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Използвани съкращения 

MM мултиплен миелом 

СБАЛДОХЗ 
Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични 

заболявания 

СБАЛХЗ Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания  

ТХСК трансплантация на хемопоетични стволови клетки  

ЦВК централен венозен катетър  

AC absolute count 

BEAM Carmustine; Etoposid; Cytarabine; Melphalan 

CR complete remission 

DMSO dimethylsulphoxide 

EBDIS  Etoposid; Carboplatin; Ifosfamide; Thiothepum; Cyclophosphamide 

EBMT Европейската група за костномозъчна трансплантация 

FLC free light chain  

G-CSF granulocyte colony-stimulating factor  

GVHD graft versus host disease  

GVM Graft versus malignancy 

Gy Gray (1Gy = 100 rad) 

HLC heavy light chain  

IFNγ interferon gamma 

IL interleukin  

MHC major histocompatibility complex  

NK natural killer 

OS overall survival 

PFS progression free survival 

TCR Т-cell receptor  

TNF tumor necrosis factor 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки (ТХСК) е 

утвърден стратегически терапевтичен метод за лечение на злокачествени 

заболявания. Принципът на този медицински биотехнологичен подход се 

основава на  възможностите за приложение на техники, чрез които се 

постига заместване на болни, увредени или абнормно функциониращи 

клетки от здрави и нормално функциониращи клетки. Изучаването на 

механизмите на възстановяване на имунната система след автоложна 

трансплантация на хемопоетични стволови клетки представлява база за 

прогнозиране на възможните усложнения и моделиране на нови 

терапевтични стратегии. Крайният успех на ТХСК, усложненията след 

нея и преживяемостта на пациентите са в пряка зависимост от процесите 

на навременно и балансирано възстановяване на имунната система. Т- В- 

и NK-клетъчната количествена и функционална реконструкция варират 

във времето след ТХСК. Реципиентите на тази терапия са податливи на 

различни инфекции – основен фактор за следващата заболеваемост и 

смъртност. Липсва стандартизиран подход, най-често поради технически 

проблеми в ранния период след ТХСК или по време на възникнали 

усложнения. Възстановяването на имунната система би следвало да 

започне да се мониторира преди трансплантацията и да продължи няколко 

години, за да се установи неговата роля в контекст на общата оценка на 

ТХСК. 

 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА 

Анализът на литературните данни ни даде основание да формулираме 

работна хипотеза в две основни направления: 

1. Процесите на възстановяване на имунната система са в сложна 

зависимост от параметри на реципиента (възраст, основна диагноза, 

статус при трансплантация, приложена терапия), от клетъчния 

трансплантат и от настъпилите след трансплантацията усложнения. 

Динамичното проследяване на количествените и качествени показатели 

на имунната система би допринесло за по-точното познаване и разбиране 

на етапите на възстановяване на имунната система в условията на 

индуциран тежък имунен дефицит. 

2. Качеството и бързината на възстановяване след ТХСК корелират с 

риска от определени посттрансплантационни усложнения и рецидиви на 
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основното заболяване. Проучванията в тази насока биха могли да бъдат 

база за прогнозиране на риска от усложнения и модифициране на 

поведението преди и след трансплантация с оглед подобряване 

качеството на живот, постигане на по-добри показатели на общата и 

свободна от рецидиви преживяемост. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ на настоящото проучване е да бъде направен 

комплексен количествен и функционален анализ в динамика на процесите 

на възстановяване на имунната система и тяхната клинична значимост 

при пациенти, подложени на автоложна трансплантация на хемопоетични 

стволови клетки. 

ЗАДАЧИ: 

1. Да се проследи и анализира настъпването на хематологична 

реконституция след ТХСК чрез изследване на основни 

хематологични показатели в определени времеви интервали. 

2. Да се изследват и анализират чрез многопараметърна 

флоуцитометрия основни лимфоцитни популации и Т-клетъчни 

субпопулации при пациенти, подложени на автоложна 

трансплантация на хемопоетични стволови клетки на определени 

времеви интервали, като резултатите се анализират спрямо 

контролна група здрави лица.  

3. Да се направи количествен анализ на основните серумни 

имуноглобулини IgG, IgA и IgM при пациенти, подложени на 

автоложна ТХСК преди и на определени времеви интервали спрямо 

контролна група здрави лица. 

4. Да се проучи Т-клетъчната функционална активност чрез 

флоуцитометрично определяне на Th1/Th2- цитокинов профил при 

пациенти, подложени на автоложна ТХСК преди и на определени 

времеви интервали спрямо контролна група здрави лица. 

5. Да се проучи зависимостта на процесите на имунологично 

възстановяване от основни клинико-лабораторни фактори ( възраст, 

основна диагноза, статус към момента на трансплантация, приложена 

терапия, хематологични показатели). 
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6. Да се проучи предиктивното значение на параметрите на 

имунологично възстановяване по отношение на риска от 

посттрансплантационни усложнения, рецидиви, общата и свободна 

от рецидив преживяемост. 

7. Да се провери приложимостта на математически модел на 

хемопоезата по отношение на формирането на T, B и NK-клетки на 

базата на данни за клетъчното възстановяване след автоложна 

трансплантация на стволови клетки. 

III.  МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Клиничен материал 

1.1.   Пациенти 

Проучването беше насочено към оценка на процесите на 

възстановяване на хематологичните и имунологични показатели след 

автоложна ТХСК при пациенти с малигнени хемопатии. Групата 

пациенти, лекувани в две различни болници, беше проследявана по един 

и същ протокол. Обшо 58 пациенти бяха проследени в 9 различни етапа 

за период от 24 месеца, като при всяко от направените 356 изследвания са 

контролирани по 38 различни имунологични показатели. Всички 

пациенти, включени в групата, бяха изследвани преди и на 1, 2, 3, 6, 9, 12, 

18 и 24 месец след ТХСК (Фиг.1). За прецизност при анализа на 

резултатите, пациентите бяха разделени на групи по възраст, групи по 

диагноза и приложена терапия. Пациентите бяха разделени според 

възрастта си на 3 групи: група под 20 год. (n=12), група 20-40 год. (n=31) 

и група над 40 год. (n=15). Трансплантациите бяха проведени в 

СБАЛДОХЗ (n=34) и в СБАЛХЗ (n=24). Основните характеристики са 

представени в Таблица№1.    

1.2. Контролна група здрави лица 

Контролната група здрави доброволци беше изследвана еднократно 

и включваше 28  клинично здрави лица – 18 жени и 10 мъже със средна 

възраст 38 години (20 – 56). Групата беше подбрана според изискванията 

на указание C28-A2 на NCCLS. Получените резултати определиха 

средните стойности и доверителните граници (p5/p95) за всеки показател.  
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Фигура №1 Протокол за проследяване на пациентите, включени в проучването. 

Таблица №1 Основни характеристики на пациентите, включени в проучването.

 

Характеристики
Пациенти 

СБАЛДО ХЗ

Пациенти 

НСБАЛХЗ

О бщо 

пациенти в 

проучването

Пациенти 34 24 58

Средна Възраст (год.) 25 38 31.4

[минимална-максимална] (4-50) (22-58) (4-58)

мъже 15 12 27

жени 19 12 31

Ходжкинов лимфом 6 9 15

Неходжкинови лимфоми 8 7 15

Остра лимфобластна левкемия 1 0 1

Остра миелоидна левкемия 3 3 6

Мултиплен миелом 3 4 7

Солидни тумори 11 1 12

Мултиплена склероза 2 0 2

Пълна ремисия /≥много добър частичен отговор 10 7 17

Частична ремисия (отговор) 21 10 31

Прогресия 3 7 10

Химиотерапия + G-CSF 33 23 56

G-CSF 1 1 2

BEAM(Carmustine; Etoposid; Cytarabine; Melphalan) 6 11 17

LACE (Lomustine; Etoposid; Cytarabine; Cyclophosphamide) 5 5 10

ICE (Ifosphamide;Etoposid;Carboplatin) 11 1 12

Melphalan; Methylprednisolon 3 4 7

Busulfan; Cyclophosphamide 3 3 6

CBV (Carmustine; Etoposid; Cyclophosphamide) 2 0 2

EBDIS (Etoposid; Carboplatin; Ifosfamide; Thiothepum; Cyclophosphamide) 2 0 2

CVD (Etoposid; Cyclophosphamide; Doxorubicin 1 0 1

Etoposid; Cisplatin 1 0 1

Нозологични единици

Статус на основното заболяване към момента на трансплантацията

Мобилизационен режим

Koндициониращ режим

Пол 
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2. Методи на изследване 

2.1. Трансплантация на хемопоетични стволови клетки.  

Автоложната трансплантационна програма при всички пациенти 

следваше еднакъв протокол и включваше няколко етапа: 

  

      (А) мобилизационна програма - “мобилизационните” лекарствени 

режими, с които се осигурява многократното повишаване в циркулацията 

на хемопоетичните стволови клетки включват един или повече 

цитостатици и/или последващи апликации на гранулоцитен (G-CSF) 

растежен фактор (Табл.1).  

   

      (Б) афереза за събиране на клетъчен пул за трансплантация - аферезите 

бяха осъществени с клетъчен сепаратор Fresenius AS 104/AS TEC и 

работни програми C4Y и RVY. При 90% от аферезите, преминаването на 

кръвния поток беше през ЦВК, а връщането на кръвта – през периферен 

венозен съд. Реализираният брой аферези беше в зависимост от събраното 

количество CD34+ клетки с еднократна аферезна процедура и нуждите на 

конкретната трансплантационна програма. Прието беше, че минималното 

достатъчно количество за осъществяване на успешна ТХСК е 2,5х106 

CD34+ клетки/kg. Необходими бяха средно 1,3 мобилизационни режима 

(1- 4) и средно 2 аферези (1-5). Интервалът от старта на мобилизационния 

режим до първата афереза беше средно 9 дни (5-20). Събрани бяха средно 

5,62-5.73 x106/kg CD34+ клетки. 

  

      (В) замразяване и съхранение на клетъчните концентрати - след 

обработка и паралелни изследвания за виталитет, нива на CD34+ и 

регенерационен капацитет, клетъчните пулове бяха замразявани чрез 

програмен замразител Nicool Plus и програма V 1.1 и на -80ºС, с 

криопротектор DMSO. След това до ТХСК бяха съхранявани в 

нискотемпературна среда при -196ºС и на -80ºС. 

