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Лимфoидните неоплазии представляват широк спектър от злокачествени заболявания на имунната 

система. Класификацията на СЗО разграничава обособени нозологични категории спрямо произхода на 

малигнената популация – от незрели прекурсори или от зрели В-; Т- или NK-клетки. В развитието им се 

забелязва, че характеристиките на малигнените клетки повтарят нормалните етапи на диференциация и 

функция на съответните лимфоидни клетки, но въпреки това не е възможно да бъдат класифицирани 

само въз основа на съответната фаза на В-клетъчна матурация (Jaffe et al., 2008; Sapkota et al., 2020). В 

повечето случаи В-клетъчните лимфоми се свързват с промени в имуногенетичните механизми в 

герминативния център (Esmeray еt al., 2020). 

 

Установи се, че някои генетични промени могат да бъдат “drivers” (да инициират неопластичната 

патогенеза), а други – “passengers” (нямат значима стойност за патогенетичния ход) (Dalla-Favera et al., 

2012). Идентифицирани са редица прогностични и предиктивни фактори, благодарение на които се 

стратифицират рискови групи и се прецизира индивидуален терапевтичен подход (Cecyn еt al., 2000). 

През последните години научни съобщения показват терапевтични успехи в лечението на 

лимфопролиферативните заболявания, свързани с по-дълга преживяемост, което се дължи на по-доброто 

познание на биологичния ход на отделните подкатегории (da Cunha-Bang еt al., 2016; Kumar et al., 2019). 

 

Според своята изява лимфоидните неоплазии могат да имат предимно тъканна изява (лимфоми), в 

резултат на инфилтрация на лимфоидни органи и тъкани, или да се отличават с циркулиращи лимфоидни 

клетки в периферната кръв (лимфоидни левкемии), което е свързано с особености в патогенезата и 

клиничното протичане. Идентифицирането на допълнителни биомаркери с диагностична или 

предиктивна стойност в отделните нозологични категории би допринесло за прецизиране на диагнозата, 

оценката на риска и индивидуалния терапевтичен подход. 

 

Въпреки множеството литературни публикации се очертават няколко групи нерешени и спорни 

проблеми, чието изследване би имало значение при пациентите с В-клетъчни лимфопролиферативни 

неоплазии с левкемична изява. 

 

Левкемизиралите зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии демонстрират значителна степен на 

припокриване на клинични, морфологични, имунофенотипни и молекулярно/генетични характеристики, 

които поставят сериозни диагностични проблеми, като в много случаи все още не съществува общоприет 

подход за оценка и дефиниране на атипичните варианти. 

 

При отделните нозологии от групата на левкемизиралите зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии 

съществуват отделни болни или подгрупи болни, чиито клинични особености, характеристики на 

лимфомната популация и/или прогноза се различават от тези, при останалите. От практична гледна 

точка, наличието на подобни случаи често създават диагностични трудности, като същевременно 

отграничаването и характеризирането им предоставя допълнителна информация върху биологичната 

хетерогенност на лимфоидните неоплазии и е от съществено значение за оптимизиране на 

терапевтичното поведение съобразно нуждите на отделния пациент. 

 

Напредъкът в многопараметърната флоуцитометрия направи възможно използването на 

непрекъснато разрастващ се спектър от нови маркери. Рутинната медицинска практика обаче поставя 

изисквания за максимална информативна стойност на изследваните параметри, разработване на 

едновременно точни и рационални диагностични подходи. В тази връзка е важно да се преразгледа 

значението на използваните антигени за диференциалната диагноза на зрелите левкемизирали В- 

клетъчни лимфоидни неоплазии. 

 

С приложението на нови молекулярни платформи се идентифицират нарастващ брой геномни 

биомаркери при лимфомите. Това от една страна подобрява нашите разбирания за патогенетичните 

механизми при лимфомите, но също така предоставя възможности за усъвършенстване на 

класификациите, за подобряване на точността на диагнозата и стратифициране на пациентите с 

лимфоми, особено в комбинация с класически имунофенотипни биомаркери. Тези процеси обаче са 
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свързани с необходимостта от проучвания, на базата на които да бъде направен подбор на максимално 

информативни антигени, които да бъдат унифицирани и транслирани в клиничната практика. 

 

Данните от провежданите досега изследвания все още са противоречиви относно теоретичната 

възможност още при диагностициране чрез определяне на имунофенотипа на левкемичната популация да  

се постигне практическа полза за прогнозиране на еволюцията на болестта и съответно възможни 

клинични особености при протичането и терапевтичното повлияване. Установяването на връзка между 

определени антигенни комбинации или експресия на отделни маркери и клиничните параметри на 

прогнозата би позволило да се приложи индивидуализиран “риск-адаптиран” терапевтичен подход. 

