за период от 2 години при 

11 пациента, установихме постоянно присъствие на нисък брой копия на 

мутацията (средно 0.13%) при двама от тези пациенти, проследявани през 8 

месеца, което потвърждава, че ddPCR метода е надежден подход за 

проследяване на динамиката на BCR-ABL1 KD мутации в хода на лечението. 

[225]. 

Нашите резултати доказват, че ddPCR е метод със значително по-висока 

чувствителност от другите два метода базирани на Real Time-PCR за ранно 

откриване на ниски алелни състояния, което е от значение при избора на 
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подходящо лечение. В допълнение към добрата чувствителност, ddPCR 

методът има и други предимства: с нисък риск от замърсяване, поради 

автоматизация на процеса; сравнително лесен и бърз за изпълнение метод; 

дава информация за точния брой на копията с мутация спрямо дивия тип 

(количествен анализ). ddPCR е отличен метод за откриване на мутации по 

време на лечение с ТКИ и е препоръчителен метод за мониторинг на BCR-ABL 

транскрибционни нива при пациенти с ХМЛ, лекувани с инхибитори на тирозин 

киназа. Подходящ за мониториране на пациенти с ХМЛ с лош отговор от 

терапията и негативен мутационен анализ с qPCR тест. 

 

С това проучване имахме възможност да оценим и някои недостатъци на 

ddPCR.  

Нашият опит с ddPCR показа, че при интерпретация на резултатите трябва да 

сме изключително внимателни по отношение оценката на няколко фактора, 

водещи до неточност в последващите етапи на работа с ddPCR:  

1) Процесът на PCR амплификация може да бъде източник на несигурност, тъй 

като малките вариации през ранните етапи на PCR могат да повлияят 

значително на крайния амплифициран продукт [223]. С настоящото проучване 

установихме, че за всичките три метода (qBiomarker Somatic Mutation PCR 

,TaqMan™ Mutation Detection Assays и ddPCR) е важно да бъдат 

последователни и оптимизирани по отношение на концентрацията на 

реагентите, дизайна на праймерите и сондите, както и на температурната 

програма, за да може да се произвеждат точни и възпроизводими резултати;  

2) Измерването на концентацията на ДНК на пробите, направено от NanoDrop, 

също е фактор, който може да доведе до несигурни резултати. Абсорбцията на 

една проба може да бъде различна, ако тя се измерва няколко пъти, което 

означава, че истинската абсорбция би била различна от измерената, което 

също може да допринесе за несигурност при изчисляването на броя на копията 

при ddPCR;  

3) И при трите метода всеки анализ се провежда с две паралелни проби от 

всяка комбинация сонда-праймер. Сходно на други проучвания [222] и ние 



41 

 

установихме, че при изследване на повече паралелни проби (поне три) 

резултатите са по-малко променливи и по-надеждни, а включването на 

вътрешни или външни стандарти е препоръчително за контрол на фалшиво 

положителни резултати, които е възможно да възникнат при отказ на реагент 

или термичен цикъл или при присъствието на инхибитори.  

 

V. Заключение 

 

В настоящия дисертационен труд за първи път в България проведохме 

мутационен анализ на мутации в ABL1 гена, чрез използването на високо 

чувствителен дигитално-емулсионен PCR метод (ddPCR) и сравнихме неговата 

чувствителност с тази на два qPCR. Абсолютното количествено определяне на 

нуклеиновите киселини е основното предимство на ddPCR. Този метод не 

изисква използването на криви за калибриране, за да осигури числова стойност 

на количеството на прицелната ДНК. Откриването на много ниски нива на 

таргетна ДНК в нашето изследване е потвърждение за изключително високата 

ефективност и чувствителност на метода, откриващ до 1 копие от таргетната 

ДНК на фона на милиони копия от див тип ДНК. Сравнихме ddPCR с други два 

PCR метода за откриване на мутации и установихме безспорното предимство 

на ddPCR. Следвайки световните практики, проведохме мутационен анализ, 

при всеки един отделен случай на ХМЛ с неуспех от лечението с ТКИ, както и 

във всеки един момент от лечението, при регистриране на липса на отговор или 

загуба на терапевтичен отговор, преценен по стандартите за мониториране на 

терапевтичния отговор при  пациенти с ХМЛ PH+. Резултатите показаха 

наличие на една от мутациите с най-голямо клинично значение, а именно 

мутация T315I при 11.1% от изследваните 90 пациенти.  

Нашите резултати, показват че ddPCR би могъл да е основен метод за 

откриване и мониториране на мутации в ABL1 гена. ddPCR е подходящ за 

клинично приложение за откриване на мутация T315I не само в пресни 

биопсични образци, но и в архивирани диагностични материали, като ДНК 

образци; ценен инструмент не само за първоначална диагноза, но и за 
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мониторинг на мутации в ABL1 гена в хода на лечението. Мутационният анализ 

с високо чувствителния ddPCR метод за ранното откриване на ниски алелни 

състояния е основа за подходящ терапевтичен избор при всеки отделен 

пациент с ХМЛ с неуспех от лечението с ТКИ, което е пътят към 

персонализираната медицина.  

 

Дигиталният дроплет PCR (ddPCR ) предлага огромни възможности при 

мутационния анализ. С нашето проучване доказахме високата чувствителност 

и точност на метода за идентифициране само на мутация T315I при пациенти с 

лош отговор към терапията. За да бъде въведен в клиничната практика при 

пациенти с ХМЛ с неуспех от лечението с ТКИ в бъдеще, предстои създаване 

на панел от генни мутации, водещи до резистентност към ТКИ, покриващи 

пълния набор от терапевтици (тирозин киназни инхибитори). Анализът на тези 

мутации ще доведе до персонализиране на терапията значително 

минимизиране на риска от неуспех на лечението в резултат на клонална 

експанзия на резистентните мутанти. 
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VI. Изводи  

 

1. ddPCR метода е ефективен и високо чувствителен метод, 

подходящ за откриване на резистентни мутации при пациенти с 

хронична миелоидна левкемия. 

 

2. ddPCR е предпочитан метод пред RT-qPCR, поради възможността 

за откриването на много ниски нива на таргетна ДНК. 

 

3. Абсолютното количественото определяне на нуклеиновите 

киселини с ddPCR е начин за по-точна прогноза за хода на хронична 

миелоидна левкемия. 

 

4. Ранното определяне на резистентни мутации при пациенти с 

хронична миелоидна левкемия допринася за прецизиране на 

поведението и персонализиране на терапията. 
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VII. Приноси 

 

Приноси с научен характер 

 

1. Сравнителен анализ на три високо чувствителни PCR метода за 

откриване на мутации в ABL1 гена. 

2. Доказване на абсолютното предимство на ddPCR метода в 

откриването на ниски алелни състояния на таргетната мутация пред 

RT-qPCR qBiomarker Somatic Mutation и  TaqMan™ Mutation Detection 

Assays. 

 

Приноси с приложен характер 

 

1. За пръв път в България е извършен анализ на мутации в ABL1 гена с 

дигитален емулсионен апарат за полимеразна верижна реакция 

(ddPCR) 

 

2. Разработен е протокол за високо чувствителен ddPCR базиран метод 

за детекция на BCR-ABL резистентна мутация T315I при пациенти с 

хронична миелоидна левкемия . 
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