  

      (Г) кондициониращи режими - най-често прилаган миелоаблативен 

режим беше ICE (n=12) - при групата пациенти със солидни тумори (n=12). 

следван от  BEAM (n=17) и LACE (n=10) при пациенти с лимфом (n=30). 

(Табл.1). 
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     (Д) трансплантация на периферни хемопоетични стволови клетки - 

след приложение на миелоаблативната терапия, на ден 0 през ЦВК, 

беше осъществявана трансплантация на размразен клетъчен 

концентрат. Пациентите бяха трансплантирани средно с 4,30x106 

CD34+ клетки на килограм телесна маса в среден обем от 635 ml и 1,19 

ml DMSO/kg. Средният болничен  престой в трансплантационния 

сектор беше 20 дни. 

  

 (Е) период на проследяване след ТХСК - поддържащата терапия за 

корекция на индуцираната аплазия в посттрансплантационния период 

включваше антибиотици, антимикотици, профилактика на вирусни 

инфекции. Рутинно беше прилаган G-CSF – 5-10 µg/kg при всички 

пациенти от 3–и ден след ТХСК до трайно повишаване на 

неутрофилите над 500/µl.  

 Поддържаща трансфузионна терапия включваше еритроцитни 

концентрати - средно 1,4 (0 – 5) и средно 2,91 тромбоцитни маси от 

афереза (0 – 7). За профилактика на възможните усложнения от GVHD, 

предизвикани при трансфузии на лимфоцити, всички клетъчни 

концентрати бяха облъчвани с 30 Gy преди трансфузия.  

2.2. Лабораторни методи  

 

 Основните приложени методи бяха клинико-лабораторни за оценка 

на хематологичното възстановяване и методи за проследяване на 

имунната реконструкция. Имунната реконструкция беше 

мониторирана чрез няколко различни метода. 

 

 Флоуцитометрични методи  

Анализите бяха извършвани с флоуцитометър FACS Canto II (BD,  

USA) и софтуер BD Diva, версия 5.0.1 (BD). За определяне на основни 

лимфоцитни популации и субпопулации беше използван панел от 

моноклонални антитела, включващ шест 4-цветни комбинации. 

Приложени бяха два основни флоуцитометрични метода - директно 

маркиране с лизиране без промиване за определяне на абсолютен брой 
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(АС) и флоуцитометричен метод чрез директно маркиране с лизиране 

и промиване за определяне % на дефинираните субпопулации като % 

от общата лимфоцитна популация.  За определяне на секретирани 

серумни цитокини IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF-a и IFN-g беше 

приложен кит за определяне на Th1/Th2 цитокини – CBA(BD). 

 Методи за количествено определяне на нивото на серумни 

имуноглобулини – IgG, IgA и IgM - метод на радиална имунодифузия 

при 10 пациента (n=10) и нефелометричен метод при 48 пациента 

(n=48). 

                                                                               

  Методи за количествено определяне на нива тежки/леки вериги 

бяха приложени при проследяването на имунопареза при пациенти с 

мултиплен миелом.           

 Към стандартно прилаганите методи на капилярната 

електрофореза и имунофиксация, допълнително бяха включени 

методите на  турбодиметричен анализ за определяне нивата на 

HLC/FLC през предварително дефинираните времеви интервали. 

Изследванията бяха осъществявани с автоматичени имуноанализатор 

SPAPlus (Binding Site) и китове за количествено определяне на нива на 

HLC и FLC. 

 

2.3.   Статистически и математически методи -  Статистическият 

анализ на данните беше извършен с програмния пакет Statistica 5.5. За 

оценка на преживяемостта на отделните групи пациенти беше 

приложен статистически анализ на данни чрез програмни пакети 

Prisma и SPSS. Приложени бяха методи от софтуерен пакет XPPAUT 

за компютърно моделиране на физични процеси и решаване на частни 

диференциални уравнения. 

 IV.     РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ                                                                            

 Хематологична реконструкция                                                                             

 Процесите на хематологичното възстановяване включват два 

отделни компонента. Първият е началната регенерация на хемопоезата, 



12 
 

непосредствено след ТХСК, при който се счита, че е постигнат 

трансплантационен успех и трансплантираните стволови клетки са 

започнали да възстановяват хемопоезата („engraftment”). Вторият 

включва реалната хематологична реконструкция и достигането на 

референтни нива за основните хематологични показатели. Златен 

стандарт за хемопоетичната реконструкция след трансплантация на 

стволови клетки е възстановяването на неутрофилите ≥ 0,5x10/9l  и 

тромбоцитите >25x109/L в три последователни дни след ТХСК. При 

изследваните пациенти неутрофилите достигнаха абсолютен брой 

>0.5x109/L средно на ден +10 (6-18). В края на проследявания период едва 

6.6% от пациентите бяха с ниски нива под референтни граници за 

неутрофили. АС тромбоцити достигна нива >25 x109/L средно на ден +11 

(6-21), независимо от трансфузиите на тромбоцитни концентрати. В края 

на проучването, стойностите бяха средно 154.73±22x109/L, като 92% от 

пациентите бяха с нива в референтните граници. Възстановяването на 

хемопоезата допълнително включваше проследяване в динамика на 

хемоглобин, левкоцити, моноцити и лимфоцити. Анализите ни 

установиха връзка между пола на пациентите и плавното възстановяване 

на хемоглобиновите нива. В края на проследяването, жените с 

нормализирани нива, вероятно поради по-високата адаптивна способност, 

бяха повече от проследените пациенти мъже. Анализите на 

хематологичната реконструкция показаха, че възстановяването на 

хемопоезата изисква време и едва на втората година след ТХСК 

значителна част от пациентите достигат референтните граници за 

основните хематологични показатели (Табл.2).  

Таблица№2 Хематологична реконструкция.
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Обсъждане 

Проследени бяха след ТХСК допълнително нивата на основните 

категории бели кръвни клетки - неутрофили, моноцити и лимфоцити. 

Нивата на неутрофилите не показаха динамика през целия период на 

проследяване за разлика от лимфоцитната популация, при която се 

отчете растеж както в нивата, така и в броя пациенти с достигнати 

референтни граници в края на проучването, което по-късно се потвърди 

при проследяването на параметрите на имунологичната реконструкция. 

Независимо, че получените от нас резултати не възпроизвеждат напълно 

наблюденията на други автори (Porrata F et al, 2002; 2005; 2008; Galvez-

Silva J et al, 2017), че бързото възстановяване на абсолютният брой 

лимфоцити корелира с общата преживяемост, такива корелации бяха 

установени по отношение на отделни лимфоцитни субпопулации. 

Установените високи нива моноцити само месец след ТХСК (като % и 

АС), които се запазиха до края на проследявания период, въпреки 

изразената тенденция към нормализиране - едва 45.7%  от пациентите 

нормализираха нивата на моноцити на втората година. Авторите 

свързват високите моноцитни нива (основен регулатор на имунни 

отговори към бактериални инфекции) с намалени рискове от 

инфекциозни усложнения   (de Koning et al. 2019). Запазването на тези 

високи нива през по-голямата част от периода на проследяване при 

значителен процент от пациентите могат да бъдат свързвани до известна 

степен с относително редките случаи на регистрирани усложнения от 

бактериален тип.  

Имунологична реконструкция:                

1. Контролна група здрави лица                                                        

 Флоуцитометрично бяха определени относителните и 

абсолютни стойности на основните лимфоцитни и определени Т-

клетъчни субпопулации, както и на основните класове имуноглобулини 

при контролна група от 28 здрави лица. На базата на получените 

резултати бяха определени нормалните обхвати, средните стойности и 

доверителните граници (р5-р95) на всеки един от анализираните 
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показатели.                 

2.       Изследване на имунологичните показатели при пациенти, преминали 

автоложна ТХСК          

Определени бяха количествените (% и абсолютен брой - АС) и 

функционални параметри на възстановяване на основните клетъчни 

популации и Т-клетъчните субпопулации и беше анализирано 

възможното влияние на различни клинични фактори (възраст, диагноза, 

статус към ТХСК, приложен кондициониращ режим) върху тях. Общият 

брой циркулиращи лимфоцити бяха определени като FSClow/SSClow 

CD45bright+ и възстановяването им в динамиката показа ниски начални, 

предтрансплантационни нива, спад на I месец, последван от общо, 

статистически значимо повишение на II месец. Като цяло, не бяха 

установени значими статистически различия между отделните възрастови 

групи. Влиянието на основната диагноза върху възстановяването на 

CD45+, показа различия при пациентите с ММ (Фиг. №2). След спад на I 

месец, беше отчетено значително преходно покачване на 60-я ден за 

сметка на цитотоксичните Т-клетки (общите  Т - CD3+ AC и 

цитотоксични CD8+ AС показаха подобна картина). След това беше 

отчетено понижение и резултатите следваха тенденциите на останалите 

диагностични групи.  

           
Фиг. №2 Динамика на общите CD45+ лимфоцити в отделните диагностични групи 

Представени са ср. стойност и доверителни граници на показателя в контролната група. 

Обсъждане        

 Редица автори (Porrata LF. 2002, Yoong Y. 2005, Raoufinejad K 

2019) свързват високите нива на общите лимфоцити при пациенти с 

лимфоми в ранните етапи след ТХСК с по-добра преживяемост (OS и PFS) 

и определят този показател като независим прогностичен фактор. Ние не 
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установихме подобна зависимост, тъй като първите анализи бяха 

направени месец след ТХСК. Анализите ни показаха, липса на зависимост 

между динамиката на тези процеси и фактора възраст. Тези резултати 

съответстват на данните от проучвания в педиатрични групи пациенти 

(Galcez-Silva J. 2017; van der Maas NG. 2019), според които възрастта не 

оказва съществено влияние върху процесите на следтрансплантационната 

клетъчна реконструкция. Динамиката на възстановителните процеси на 

общите лимфоцити при отделните диагностични групи показа интересни 

резултати през първите месеци след трансплантация в групата пациенти с 

диагноза ММ. Нивата на AC CD45+ лимфоцити следваха тенденции, 

различни от тези на останалите диагностични групи. Подобни данни 

съобщават Condomines M. et al. 2010, които описват подобен пик на 

общите лимфоцити при ММ пациенти, едновременно с повишени нива на 

цитотоксичните Т-клетки и повишени нива циркулиращи серумни 

цитокини.  