 

Не на последно място, в България липсват системни проучвания относно характерните особености 

на зрялоклетъчните лимфоидни неоплазии с левкемична изява, основани на интегриран морфологично- 

имунофенотипен и молекулярен подход. 

 
 

 

 
 

Цел 
 

Поставихме си за цел да проучим експресията на имунофенотипни маркери и разпространението на  

генетични аберации в малигнените клетки при болни с В-зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии с 

левкемична изява и получените резултати да използваме за дефиниране на интегрирани констелации за 

прецизиране на диагнозата и прогнозата в отделните нозологични категории и клинично значими 

подгрупи. За постигане на поставената цел определихме за разрешаване следните основни задачи. 

 

Задачи 
 

1. Да се охарактеризират основните демографски характеристики, хематологични показатели и 

морфологични особености при болни със зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии с левкемична 

изява. 

2. Да се изследват чрез многопараметърна флоуцитометрия и широк панел от моноклонални 

антитела малигнените популации в периферна кръв и/или костен мозък при болни с В-клетъчни 

лимфоидни неоплазии с левкемична изява: 

2.1. Да се определи разпространението и различията в нивото на експресия на основни пан-В- 

клетъчни мембранни антигени; 

2.2. Да се проучи наличието и честотата на имунофенотипни маркери, асоциирани с B-клетъчната 

функция и активация; 

2.3. Да се анализира възможността тези данни да бъдат интегрирани в панел за по-прецизно 

отграничаване на нозологични категории и клинично значими подгрупи. 

3. Да се проучи наличието, вида и честотата на атипични фенотипни констелации в отделните 

категории В-клетъчни лимфоидни неоплазии с левкемична изява. 

4. Да се изследват чрез молекулярно-цитогенетични (FISH) или молекулярни PCR-базирани 

подходи някои специфично-асоциирани с проучваните лимфоидни неоплазии генетични 

нарушения, и се определи клиничната им значимост при отграничаването на биологично- 

обособени подгрупи заболявания. 

5. Да се проучат клинично значими корелации на изследваните имунофенотипни и молекулярни 

параметри на левкемичната популация с основни клинико-лабораторни показатели и клиничия 

ход на заболяването. 

6. Да се разработи практически алгоритъм за интегриран диагностичен подход за прецизиране на 

диагнозата и разграничаването на биологично и клинично обособени подгрупи. 

II. ЦЕЛ и ЗАДАЧИ 
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1. Клиничен материал 

1.1 Новодиагностицирани пациенти с В-зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии, при които е 

проведено имунофенотипно изследване. 

Таблица №1. Разпределение на изследваните новодиагностицирани пациенти по пол и възраст. 

 

Диагноза Общ брой 
Пол 

мъже:жени 
Средна възраст 

(граници ) 

Хронична лимфоцитна левкемия/лимфом 242 128:114 65.2 (29 - 82) 

Моноклонална В-клетъчна лимфоцитоза 25 10:15 68.5 (47 - 84) 

Мантелноклетъчен лимфом 17 13:4 62.5 (45 - 76) 

Пролимфоцитна левкемия 3 3:0 66 (63 - 69) 

Маргиналнозонов лимфом 25 13:12 64 (49 - 83) 
Лимфоплазмоцитен лимфом 12 6:6 64.2 (41 - 82) 

Лимфом на Burkitt/Дифузен В-едроклетъчен 
лимфом 

11 6:5 56.4 (18 - 77) 

Фоликуларен лимфом 4 2:2 60.5 (38 - 78) 
Трихолевкемия 64 53:11 53.3 (30 - 84) 

Трихолевкемия– вариант 9 4:5 69.8 (53 - 83) 

Общо 412 238:174 64.1 (29 - 84) 

 
1.2 Пациенти с лимфопролиферативни заболявания, проследени чрез флоуцитометрично 

изследване в хода на заболяването. 

 
Повторен имунофенотипен анализ на материал от периферна кръв или костномозъчни аспирати, 

взети в хода на заболяването, беше проведен при някoлко групи пациенти. Проследени бяха 25 случая с 

MBL и оценено времето до прогресия в изявена CLL. При 26 пациента с HCL бяха проведени повторни 

изследвания за евентуални морфологични и/или фенотипни промени при рецидив или персистиране на 

заболяването. При други 32 пациента от всички нозологични категории беше осъществена количествена 

оценка на резидуални лимфомни клетки в периферна кръв или костен мозък след проведена терапия. 

 
1.3 Биопсичен материал за имуноморфологично изследване. 

 
Допълнително беше проведено хистологично изследване на костен мозък (n=141) и биопсии (n=33) 

на лимфен възел (n=25) или от друг тъканен субстрат (n=8). 