 Възстановяване на В-клетъчната популация 

 Динамиката на възстановяване на В-клетъчната популация, 

идентифицирана флоуцитометрично по експресията на трансмембранен 

протеин CD19 показа отчетливо ниски нива, около и под долна граница 

при всички пациенти преди трансплантация. Достигнатият през I  месец 

минимум, беше последван от статистически значимо увеличение на II 

месец (p <0.05). След този етап, стойности за % В-клетки бяха около 

средните за контролната група, докато АС, независимо от покачването 

след 2-ри месец, остана близък на долна граница до края на първата 

година. Динамиката включваше оформянето на своеобразно плато между 

3-ти и 18-ти месец. Анализите при отделните диагностични групи 

показаха бавно и устойчиво, постепенно повишение, най-отчетливо към 

края на проследяването в групата пациенти с лимфом (Фиг. №3). 

Проучването показа сходна динамика на възстановяване при трите 

възрастови групи, независимо от колебанията на средните нива на % и AC 

В-клетки. Не беше установено влияние на приложените терапевтични 

трансплантационни протоколи върху процесите на В-клетъчната 

регенерация. Единствено популацията на В-клетките от всички 

проследени клетъчни популации за общата група пациенти показа 
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активна и постоянна тенденция на възстановяване на AC от деветия месец 

до края на проследяването.        

 
Фиг. №3 Динамика на възстановяване на % и АС CD19+ B-клетки                                     

  

 В-клетъчната регенерация се свързва с риск от ранни 

посттрансплантационни инфекциозни усложнения, каквито до 100-я ден 

бяха регистрирани при 22(n=22) от всички проследени 58 пациента. 

Сравнителният анализ на 100-я ден между АС В-клетки в групата 

пациенти без регистрирани инфекциозни усложнения и тези с установени 

усложнения, показа статистически значима умерена степен на корелация 

(r= 0.428; p=0.008) или нивата на В-клетките като АС бяха по-високи в 

групата без инфекциозни усложнения и обратно (фиг. №4). 

Възможностите за осъществяване на имунен отговор се интерпретират 

чрез резултатите от функционалните тестове и тяхното клиничното 

значение е важен елемент от имунната реконструкция. Степента на 

функционалното В-клетъчно възстановяване при пациенти след ТХСК 

беше оценена чрез изследване количествата на основните серумни 

имуноглобулини IgM, IgG и IgA. 

 

 
Фиг. №4 Нива на АС CD19+ 100 дни след ТХСК в групи с/без инфекциозни усложнения 
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 Количественото измерване преди ТХСК на IgM -  първият клас 

имуноглобулини, който се синтезира в отговор на антигена и активира 

системата на комплемента, показа средно 0.618 g/L - с 50% под средните 

за контролната група стойности. След спад през първия месец, 

динамиката показа плавно увеличаване на нивата до 0.821 g/L в края на 

втората година. През целия период нивата на IgM останаха под средните 

за контролната група, но в обхвата на доверителните граници (фиг. №5). 

С оглед рисковете от развитие на усложнения с инфекциозна етиология 

след ТХСК, възстановяването на неговите нива е от изключително важно 

значение. Беше установена статистически значима умерена степен на 

корелация между  абсолютния брой В-клетки и нивата на  IgM (r=0.386; 

p= 0.01) или в ниска степен супресираната В-клетъчна популация 

кореспондира с по-високи нива на IgM.  

                                  
Фиг. №5 Динамика на възстановяване на серумни нива на IgM.                                   

За оценка на прогностичното значение на параметрите на възстановяване 

бяха анализирани OS и PFS в зависимост от достигнатите нива на 

различните показатели на 100-я след ТХСК. За целите на анализа, 

пациентите бяха разделени на 2 групи – с нива под и с нива над долна 

доверителна граница.       

 Резултати за IgM показаха, че 83.9% от пациентите с нива на 100-я 

ден в доверителен интервал са преживели средно 512 дни, докато в 

групата с нива под долна доверителна граница 50% преживяват средно 

432 дни (p=0.08). Сравнителният анализ по отношение на PFS между 

двете групи пациенти показа, че в групата с възстановени нива на IgM на 

100-я ден 60.6% от пациентите не регистрират прогресия, докато в групата 

с ниски нива те са 40% (фиг. №6). 
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Фиг. №6 OS и PFS на 100-я ден след ТХСК при пациенти с възстановени/ не възстановени 

нива на IgM. 
 

IgG играе ключова роля в антитяло-зависимата клетъчна 

цитотоксичност и има първостепенно значение за контрола и 

предотвратяването на посттрансплантационни инфекциозни усложнения. 

Анализът на серумните нива на IgG при трансплантираните пациенти 

показа, че средните стойности на този имуноглобулин варират слабо и 

остават около средните за контролната група през целия период на 

наблюдение, а именно средно 10.848 g/L(3.03 - 30.86 g/L) (фиг. №7А). 

  

  
Фиг. №7А      Фиг. №7Б 

Фиг.№7 Динамика на серумни нива на (А) IgG и (Б) IgA 
 

 Стойностите за IgA - основен серо-мукозен имуноглобулин при 

всички пациенти бяха ниски още преди ТХСК – средно 1.375 g/L (0.058 - 

2.658 g/L) и се запазиха около долна граница през целия период на 

проследяване (фиг. №7Б). Този клас показа най-ниски стойности от трите 

проследени имуноглобулини през целия период на проследяване.  Не 

беше отчетена статистически значима връзка между средните нива на 

трите класа имуноглобулини, диагнозата, възрастта на пациентите и 
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приложената терапия, което съвпада с данните на други автори.  Анализът 

не показа статистически значими различия между групите пациенти (с 

нива под/над долна доверителна граница) за IgG и IgA  по отношение на 

В-клетъчната популация като % и AC (p>0.05). Извършени бяха 

допълнителни анализи за оценка на клиничното значение на параметрите 

на възстановяване на В-клетъчната популация. Получените резултати не 

показаха значима корелация между възстановяването на В-клетъчната 

популация и хематологичната реконструкция. Установихме наличие на 

статистически значима умерена степен на корелация (p<0.05) между 

абсолютния брой В-клетки и съответно: Т-хелперната популация, NK-

клетъчната популация и общите CD3+ Т-клетки на 30-я ден след ТХСК.

  Групата пациенти с диагноза мултиплен миелом бяха изключени 

от анализите на В-клетъчната регенерация, поради риск от влияние върху 

резултатите на резидуални нива моноклонални протеини.  

 Отделно бяха разгледани резултатите за тази група заедно с 

допълнително включени пациенти с диагноза мултиплен миелом (n=28). 

PFS при тези пациенти се свързва с намаляване на нивата патологични 

протеини и повлияване на туморния обем, но и с преодоляване на 

имунопарезата, свързана със заболяването и провежданото лечение. 

Поради тази причина включихме в проучването оценка на клиничното 

значение на имунопарезата при пациенти с миелом след ТХСК на базата 

на проследяване в динамика на нормалните и патологичните 

имуноглобулини.  

 Имунопарезата беше оценена преди и след ТХСК чрез анализи на 

съотношението между нивата на iHLC/uHLC (двойка включени 

моноклонални тежки леки вериги/двойка не включени поликлонални 

тежки и леки вериги) и PFS. Резултатите ни показаха връзка между 

нарушеното преди трансплантация съотношение (iHLC/uHLC) и 

намалена PFS, както и значимо влияние на персистиращата след ТХСК 

супресия на двойката не включени поликлонални uHLC/FLC върху PFS 

(фиг. №8).                                    
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Фиг. №8 Криви на PFS в зависимост от съотношението iHLC/FLC- uHLC/FLC и 

супресията на uHLC/FLC преди и след ТХСК.  

 

Обсъждане        

 Бавната регенерация на В-клетъчната популация се потвърждава от 

данните на различни автори. Kirsten et al. 2008 публикуват данни за много 

ниски посттрансплантационни В-клетъчни нива, които постепенно се 

възстановяват в продължение на 2, а понякога и до 5 години след ТХСК. 

Получените от нас резултати установиха относително по-бързо покачване 

на % В-клетки след първия месец в групата пациенти под 20год.,  докато 

независимо от колебанията, в останалите две възрастови групи същата 

тенденция беше изявена с по-бавни темпове и пациентите не показаха 

специфични промени, а само постепенно, слабо възходящо развитие. 

Подобно на нашите изводи, Steingrimsdottir H et al. (2000), отчитат липса 

на възрастово влияние и различните типове приложена кондиционираща 

терапия върху процесите на В-клетъчната регенерация. В подкрепа на 

комплексния характер на процесите на В-клетъчно възстановяване са и 

получените резултати при различните диагностични групи. Тенденция на 

бавно и устойчиво, постепенно повишение в края на проследяването най-

вече при пациенти с лимфом би могла да се свърже с предходната им 

терапия с моноклонални антитела. Като цяло, нашите резултати не се 
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различават от становищата на повечето автори, които не отчитат 

статистически значима зависимост между диагноза и обем на В-клетъчна 

регенерация. Нашите резултати за В-клетъчната популация потвърждават 

тезата на Kasamon et al. 2010 и Kuball et al. 2019, че осъществяването на 

адекватен хуморален имунен отговор е невъзможно в първия триместър 

след автоложна трансплантация. Получените резултати за 

възстановяването на IgM, се различават от данните на други автори, 

според които, IgM достига нормални нива средно през първите 6 месеца 

след ТХСК.  Данните ни потвърждават заключенията на различни автори 

за процесите на регенерация на IgG и IgA. Някои авторите намират, че 

нивата на възстановяване на IgA са значително забавени в сравнение с 

възстановяването на другите имуноглобулинови класове и процесът 

продължава до 5 години след ТХСК (Kirsten et al. 2008). Забавеното 

възстановяване на адаптивния имунитет, в частност на В-клетъчната 

функционалност след ТХСК се дължи на няколко основни причини – 

малък брой циркулиращи В-клетки за дълъг период време, нарушена 

тимопоеза и ниски нива на CD4+ T- хелпери. Нашите данни, подобно 

твърденията на други цитирани автори, подкрепят тезата, че 

трансплантираните пациенти имат често нарушен баланс, непълен 

имуноглобулинов репертоар и нарушен хуморален имунитет, което се 

свързва с риск от инфекции и/или автоимунни усложнения. 

 Проследената имунопареза при пациенти с ММ потвърди 

становището, подобно на други автори, че нивата на тежките и леки 

вериги и тяхното съотношение могат да се считат за предиктивен маркер 

и да се асоциират с възможен риск от рецидив.  Прогностичното значение 

на количествените и функционални параметри на В-клетъчната 

регенерация беше изразено чрез серия анализи на OS и PFS на пациентите 

в зависимост от достигнатите нива на различните показатели на 100-я 

след ТХСK. Обобщено погледнато – нашето проучване показа, че по- 

голяма част от пациентите с възстановени до 100-я ден нива на IgM по- 

дълго преживяват и по-рядко рецидивират. Подобни са резултатите на 

Gonzalez-Calle et al.(2017), които определят възстановяването на 

поликлоналните имуноглобулини година след ТХСК като независим, 

предиктивен маркер за OS и свързват ранното възстановяване на 

поликлоналните имуноглобулини с по-добра PFS.  
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 Възстановяване на NK-клетъчната популация    

Проследяването на процесите на възстановяване при естествените клетки-

убийци (NK) е важен елемент от имунологичната реконструкция поради 

критичната и медииращата им роля в реакциите GVM (graft versus 

malignancy). NK-клетките се формират в тимусния кортекс, успоредно и 

независимо от Т-клетките. Отличителна черта е спонтанната им 

цитотоксична активност, която не изисква предварителна сенсибилизация, 

поради отсъствието на Т-клетъчен рецептор (TCR). Динамиката на 

възстановяване на NK-клетъчната популация показа по-бърза 

реконструкция в сравнение с останалите клетъчни популации. Стартовите 

нива на CD56+ NK-клетките при всички пациенти преди ТХСК като % от 

лимфоцитите и като АС бяха ниски, около и под долна граница спрямо 

контролната група. %CD56+ клетки се повиши на II месец и с 

незначителна динамика се задържа до 18-ти месец под средните 

стойности, след което се повиши над средните стойности (фиг.№ 9А).                                                                                             

Фиг.№ 9А     Фиг.№9Б                                                                              

Фиг.№ 9 Динамика при възстановяване на (А) % и (Б)AC CD56+ NK-клетки спрямо 

контролната група.  

Ниските, под долна граница стартови нива на АС NK-клетки при всички 

пациенти нарастнаха на II месец и в периода между 9-ти и 12-ти месец се 

стабилизираха около долна граница, но постоянно над изходните нива 

(фиг.№ 9Б). Анализирано беше възможното влияние на различни фактори 

върху процесите на възстановяване.  Отделните възрастови групи, 

независимо от колебанията на средните нива на % и AC NK-клетки, 

показаха сходна динамиката на възстановяване. Не се установи значимо 

влияние на терапевтичните протоколи при ТХСК върху процесите на 

възстановяване. Статусът при трансплантация е важен прогностичен 

фактор. В нашето проучване установихме, че процесите на 

възстановяване протичаха най-бавно при пациентите, трансплантирани в 
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състояние на прогресия, а тенденцията на растеж след 18-ти месец беше 

по-отчетлива за трансплантираните в CR.  

За оценка на клиничното значение на NK-клетъчната 

реконструкция след ТХСК бяха направени допълнителни анализи. 

Резултатите показаха липса на значима корелация с проследените 

хематологични параметри. Анализът на нивата на AC NK-клетки при 

пациентите без инфекциозен усложнения до 100-я ден  и нивата при тези, 

с установени усложнения от този тип не показа статистически значими 

разлики. Не беше установена зависимост между нивата на 

имуноглобулините и нивата на NK-клетъчната популация при пациентите 

с инфекциозни усложнения както на 30-я така и на 100-я ден след ТХСК. 

Възстановената NK-клетъчната функционалност се свързва с 

рискове от рецидиви и ранни посттрансплантационни инфекциозни 

усложнения. Анализът не показа зависимост между нивата на NK-

клетките и регистрираните до 100-я ден инфекциозни усложнения.  

 При 36 пациента бяха регистрирани, настъпили в различен етап до 

края на проследяването рецидиви. Анализирана беше възможната връзка 

между рискът от рецидив и нивата на NK-клетките като % и АС на ден 

+30 и +100 в зависимост от основната диагноза. 

 При сравняването на средните стойности на AC NK-клетки в 

групата пациенти с лимфоми (n=30) на 100-я ден, бяха установени по-

високи стойности в групата без рецидив (p<0.05)(Фиг. №10А). При 

групата пациенти с левкемии (n=7), при сравнение на % NK-клетки, 

според наличие или липса на рецидив на 100-я ден след ТХСК беше  

установена статистически значима обратна степен на зависимост (Фиг. 

№10Б).  

Фиг.№ 10А    Фиг.№ 10Б                                   

Фиг.№ 10 Корелация между нива на NK-клетки и рецидиви     
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 За оценка на прогностичното значение на NK-клетъчната 

реконструкция бяха анализирани OS и PFS в зависимост от достигнатите 

нива на 100-я ден. Анализът на OS не показа статистически значими 

различия, докато за PFS бяха получени статистически значими резултати 

за AC NK- клетки (p<0.05) - 75% от пациентите с възстановени нива бяха 

преживели без рецидив, спрямо 48. 6% от пациентите с не възстановени 

нива (Фиг. №11). 

                     
Фиг. № 11 PFS на 100-я ден след ТХСК при пациенти с възстановени/ не възстановени 

нива на AC CD56+ NK-клетки. 

 

Обсъждане      

 Възстановяването на естествените NK-клетки-убийци е важен 

елемент от имунологичната реконструкция. Нашите резултати показаха 

относително деликатното възстановяване на NK-клетъчния брой, при 

което още на 30-я ден след ТХСК установихме умерена степен на 

корелация между нивата на АС NK-клетки и нивата на В- , общите Т- и 

наивните Т-клетъчни лимфоцитни популации. Не бяха отчетени 

значителни разлики в скоростта на възстановителните процеси при 

сравнение с динамиката на възстановяване на другите основни клетъчни 

популации.  Вероятна причина за това е кинетиката на NK-клетъчното 

възстановяване през първите няколко месеци след трансплантация и 

персистиращите в периферията механично трансплантирани зрели клетки.  

Същевременно редица автори – Steingrimsdottir H. et al. (2000), Auletta 

JJ.(2005), Cichocki F.(2016) показват данни за значително по-бързата NK-

клетъчна реконструкция след ТХСК в сравнение с останалите клетъчни 

популации, което свързват със тяхната спонтанна цитотоксичност. 

Независимо от колебанията на средните нива, установихме сходна 

динамиката на NK-клетъчно възстановяване при отделните възрастови 
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групи, което може да се обясни с факта, че реконструкцията на тази 

клетъчна популация не зависи от наличието или липсата на тимус и се 

потвърждава от данни в литературата. Вторият възможен фактор на 

влияние върху NK- клетъчното възстановяване е основната диагноза. 

Съществуват проучвания през последните години, които сравняват 

честотата на поява на солидни тумори при пациенти с установен NK-

клетъчен дефицит и в общата популация. Някои автори, сред които Habif 

G. et al. (2019) предполагат наличие на компенсаторен механизъм, 

изразяващ се в увеличен брой NK-клетки, тумор-инфилтриращи в отговор 

на провеждана адювантна терапия. Ние частично потвърждаваме тези 

данни, тъй като преди ТХСК само при пациентите със солидни тумори 

стойностите за % NK-клетки бяха близки до средните нива. Установената 

от нас липса на статистически значими данни на зависимост, между 

статусът към ТХСК и регенеративните процеси при NK-клетките не се 

потвърждава в литературата, тъй като повечето автори поставят стадият 

на заболяването към ТХСК сред най-важните предиктивни фактори за 

PFS и OS. Сравнителният анализ на резултатите не установи значимо 

влияние на терапевтичните протоколи при ТХСК върху процесите на NK-

клетъчна регенерация. Различните автори сравняват конкретните режими 

като ефикасност и толерантност като отчитат влиянието им върху  

преживяемостта на пациентите, без да бъдат категорични в заключенията 

си за конкретен терапевтичен режим. Въпреки липсата на корелация 

между отделните хематологични показатели и нивата на NK-клетките на 

първи и трети месец след ТХСК, нашите резултати показват високи нива 

на неутрофили и моноцити още на първия месец след трансплантация. 

Това кореспондира със заключенията  на de Koning C, et. аl. (2019). 

Авторите показват данни за едновременното възстановяване на NK-

клетки, неутрофили и моноцити в ранен етап след ТХСК и свързват тази 

ранна регенерация на значителна част от компонентите на вродения 

имунитет с повишен пролиферативен капацитет. В същото време, 

установената, статистически значима, умерена степен на корелация 

(p<0.05) между AC NK-клетки и АС B-клетки на 30-я ден, както и с AC 

общи CD3+ Т-клетки, говори за симетричност при количественото 

възстановяване на основните клетъчни популации до 100-я ден след 

ТХСК.  Това беше установено и за AC CD4+  хелперни клетки на 30-я и 

на 100-я ден след ТХСК. Нарушената NK- клетъчната функционалност се 



26 
 

свързва с повишени рискове от ранни инфекциозни усложнения, което не 

установихме при нашите анализи. Възстановената NK-клетъчната 

функционалност се свързва и с понижени рискове от рецидиви Нашият 

анализ не установи връзка между нивата на NK-клетките като % и АС на 

ден +30 и +100 след ТХСК в общата група пациенти, определени в 

зависимост от наличие или липса на  рецидив. Разгледани по отделно, 

според основната диагноза, данните показаха статистически значими 

резултати на 100-я ден след ТХСК при пациентите с лимфом и левкемия. 

При пациентите с диагноза лимфом и без регистриран рецидив 

установихме значително по-високи стойности АС NK-клетки. Подобен по 

отношение на % NK-клетки беше резултатът при пациенти с левкемия и 

без рецидив. Клиничната значимост и прогностичното значение на 

възстановяването на NK-клетъчната популация бяха оценени чрез OS и 

PFS в зависимост от достигнатите на 100-я ден NK-клетъчни нива. 

Резултатите показаха единствено за тази популация статистически 

значима степен на зависимост между възстановените нива АС NK-клетки 

и подобрена PFS. Нашите данни се потвърждават от редица автори, които 

отбелязват връзката между нивата на NK-клетките след ТХСК, рисковете 

от рецидив и общата и свободната от прогресия преживяемост.  