 

1.4 Новодиагностицирани пациенти с В-зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии, при които е 

проведен цитогенетичен, молекулярно-цитогенетичен и молекулярен анализ. 

 
При общо 139 пациенти, допълнително беше проведена конвенционална кариотипизация (n=12), 

молекулярно-цитогенетичен анализ чрез FISH (n=58) и молекулярни изследвания, основани на 

полимеразно-верижна реакция (PCR) (n=69). 

 

2. Meтоди 

2.1 Клинико-лабораторни методи 

2.2 Морфологични методи 

2.3 Флоуцитометричен метод за директно имунофлуоресцентно изследване на мембранна или 

цитоплазмена антигенна експресия на лимфомните клетки в лизирана венозна кръв и/или 

костномозъчен аспират 

III. MATEРИАЛИ и МЕТОДИ 
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Taблица №2. Използван панел от моноклонални антитела, конюгирани с флуорохроми, адаптиран по 

предложението на EuroFlow консорциум (Van Dongen et al., 2012). (Таблица №3 от дисертационния труд) 
 

 
 

№ 
Pacific 

Blue* 

Pacific 

Orange* 

 
 

FITC* 

 
 

PE* 

 
PerCP- 

Cy5.5* 

 
 

PE-Cy7* 

 
 

APC* 

 
 

APC-H7* 

 

CD20 

CD4 

 
CD45 

 

CD8 

 

smIgλ 

 

CD56 

 

smIgκ 

  

CD19 

 

TCRγδ 

  

1.  CD5 smCD3 CD38 

2. CD20 CD45 CD23 CD10 CD79b CD19 CD200 CD43 

3. CD20 CD45 CD31 CD305 CD11c CD19 sIgM CD81 

4. CD20 CD45 CD103 CD95 CD22 CD19 CD185 CD49d 

 

5. 
 

CD20 

 

CD45 

 

CD62L 
 

CD39 
 

HLA DR 
 

CD19 

 

CD27 
 

Съкращения: FITC - fluorescein isothiocyanate; PE-phycoerythrine; APC- allophycocyanin; PerCP- peridinin-chlorophyll-protein. 

* - или еквивалент 

 
2.4 Имунохистохимичен метод 

2.5 Moлекулярни, PCR-базирани методи 

2.5.1 Алел-специфична полимеразно-верижна реакция за установяване на BRAF V600E мутация (n=57) 

2.5.2 Алел-специфична полимеразно-верижна реакция за установяване на MYD88 L265P мутация 

(n=12). 

2.6 Цитогенетични методи 

2.6.1 Конвенционална кариотипизация чрез хромозомно лентово оцветяване 

2.6.2 Молекулярно-цитогенетичен метод – флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) (n=58) 

2.7 Статистически анализ 

 

 
1. CD5(+)-ПОЛОЖИТЕЛНИ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНИ НЕОПЛАЗИИ С ЛЕВКЕМИЧНА ИЗЯВА 

 

В проучването ни бяха идентифицирани общо 276 пациента (67% от всички изследвани пациенти) с 

В-клетъчни лимфопролиферативни неоплазии с левкемична изява, неопластичната популация при които 

показа ко-експресия на CD5. На базата на интегрираната оценка на диагностичните критерии тези 

пациенти бяха групирани в следните нозологични категории: хронична лимфоцитна левкемия (CLL) 

n=227, в т.ч. случаи с атипична CLL, дребноклетъчен лимфоцитен лимфом (SLL) n=15, 

мантелноклетъчен лимфом (MCL) n=17, пролимфоцитна левкемия (PLL) n=3, маргиналнозонов лимфом  

(MZL) n=10, болест на Waldenstrȍm (MW) n=1, трихолевкемия (HCL) n=3. В други 25 изследвани проби 

от периферна кръв беше намерена моноклонална В-клетъчна лимфоцитоза (MBL) <5000/µL без 

субективна и обективна симптоматика на подлежащо лимфопролиферативно заболяване. 

1.1 Демографски характеристики 

Средната възраст на значителната част от пациентите със CD5 (+) лимфопролиферативни неоплазии 

беше около шестата декада на живота: 65.6 год. (от 38 - 94 год.) при пациентите с хронична лимфоцитна 

левкемия, 60 год. (29 - 82 год.) - с дребноклетъчен лимфом, 62.5 год. (45 - 76 год.) – с мантелноклетъчен 

лимфом, 66 год. (63 - 69 год.) - с пролимфоцитна левкемия, 63 год. (49 - 82 год.) - с маргиналнозонов 

IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
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лимфом, което беше значимо по-високо от средната възраст на пациентите с болест на Waldenstrȍm - 

съответно 41 год., и с трихолевкемия – средно 40.3 год. (от 31 - 46 год.) (p=0.002). 