 

 Възстановяване на T-лимфоцитна популация                       

Процесите на Т-клетъчно възстановяване през първите няколко 

месеца след ТХСК се изразяват предимно в пролиферация на механично 

трансплантираните клетки. В следващият етап, новите Т-лимфоцитни 

популации се диференцират и пролиферират в тимуса. Този процес може 

да бъде повлиян от въздействието на различни фактори върху тимусния 

строеж и функция, включително приложените кондициониращи режими. 

Изследвани са нивата на общите  CD3 Т-клетки и богата палитра Т-

клетъчни субпопулации в определени времеви интервали. Преди ТХСК 

нивата на % общи CD3 Т-клетки бяха много високи, на горна доверителна 

граница. След леко покачване на  първия месец и спад на втория месец, 

през целия останал период на наблюдение % общи Т-клетки остана в 

доверителните граници (фиг. №12А). Като AC обаче, стойностите на 

CD3+ Т-клетките се задържаха ниски. При начални нива средно 

852.08±606.34 клетки/µl, те се понижиха с около 40% в края на първия 
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месец след ТХСК. Чувствително увеличение беше регистрирано на 

втория месец, като стойностите надхвърлиха тези преди 

трансплантацията и достигнаха до 1179.49± 968.55 клетки/µl. През целия 

останал период на проследяване с известни колебания, CD3+ AC клетки 

остана в доверителните граници, около и близо до долна доверителна 

граница (фиг. №12Б). 

  
Фиг.№ 12А     Фиг.№ 12Б                                                               

Фиг.№ 12 Динамика на възстановяване на: (А) % CD3+ Т-клетки и (Б) АС CD3+ Т-

клетки 

 Анализирахме потенциалното значение на възрастта за 

зависимите от тимусната функция процеси на възстановяване на CD3+Т-

клетъчната популация. Въпреки отделни различия, не установихме 

статистически значими разлики между отделните възрастови групи в 

динамиката на процесите.  

 Двете основни Т-клетъчни популации – CD4+ хелперни и CD8+ 

цитотоксично-супресорни, се диференцират в тимуса и са водещи при 

осъществяване на клетъчномедиирания имунитет. Получените резултати, 

подобно на други автори, показаха съществени различия в динамиката на 

възстановяване на хелперната и цитотоксичната популации. CD4+ T-

хелперни клетки преди ТХСК като % бяха близки до долна доверителна 

граница. След стръмен спад на II месец, динамиката показа тенденция към 

плавно нарастване до края (фиг. №13А). % CD8+ T- супресорите с 

известни вариации, % се запази много висок през всички етапи, над горна 

доверителна граница (фиг. №13В). Стойностите Т-хелперите, като AC 

бяха много ниски (под долна доверителна граница) и без значителна 

динамика през целия 24-месечен период на проследяване (фиг. №13Б). AC 

CD8+ T-клетки преди ТХСК, беше близък до средните стойности. На I 

месец бе отчетено повишение, което се задържа до VI месец и между 9-18 
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месец нов спад. Като цяло, AC на CD8+ Т-клетките останаха в 

доверителни граници през целия период (фиг. №13Г). Динамиката при 

CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитите се отрази и на съотношението между тях, 

което е показател с висока информативна стойност в клиничната 

имунология. Установихме ниски, около и под долна граница нива на 

съотношението през целия период (фиг. №14).  

  
Фиг.№ 13А                  Фиг.№ 13Б                                                             

  
Фиг.№ 13В                      Фиг.№13Г                                                                                        

Фиг.№ 13 Динамика на възстановяване на: (А) % CD4+; (Б) АС CD4+ Т-клетки; (В) % 

CD8+; (Г) АС CD8+ Т-клетки.  

 

 

 
Фиг.№ 14 Динамика на съотношението CD4/CD8 

 Беше направен анализ на всяка популация спрямо възраст, 

диагноза, статус при ТХСК и приложена терапия. Предполагаемото 
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влияние на възрастта върху динамиката на възстановяване на CD4+ и 

CD8+ както и съотношението им не се потвърди. Получените резултати 

показаха тенденция към по-високи нива на CD4+ Т-клетки (% и AC) и АС 

CD8+ при най-младите пациенти без да бъдат отчетени статистически 

значими резултати. При тази възрастова група съотношението CD4/CD8 

остана ниско, но към 24-ти месец показва тенденция към нормализиране, 

докато при по-възрастните пациенти то остана доста под доверителните 

граници. Нашите резултати показаха, че основната диагноза като фактор 

не е свързана с промени в динамиката на възстановяване. Интерес 

представляваше групата пациенти с ММ, при която AC CD8+ през II 

месец след ТХСК показа стръмно преходно покачване много над горна 

доверителна граница. На трети месец кривата се върна на средните нива 

в доверителните граници, където остана до края на проследяването. 

Анализите за влиянието на статуса към ТХСК показаха влошаване на 

показателите при пациентите с прогресия. Не беше установено влияние 

на приложените терапевтични протоколи върху темповете и обема на 

количественото възстановяване на CD4+, CD8+ и CD4/CD8. При част от 

пациентите (n=34), беше направен анализ на възстановяването на Т-

клетъчните популации според вида на експресирания Т-клетъчен 

рецептор – α/β или γ/δ след ТХСК. Получените резултати бяха 

анализирани при трите възрастови групи и получените данни насочват 

към по-пълноценен регенеративен потенциал на най-младите пациенти 

под 20-годишна възраст.                                                  

 Десет различни типа Т-клетъчни субпопулации бяха проследени в 

динамика. Получените резултати показаха пъстра и динамична картина. 

Като % от хелперните CD4+ и цитотоксичните CD8+ Т-лимфоцити бяха 

анализирани едновременно в определените времеви интервали нивата на 

наивни (CD62L+CD45RA+), ефектор паметови (CD62L-CD45RA-), 

централно паметови (CD62L+CD45RA-) и крайно диференцирани 

ефектори (CD62L-CD45RA+). При популацията на хелперните CD4+ Т-

клетки бяха проследени процесите на възстановяване на Th1-подобни 

(CD4+CD7+CD57-) и Th2-подобни (CD4+CD7-CD57+) субпопулации. За 

цитотоксичните CD8+ Т-клетки бяха изследвани ранни прекурсори 

(CD8+CD28+CD57-), междинните ефектори (CD8+CD28-CD57-) и крайно 

диференцирани ефектори (CD8+CD28-CD57). Трите субпопулации 

(наивни, централно паметови и ефектор паметови) отразяват отделните 
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етапи в развитието и диференциацията на Т-лимфоцитите. В ниските 

граници, с вариации около долна доверителна граница останаха CD4+ 

наивните хелпери и крайно диференцираните CD4+ефектори. Като % от 

цитотоксичните CD8+Т-лимфоцити бяха анализирани NK-клетки с 

висока цитотоксичност, експресиращи специфичен активационен 

рецептор за фаза на напреднала Т-клетъчна диференциация CD160, които 

през целия период  останаха под долна граница с изключение на 

единствен пик, достигащ до нея на III месец. При всички пациенти под 

средните за контролната група, но в доверителни граници за целия период 

с различна динамика се движеха нивата на Th1-и Th2-подобните, както и  

крайно диференцираните CD4+ късни ефектори. В тези интервали, близо 

до долна доверителна граница, останаха също цитотоксичните наивни, 

централно паметови и  ранните прекурсори Във високите регистри на 

доверителните граници и над средните за контролната група бяха ефектор 

паметовите хелпери, ефектор паметовите цитотоксични супресори, както 

и крайно диференцираните ефектори (CD28-CD57+). Резултатите 

показаха, че над горна доверителна граница се разполагат централно 

паметовите CD4+ Т-клетки и CD8+ междинните ефектори. Клетъчната 

популация на цитотоксичните CD8+ лимфоцити, ескпресиращи CD160 

показа през целия период също много високи нива. При допълнителните 

анализи между възрастовите групи се установи много голяма степен на 

статистически значима възходяща степен корелация между наивните и 

ефектор паметовите клетки в групата над 40 години (p=0.06). В по-малка 

степен такива зависимости намерихме между централно паметовите 

CD4+ и CD8+ фракции в групата 20-40 г. и крайно диференцирани 

ефектори в групата под 20 г. (Табл. №3). На 100-я ден след ТХСК 

анализите показаха липса на зависимост между % и AC на CD4+ и CD8+ 

Т-клетъчни популации и проследените хематологични показатели. 

                                  

Таблица №3 Корелации между CD4+ и CD8+ Т-клетъчни субпопулации                                                      

     

възраст CD4/CD8 наивни
CD4/CD8 ефектор 

паметови

CD4/CD8 централно 

паметови

CD4/CD8 крайно 

диференцирани 

ефектори 

< 20год. r=  0.218;  p=0.603 r=  0.571;  p=0.139 r=  0.657;  p=0.07 r=  0.715;  p=0.045

20-40 год. r=  0.214;  p=0.579 r=  0.408;  p=0.275 r=  0.770;  p=0.001 r=  0.480;  p=0.190

> 40 год. r=  0.825;  p=0.006 r=  0.825;  p=0.0061 r=  0.106;  p=0.785 r=  0.100;  p=0.797

Корелации между субпопулации на  CD4  и  CD8 -лимфоцити
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 Базирайки се на концепцията на Mosmann et al., (1986), която 

дефинира двете субпопулации хелперни Т-лимфоцити - Th1-подобните, 

медииращи късната (забавен тип) свръхчувствителност и Th2-подобните 

(подпомагащи хуморалния имунен отговор), проследихме нивата на 

хелперни Т-клетъчни субпопулации При всички пациенти, с различна 

динамика през целия период Th1- и Th2-подобните CD4+ Т-лимфоцити 

останаха в референтни граници.     

 Възстановяването на Т-клетъчната имунна компетентност след 

ТХСК е сред най-важните доказателства за постигнат успех при ТХСК. 

Възстановената Т-клетъчна функционалност може беше оценена на 2 от 

трите възможни различни нива - оценка на цитолитичен капацитет и 

продукция на серумни цитокини. За оценка на цитолитичен капацитет при 

група пациенти (n=34) беше анализирана динамиката на две клетъчни 

популации, експресиращи CD160 - уникален активационен MHC-I 

специфичен рецептор за фазата на напреднала Т-клетъчна диференциация. 

Проследена беше в динамика субпопулацията CD8+ клетки с висока 

цитотоксичност - CD56-CD160+CD8+(high) (фиг. №15A) и субпопулация 

NK-клетки с висока цитотоксичност CD56+CD160+CD8+(high) (фиг. 

№15Б).                                                                     

                                      

Фиг.№15А    Фиг.№15Б                                                                                                                                          

Фиг.№15 Възстановяване на клетки с висок цитотоксичен потенциал; (А) – на 

популацията CD8+CD160+CD56+ и (Б) -NK-клетки с висок цитотоксичен потенциал.       

 Статистически значимо повишаване в сравнение със стойностите 

на контролната група на % CD56- CD160+CD8+(high)T-лимфоцити беше 

наблюдавано на втория месец след ТХСК – съответно 27.33% срещу нива 

на първи месец 5.14%, (p<0,0001). Тези данни корелират с динамиката и 

бързото възстановяване на CD8+ T-клетъчна субпопулация и ниските 
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стойности на съотношението CD4/CD8 през целия период. Средните 

стойности на тази популация до края на проследяването останаха много 

високи, над горна доверителна граница. Субпопулацията NK-клетки с 

висока цитотоксичност, експресиращи активационен рецептор CD160 

(CD56+CD160+CD8+(high), с изключение на единичен пик на III месец, 

през целия период показа много ниски стойности, под долна доверителна 

граница. В същото време, ниските нива на NK-клетки, експресиращи 

CD160, предполагат подтисната цитолитичната NK-клетъчна активност, 

която според някои автори се медиира частично от CD160. Проучванията 

върху тези популации са иновативни в конкретната област. Не беше 

установена корелация между експресията на CD160 и CD56 върху CD8+ 

T- клетките (p>0.05).                                                     

 Възстановената Т-клетъчна функционалност след ТХСК беше 

оценена и чрез определяне на концентрацията на серумните цитокини. 

При анализите, отделните цитокини бяха групирани според характерната 

им функция като Th1 и Th2. Към Th1-подобните, свързани с клетъчно-

медиирния антитуморен имунен отговор, бяха включени IFN-γ, TNF-α и 

IL-2. В групата на Th2-цитокините бяха изследвани IL-4 и IL-5. Отделно 

беше разгледан IL-10. Получените резултати бяха сравнени с 

референтните граници по литературни данни, тъй като за българската 

популация липсват подобни стойности. Анализирани бяха стартовите 

нива на серумните цитокини при пациентите преди и 2, 6, 9, 12, 18 и 24 

месеца след ТХСК. Получените средни стойности на отделните 

показатели и в контролната група здрави доброволци са представени на 

таблица №4.                                         

Таблица №4 Количество на серумни цитокини - референтни граници и ср. стойности                                                               

  
Посттрансплантационните CD4+ хелпери са предимно Th1-подобни. 

Секретираните от тях Th1 цитокини  IFN-γ (медииращ клетъчния имунен 

отговор), TNF-α(проинфламаторен цитокин), IL-2, както и IL-10 
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(секретиран от Th2 клетки и потискащ Th1 цитокиновата продукция) 

имаха сходна динамика на възстановяване. След незначими от 

статистическа гледна точка вариации до 6-ти месец след ТХСК,  в периода 

9-12 месец при Th1- подобните цитокини беше отбелязано повишение и 

те достигнаха доверителните граници, а след края на I година за всички 

параметри последва значително понижение. Th2-подобните IL-4 и IL-5 

(основни противовъзпалителни цитокини, свързани с хуморалния имунен 

отговор) стимулират В-клетъчната пролиферация в посока IgG и IgE 

синтез. През първите 6 месеца Th2-подобните цитокини регистрираха 

ниски стойности. След преходно повишение (9-12-ти месец), последва 

намаление до края на периода. Резултатите за IFN-γ показаха относително 

ниски индивидуалните нива на II месец (median, min-max), които варираха 

в широк диапазон (средно 4.9; 1.1 - 22.9 pg/ml). Шест месеца след ТХСК 

резултатите бяха значително по-хомогенни, като стойностите варираха в 

рамките на референтния интервал. Концентрацията на IFN-γ достигна 

своя максимум в периода 9-12-ти месец (9-ти месец - 68.453 pg/ml и 12-ти 

месец – 65.507 pg/ml). След това настъпи понижение и в края на 

проследяването нивата се приближиха до тези от първите 6 месеца след 

ТХСК. Самостоятелно бе проследена динамиката на мощния регулаторен 

цитокин IL-10. Статистическият анализ на резултатите показа, че нивата 

на IL-10 корелират статистически значимо в много голяма степен (r=0.927; 

p <0.05) с нивото на IFN-γ (фиг. №16А) и с нивото на TNF-alpha (r=0.921) 

(p<0.05) (фиг. №16Б). 

  
Фиг. №16А Корелации между IL-10 и IFN- γ  Фиг. №16Б Корелации между IL-10 и TNF-α   

 На края на изследвания период беше установена и много голяма степен 

на положителна корелация между концентрацията на IFN-γ с нивото на 

TNF-α (r=0.993; p>0.05). Не беше установена корелация между IL-10 и 

централно паметовите и наивни CD4+ и CD8+ Т-клетъчни субпопулации. 
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  За оценка на прогностичното значение на проучените параметри 

на възстановяване на основни имунологични клетъчни популации и 

субпопулации бяха анализирани общата (OS) и свободната от прогресия 

преживяемост (PFS) в зависимост от достигнатите нива на различните 

показатели на 100-я и 180-я ден след ТХСК, като беше приложен 

статистически анализ по Kaplan-Meier и данните бяха сравнени с long-rank 

test. За целите на анализа, пациентите бяха разделени на 2 основни групи – 

с нива под и с нива над долна доверителна граница за % и AC на основните 

клетъчни популации и субпопулации на ден + 100 нива. Анализът на OS не 

показа статистически значими различия (p>0.05). между двете групи 

пациенти за основните клетъчни популации като % и  AC(табл.№5). 

                                                                                                                       
Таблица №5 OS и PFS при пациенти с нива на основни клетъчни популации и субпопулации 

под/над долна доверителна граница на ден +100.  

  

 

CD 45 AC 652 615 80.0% 70.6% 0.51 560 451 64.0% 42.1% 0.165

CD3 % 710 644 90.9% 76.4% 0.189 642 508 76.9% 55.4% 0.023

CD3 AC 661 644 81.0% 71.4% 0.469 546 478 59.1% 50.0% 0.524

CD 19 % 653 609 80.0% 64.7% 0.274 594 497 75.0% 54.5% 0.01

CD 19 AC 626 677 75.0% 76.9% 0.843 533 497 64.7% 48.1% 0.39

CD 56 % 635 639 75.0% 76.0% 0.862 632 639 52.9% 53.8% 0.719

CD 56 AC 492 560 73.5% 85.7% 0.728 632 657 48.6% 75.0% 0.05

CD 4% 688 574 78.8% 66.7% 0.363 544 391 60.0% 33.3% 0.111

CD 4 AC 679 475 77.5% 50.0% 0.213 514 460 54.8% 50.0% 0.881

CD 8 % 642 670 60.0% 78.4% 0.471 568 504 60.0% 53.8% 0.651

CD 8 AC 694 665 83.3% 73.1% 0.757 617 487 66.7% 51.3% 0.788

CD 4/CD8 732 339 74.4% 100.0% 0.444 525 613 51.2% 100.0% 0.236

CD 4 наивни 359 743 74.4% 100.0% 0.349 735 722 51.2% 100.0% 0.147

CD 8 наивни 661 659 77.3% 75.0% 0.851 554 472 68.2% 40.9% 0.162

CD 4 паметови 606 674 75.0% 76.3% 0.913 591 503 75.0% 52.5% 0.431

CD 8 паметови 674 652 84.6% 72.4% 0.415 637 456 76.9% 45.2% 0.041

CD 4 еф. паметови 327 743 100.0% 73.0% 0.213 271 680 100.0% 48.7% 0.052

CD 8 еф. паметови 555 688 57.1% 80.0% 0.164 460 519 42.9% 56.8% 0.482

Th1 660 656 69.2% 79.3% 0.529 483 524 50.0% 56.7% 0.605

Th2 510 681 33.3% 79.5% 0.055 247 532 10.0% 58.5% 0.017

PFS

p=
клетъчни 

популации

OS

средна 

преживяемост без 

рецидив (дни )

% преживели без 

рецидив

p=

< долна 

граница

в/над 

норма

< долна 

граница

в/над 

норма

< долна 

граница

в/над 

норма

< долна 

граница

в/над 

норма

средна 

преживяемост 

(дни )

% преживели
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 При оценката на PFS бяха получени интересни, статистически 

значими резултати за популациите на В- и общите Т-клетки като процент, 

както и за AC на NK- клетъчната популация (p<0.05) (табл. №5). 

Резултатите показаха, че 75% от пациентите, при които % В-клетки остана 

под долна доверителна граница на 100-я ден след ТХСК, преживяха без 

рецидив спрямо 54.5% от тези, с възстановени нива. Подобна тенденция 

се очерта и за общите Т-клетки (%CD3+) - 76.9% PFS срещу 55.4% за 

групата с възстановени нива. Обратна тенденция се очерта при анализа в 

зависимост от AC NK-клетките. Анализите в зависимост от достигнатите 

нива на серумни имуноглобулини на ден + 100 не показаха статистически 

значим резултат за преживяемост за IgG и IgA, но за IgM показаха по-

добра OS и PFS на пациенти с нива на IgM в доверителен интервал на ден 

+ 100 (p=0.008). Не беше установена статистически значима разлика по 

отношение на OS и PFS между двете групи пациенти с различие в нивата 

на възстановяване на Т-хелперната и Т- цитотоксична популации като % 

и AC. Анализирана беше прогностична зависимост между преживяемост 

(OS и PFS) и различни нива на възстановяване на Т-хелперните и Т- 

цитотоксични субпопулации (таблица №5). Статистически значими 

резултати бяха получени при анализ на OS и PFS за Th2-подобните клетки. 

79.5% от пациентите с възстановени нива на Th2-подобните клетки 

показаха по-дълга обща преживяемост при 33.3% от пациентите с ниски 

нива (фиг. №17А). Това се оказа валидно и при PFS - 58.5% от пациентите 

с възстановени нива преживяха без прогресия към 10% от тези, с ниски 

нива (фиг. №17Б) (p<0.05).  

Фиг.№17А                                                             Фиг.№17Б                                                                                  

Фиг. №17 (А)ОS и PFS (Б) на ден +100 в групите с ниски и с нива в доверителни граници на Th2- 

подобни клетки.  
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Анализите на PFS на ден +100 показаха статистическа значимост за 

популациите на CD4 ефектор паметовите и CD8 паметовите клетки 

(p<0.05). 

Обсъждане        

 Т-клетъчното посттрансплантационно възстановяване, водещо 

при осъществяване на клетъчномедиирания имунитет се представя чрез 

периферна експанзия на инфузирани зрели Т-клетки или популацията от 

нови, тимус-продуцирани клетки, произхождащи от трансплантираните 

хемопоетичните прекурсори в автоложния трансплантат. Скоростта на 

възстановителните процеси зависи в много голяма степен от тежестта на 

имунната супресия. Тимусният строеж и функция са нарушени от 

приложените кондициониращи режими и минимална тимусна продукция 

на нови Т-клетки се отчита след минимум 6 месечен период след ТХСК. 

Поради това, през първите няколко месеца пролиферират предимно 

механично трансплантираните клетки, доминира антипатогенен имунитет 

и GVM ефект. Нашите анализи, както и данни на Schlenke et al. (2001), 

установиха много високи, на горна доверителна граница преди ТХСК 

стартови нива на % CD3+ Т-клетки, което отличава тази популация от 

нивата на В- и NK- клетъчни популации преди ТХСК. Получените за 

периода на цялото проучване резултати, подобно на много други автори, 

показаха съществени различия в динамиката на възстановяване на 

хелперната и цитотоксичната Т-клетъчна популация. Стойностите на Т-

хелперите, като % и AC бяха ниски през целия период на проследяване с 

тенденция към плавно нарастване. Като цяло, установихме, че 

регенерацията след ТХСК на хелперната CD4+ Т-клетъчна популация при 

нашите пациенти е предимно за сметка на централно паметовите хелпери. 

Персистиращите ниски нива след ТХСК на наивните CD4+ хелпери се 

свързват с ниските стойности на хелперната популация като цяло (% и 

АС). Нашите резултати намират потвърждение в данните на други автори, 

според които първоначално се възстановяват предимно централно 

паметовите хелпери, а по-късно наивните (CD45RA+) клетки, които и при 

нашите пациенти показаха подобна тенденция към края на втората година 

след ТХСК. Цитотоксичните CD8+Т-лимфоцити като % се запазиха 

много висок, над горна доверителна граница през всички етапи, а AC 

CD8+ остана в доверителни граници. Нашите резултати показаха, че като % 
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от цитотоксичните CD8+Т-лимфоцити под долна граница остават 

проследените NK-клетки с висока цитотоксичност, експресиращи 

специфичен активационен рецептор за фаза на напреднала Т-клетъчна 

диференциация CD160. Запазиха се високите процентни стойности на 

ефекторно-паметови и междинните eфектори CD8+ клетки при намален 

дял, но с изразена тенденция към повишение на крайно диференцираните 

късни ефектори (CD28-CD57+). Над горна доверителна граница при 

всички пациенти се задържаха трайно високи цитотоксичните междинни 

ефектори, както и популацията на CD8+ цитотоксични лимфоцити, 

ескпресиращи специфичния активационен рецептор CD160. Нашите 

резултати се припокриват с данните да други автори, които свързват 

бързата реконструкция на CD8+Т-лимфоцити след трансплантация с 

нарушена тимопоеза и преобладаващите извънтимусни пътища на 

развитие като показват, че над 80% от регенериралите Т-клетки са с 

фенотип на активирани цитотоксични Т-лимфоцити. Динамиката в 

стойностите на CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитите намери отражение и в 

съотношението между тях. След нарастването през първия месец, нивата 

на това съотношение останаха много ниски, около и под долна 

доверителна граница до края на проследяването. Това се дължеше на 

много ниските нива на хелперните CD4+ Т-клетки едновременно с 

високите нива на CD8+ цитотоксичните Т-клетки.    

  Анализирахме възможното влияние на редица фактори 

върху скоростта и обема на Т-клетъчното възстановяване. Беше направен 

анализ на всяка популация спрямо възрастта, диагнозата, статус при 

ТХСК и приложената терапия. Подобно на други автори, установихме 

липса на връзка между възраст и нива на регенерация. Резултатите ни се 

припокриват с данните на други автори, които свързват динамиката на 

възстановяване при Т-клетъчните популации след ТХСК с нарушена 

тимопоеза и преобладаващите извънтимусни пътища на развитие. С 

изключение на групата пациенти с ММ, резултатите ни не показаха 

съществени различия в динамиката на Т-клетъчната регенерация при 

отделните диагностични групи. Възстановяването на CD4+ и CD8+ Т-

клетъчните субпопулации в зависимост от типа приложена терапия също 

не показа значими разлики.       

  За да бъдат обхванати в дълбочина процесите на 

имунологична реконструкция,  анализирахме в динамика богата палитра 
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от 10 различни типа Т-клетъчни субпопулации - наивни, централно 

паметови, ефектор паметови и крайно диференцирани ефекторни клетки, 

които отразяват отделните етапи в развитието и диференциацията на Т-

лимфоцитите. Те бяха проследени и анализирани като % успоредно за 

CD4+ и за CD8+ лимфоцитите. За популацията на хелперните CD4+ Т-

клетки бяха проследени допълнително нивата на Th1-подобни 

(CD4+CD7+CD57-) и Th2-подобни (CD4+CD7-CD57+) субпопулации. 

Като цяло, противно на очакванията, установихме забавена регенерация 

на наивните популации в сравнение с паметовите Т-лимфоцити при липса 

на единни становища в литературата. Според различни автори, например 

Bartelink IH et al.(2013); Bomberger C et al.(1998), наивните Т-клетки се 

възстановяват по-рано (8-12 месеца) в сравнение с паметовите Т-клетки. 

Steingrimsdottir et al.(2000) както и Cull et al.(2017) публикуват данни, 

според които преобладаващите извънтимусни пътища на възстановяване 

след ТХСК са в основата на бавните процеси на реконструкция на 

наивните CD4+ и CD8+ субпопулации. Нашите заключения, подобно на 

авторите в по-голямата си част, показаха липса на статистически значими 

разлики в скоростта на възстановяване между наивните и паметовите 

субпопулации. Също така, не установихме връзка между 

възстановяването на Т-лимфоцитните субпопулации и хематопоезата. 

При всички пациенти, с различна динамика през целия период останаха в 

референтни граници Th1- и Th2-подобните CD4+ Т-лимфоцити. В 

литературата липсват еднозначни резултати по този въпрос. 

Количественото възстановяване предхожда функционалното 

възстановяване на Т-клетъчната имунна компетентност след 

трансплантация и е сред най-важните доказателства за постигнат 

трансплантационен успех. Възстановената Т-клетъчна функционалност 

беше оценена на две различни нива: цитолитичен капацитет и продукция 

на цитокини. За оценка на цитолитичния капацитет при 34 пациента беше 

анализирана динамиката на две клетъчни популации, експресиращи 

CD160-, маркер с ограничена експресия, който се открива върху 

функционално диференцираните паметови и/или ефекторни 

цитотоксични Т-лимфоцити. Този маркер се експресира от CD8 Т-

лимфоцити и не се открива върху CD4 T-лимфоцитите. Участието му в 

сигнални пътища на патологично активиран тип имунен отговор и при 

наличие на потиснат тип имунен отговор (състояние след ТХСК, туморна 
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пролиферация, хронични инфекции), определя интереса към него и се 

свързва с редица възможни приложения, като мониториране на 

имунобазирана терапия например. Средните стойности на популацията 

CD8+ клетки, експресиращи CD160+ (CD56-CD160+CD8+(high), до края 

на проследяването останаха много високи, над горна доверителна граница, 

като статистически значимо повишение беше отчетено още на втория 

месец след ТХСК. Този резултат корелира с динамиката и бързото 

възстановяване на CD8+ T-клетъчна субпопулация и ниските стойности 

на съотношението CD4/CD8. Субпопулацията NK-клетки с висока 

цитотоксичност, експресиращи активационен рецептор CD160 

(CD56+CD160+CD8+(high), с изключение на единичен пик на III месец, 

през целия период показа много ниски стойности, под долна доверителна 

граница. Анализите ни не установиха корелация между експресията на 

CD160 и CD56 върху CD8+ T- клетките (p>0.05). Нашите изследвания 

върху динамиката на тези две популации след ТХСК говорят за наличие 

на повишен цитолитичен капацитет, определен от нивата на CD8+ клетки 

с висока цитотоксичност. В същото време, ниските нива на NK-клетки, 

експресиращи CD160, предполагат подтисната цитолитичната NK-

клетъчна активност, която според някои автори се медиира частично от 

CD160. Проучванията при проследените пациенти върху тези популации 

са иновативни в конкретната област. Потенциалната им роля при 

мониториране на специфичен клетъчен имунитет и прогнозиране на 

терапевтичен отговор предполагат допълнителни разширени и 

детайлизирани изследвания.      

 Степента на функционална годност на на Т-клетъчната имунна 

компетентност беше проследена в динамика чрез определяне на 

концентрацията на серумните цитокини - Th1, участвуващи в клетъчно-

медиирания отговор) и Th2, участвуващи в антитялозависимия имунен 

отговор. Включените в панела проследени цитокини са често срещани 

като проследявани при пациенти след автоложна трансплантация на 

периферни стволови клетки. Към Th1-подобните бяха включени IFN-γ, 

TNF-α и IL-2, а от Th2-цитокините бяха изследвани IL-4 и IL-5. Отделно 

беше разглеждан IL-10. Нивата на серумни цитокини бяха проследените 

като стартовите нива и в динамика при контролна група здрави 

доброволци и по-голяма част от включените в проучването пациенти. 

Получените резултати бяха сравнени със средните стойности в 
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контролната група здрави доброволци и с референтните граници по 

литературни данни, тъй като за българската популация все още няма 

изведени референтни граници. Реконструкцията на цитокиновия отговор 

след прилагане трансплантация е оценена като многофакторен процес 

(20). Съществуват данни за  нарушена продукцията на цитокини в ранния 

посттрансплантационен период поради ниски нива на експресия на 

цитокинови рецептори, нарушена акцесорна функция, продукция на 

супресорни цитокини или  Т-клетъчен дефект. Получените резултати при 

Th1-подобните IL-2, TNF-α, и Th2-подобните цитокини IL-4, IL-5  до 6-ти 

месец след ТХСК не показаха значими от статистическа гледна точка 

вариации. При някои случаи стойностите оставаха под определения от 

възможностите на кита детекционен лимит. Като основен с модулираща 

роля сред всички изследвани се очертава IFN-γ. Ние установихме 

относително ниски нива на IFN-γ, които флуктуираха в широк диапазон 

до 6-ти месец след ТХСК. Последвалият етап на стабилизация очерта 

хомогенни, вариращи в рамките на референтния интервал стойности и 

достигнати максимални стойности в концентрацията на IFN-γ през 

периода 9 - 12-ти месец. Резултатите логично съвпадат с периода на 

стабилизация при Th1-подобните хелпери за същия времеви интервал. 

Нашите резултати намират потвърждение при проучвания на Schlenke P. 

et al.(2001), които подобно на нашите резултати отчитат ранен спад в 

нивата на IFN-γ на 2-ри месец и стабилизиране около средните стойности 

12 месеца след ТХСК. На края на изследвания период беше установена 

макар и без статистическа значимост, много голяма степен на корелация 

между IFN-γ с нивото на TNF-α. Отделно проследихме динамиката на IL-

10, основен цитокин с модулираща роля,  секретиран от Th2- подобните 

лимфоцити и основно повлияващ Th1-тип имунен отговор. Този мощен 

регулаторен цитокин едновременно инхибира активиран Th1-отговор и 

повишава пролиферативния капацитет и антитуморната активност на 

цитотоксичните лимфоцити в трансплантационния пул. Резултатите 

показаха сходна динамика на възстановяване между IL-10 и Th1-

цитокините, като стойностите варираха в рамките на доверителния 

интервал в първите 6 месеца. Последвалото значимо, над горна граница 

увеличение, отчетено в периода 9 – 12 месец беше последвано от  

понижение до стойности в референтни граници след края на I година. 

Статистическият анализ на резултатите показа, че нивата на IL-10 
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корелират статистически значимо в много голяма степен  с нивото на IFN-

γ и с нивото на TNF-alpha.                                                                       

2. Математически модел на имунологична реконструкция след 

автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.  

  Съществуващи математически модели на хемопоезата, състоящи 

се от система от обикновени диференциални уравнения с две закъснения 

бяха в основата на хипотезата, че подобен модел е приложим и при 

проследяване на процесите на възстановяване на имунната система, по-

точно при формирането на T, B и NK-клетъчните популации. Използвано 

беше клетъчното възстановяване след автоложна ТХСК като модел, за да 

бъдат настроени параметрите на модела на базата на данни, получени при 

изследване на група пациенти след трансплантация на периферни 

стволови хемопоетични клетки. Получените резултати чрез компютърни 

симулации с различни набори параметри бяха подложени на числен 

анализ и сравнени със стойностите за контролна група здрави индивиди. 

Формиран беше математически модел от две уравнения, в които бяха 

дефинирани параметри,  отнасящи се до трансплантираните стволови 

клетки и до зрелите лимфоцити. Изследвани бяха два модела на 

левкопоеза – първият с едно закъснение и отчитащ въздействието на 

растежни фактори, а вторият с две закъснения и отчитащ период на 

междинно диференциране на кръвните клетки (фиг.№18). 

Фиг.№18 Математически модели на левкопоеза    

  След систематизирането на данните бяха извършени числени 

експерименти с различни начални данни и стойности на параметрите. 

Направен беше сравнителен анализ на резултатите, получени с всеки от 

моделите, приложени като основа за анализ на чувствителността и 

настройка на включените параметри. Използвани бяха данните на 23 
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пациенти и контролна група от 21 здрави индивиди. Резултатите от 

контролна група определиха нормалните обхвати, средните стойностите, 

p5 и p95 за всеки параметър (фиг.№19). Резултатите показаха, че 

независимо от количеството на трансплантирани стволови клетки е 

постигнато съпоставимо стабилно състояние. При всички пациенти броят 

клетки беше стабилизиран между 50-ти и 90-ти ден. Постигането на 

стабилно състояние показа зависимост от степента на отмиране на 

зрелите лимфоцити и във всички случаи стойностите бяха под долни 

граници (p5). Проведени бяха проучвания за настройка на модела при 

промяна на различни параметри. Резултатите от цифровите тестове 

потвърдиха предположението, че моделът може да се прилага при 

изучаване на моделите на реконструкция на T, B и NK- клетки с различни 

стойности на параметрите както и, че промяна само на първоначалното 

състояние и степента на разрушаване на бели кръвни клетки не води до 

стабилни състояния в референтен обхват. 
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Фиг.№19 Средни стойности на основните популации спрямо здрави контроли. 
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V. ИЗВОДИ 

1. Хематологичната реконструкция започва преди имунологичната, но 

пълната хематологична реконструкция след автоложна трансплантация 

на стволови клетки  е продължителен процес и при значителна част от 

пациентите изисква приблизителен период от 2 години.  

 

2. Количественото възстановяването на основни лимфоцитни популации 

и Т-клетъчни субпопулации 24 месеца след ТХСК, анализирани спрямо 

контролна група здрави лица, показа възстановяване на процентното 

съотношение, докато абсолютният брой при всички популации остана 

нисък, близък или под долната доверителна граница. Единствено В-

клетъчната популация показва устойчива тенденция на възстановяване, 

като честотата на посттрансплантационни инфекциозни усложнения е 

значимо по-висока при ниски нива на В-клетките, определени на 100-я 

ден след ТХСК.  

 

3. Анализите показаха, че серумните нива на IgG варират слабо и остават 

около средните за контролната група през целия период на наблюдение. 

Възстановените нива на IgM на 100-я ден след ТХСК корелират значимо 

с по-добра преживяемост (OS и PFS). При пациенти с инфекциозни 

усложнения нивата на серумните IgM са пропорционални на абсолютния 

брой В-клетки. 

  

4. Липсата на възстановена в резултат на пред-трансплантационното 

лечение имунопареза, оценена чрез съотношението iHLC/uHLC, както и 

персистиращата след ТХСК супресия на двойката не включени 

поликлонални uHLC/FLC  могат да бъдат приети като предиктивен 

маркер за значимо по-кратка PFS. 

 

5. NK-клетъчната популация се възстановява най-бързо след ТХСК. По-

високите нива на NK-клетки (като процентен дял и абсолютен брой), 

определени на 100-я ден след ТХСК корелират статистически значимо с 

нисък риск от рецидиви. 
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6. Нивата на общата Т-клетъчна популация остават трайно ниски 2 

години след ТХСК. Посттрансплантационните нива на хелперните и 

супресорни Т-клетъчни популации показват реципрочна динамика, като 

съотношението помежду им остава трайно ниско. 

 

7. Възстановяването на нивата на Th2-подобните клетки в доверителните 

граници на 100-я ден след ТХСК корелира статистически значимо с по-

добра преживяемост (OS и PFS). 

 

8. Функционално, пост-трансплантационният цитолитичен потенциал на 

Т-клетъчната популация се характеризира със завишени нива на CD8+ 

клетки с висока цитотоксичност, експресиращи специфичен 

активационен рецептор за фазата на напреднала Т-клетъчна 

диференциация - CD160+, докато NK-клетъчните субпопулации с висока 

цитотоксичност остават трайно ниски. 

 

9. Факторите възраст, основна диагноза, статус на заболяването към 

момента на ТХСК и вид кондициониращ режим (в групата на пациенти с 

лимфоми) не показаха статистически значимо влияние върху процесите 

на имунологично възстановяване за общата група пациенти. 

 

10.  Предложеният математически модел на левкопоеза, отчитащ 

въздействието на растежни фактори и периода на междинно 

диференциране на кръвните клетки,  е приложим към процесите на 

реконструкция на T- , B- и NK клетките след автоложна ТХСК, като 

стабилно състояние на модела се постига между 50-ти и 90-ти ден, 

независимо от количеството на трансплантираните стволови клетки. 
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VI.    ПРИНОСИ 

 

С оригинален характер: 

 

1.За първи път в страната са проучени в динамика процесите на 

имунологична реконструкция след автоложна трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки при пациенти със злокачествени 

заболявания и са идентифицирани значими корелации на отделни 

параметри на пост-трансплантационния клетъчен и хуморален имунитет 

с клиничното протичане и риск от усложнения и рецидиви. 

 

2.Установена е ролята на нарушеното съотношение iHLC/FLC – 

uHLC/FLC преди и след трансплантация при пациенти с мултиплен 

миелом като предиктивен маркер за намалена PFS спрямо пациенти със 

запазено съотношение. 

 

3.За първи път е проследена експресията на CD160 върху NK-клетки и са 

установени трайно ниски нива на CD8(+)CD160(+)CD56(+) NK-клетки, 

което предполага подтисната цитолитична  NK-клетъчна активност. 

 

4.Изготвен е математически модел на левкопоезата, отчитащ 

въздействието на растежни фактори и периода на междинно 

диференциране на кръвните клетки. Установено е, че предложеният 

математически модел е приложим за процесите на реконструкция на В-, 

Т- и NK-клетките след автоложна ТХСК. 

 

С потвърдителен характер: 

 

1.Проучванията на основните лимфоцитни популации потвърждават, че 

количествената реконструкция не повлиява директно тяхното узряване и 

функционално развитие. 

 

2.Установена е стабилна тенденция на нарастване единствено по 

отношение на В-клетъчната популация. Потвърдена е корелацията между 

посттрансплантационните нива на В-клетките и честотата на 

инфекциозните усложнения след автоложна ТХСК. 
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3.Установено е, подобно на други автори, че пациентите с възстановени 

нива на IgM след автоложна ТХСК имат по-дълга обща преживяемост и 

рецидивират по-рядко.      

            

4.Получените данни потвърждават наблюденията за по-бърза 

реконструкция на NK-клетките в сравнение с другите лимфоцитни 

популации, като възстановените след автоложна ТХСК NK-клетъчни 

нива се свързват със значимо по-нисък риск от рецидив.              

           

Получените резултати потвърждават данни от други проучвания, които 

отчитат трайно ниски пост-трансплантационни нива на общите Т-клетки 

и Th:Tc съотношение поради забавена регенерация на CD4(+) Т-

хелперите през първата година след автоложна ТХСК при по-бързо 

нарастване на CD8(+) цитотоксични Т-лимфоцити, в т.ч. на 

CD160(+)CD8(+) клетки с висок цитолитичен капацитет. 
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