Като цяло мъжкият пол беше значимо по-често засегнат в съотношение мъже:жени 1.26:1. Всички 

анализирани пациенти с пролимфоцитна левкемия и трихолевкемия бяха от мъжки пол, като 

съотношението беше в полза на мъжкия пол при пациентите с MCL 3.3:1 (13 мъже, 4 жени), CLL 1.2:1 

(123 мъже, 104 жени), MZL 1.5:1 (6 мъже, 4 жени), а изключение правеше само групата с SLL, в която 

преобладаваше засягането на женския пол (10 жени, 5 мъже) (р=0.019). 

1.2 Хематологични и биохимични показатели 

Основните хематологични показатели показаха широки граници на вариабилност в така 

анализираната група. Независимо от различията, средните стойности на левкоцитния брой бяха сходни 

при пациентите с MCL (средно 75.6 x109/l; от 5.8 до 278.4 x109/l), CLL (средно 52.7 x109/l; 8 - 816.2 

x109/l), MZL (средно 50 x109/l; 7.9 - 134 x109/l). Най-високи нива бяха установени при пациентите с 

пролимфоцитна левкемия, които се отличаваха със значителна левкоцитоза във всички случаи (средно 

468.7 x109/l; 327.5 - 579.7 x109/l), а липса на левкоцитоза – при пациентите с CD5(+) трихолевкемия 

(средно 4.2 x109/l; 0.9 - 8.7 x109/l) (p<0.001) (Taблица №3). 

 

 
Таблица №3. Основни клинико-лабораторни показатели при CD5(+)-положителните 

лимфопролиферативни неоплазии с левкемична изява (Таблица №6 от дисертационния труд). 

 

 Левкоцити 
Средно 

(от-до)x109/l 

Хемоглобин 
Средно 

(от-до)g/l 

Тромбоцити 
Средно 

(от-до)x109/l 

LDH 
Средно 

(от-до)U/l 

β2-микроглобулин 
Средно 

(от-до) mg/l 

CLL 
52.7 

(8 - 816.2) 
130.7 

(43 – 175) 
198.7 

(12 - 415) 
261.4 

(119 – 871) 
5.6 

(1.1 – 33) 

SLL 
9.2 

(4.4 - 13.9) 
135 

(92 - 162) 
185.7 

(60 - 305) 
196.7 

(142 – 434 ) 
6.2 

(1.4 – 29.5) 

MCL 
75.6 

(5.8 - 278.4) 
109.4 

(75 – 157) 
184.1 

(8 - 447) 
307.5 

(129 - 480) 
8.3 

(1.6 – 24.6) 

MZL 
50 

(7.9 – 134) 
119.7 

(68 – 164) 
156.9 

(53 - 334) 
280.7 

(170 - 579) 
2.9 

(1.4 – 4.4) 

PLL 
468.7 

(327.5 - 579.7) 
102.7 

(68- 125) 
185 

(179 - 189) 
491 

(274 – 765) 
11.2 

(5.5 – 15.7) 

HCL 
4.2 

(0.9 - 8.7) 
95.7 

(88 - 100) 
42.3 

(25 – 54) 
199.7 

(169 - 230) 
4.6 

(3.1 – 6.6) 

 
p-value 

<0.001 <0.001 0.022 0.02 0.3 

 

1.3 Морфологична характеристика 

 

 
Хронична лимфоцитна левкемия 

Средната абсолютна стойност на лимфоцитите в кръвта при пациенти, класифицирани като CLL,  

беше 35.8 x109/l (6.5 – 178.5 x109/l), а като процентно отношение – средно 73.4% (47.4 – 93%). При 168 

(74%) от общо 227 случая, класифицирани като хронична лимфоцитна левкемия, микроскопското 

изследване на препарати от периферна кръв ± костномозъчен аспират показа завишен брой на 

мономорфна зряла лимфоцитна популация с окръглен ядрен контур и оскъдна светло базофилна 

цитоплазма. В останалите случаи установихме наличие на атипични лимфоцити средно 37.1% (2 - 95%). 

Съгласно критериите на СЗО класификацията на хематологични неоплазии (2016) наличието на >15% 

атипична компонента дава основание за дефиниране на случаите като “атипична CLL” – общо 35 (15.4% 

от всички случаи с CLL) в нашето проучване. В 8 случая се идентифицираха >15% пролимфоцити <55%, 

в 25 – лимфоцити с вариации в размера – както на типични малки лимфоцити, така и на >10% 

едроклетъчни елементи с относително зрял хроматин, без добре обособени нуклеоли, а 2 от случаите се 

отличаваха с атипични вгънати ядра (Фигура №1). Прилагайки критериите на СЗО за наличие на >15% 

атипични лимфоидни клетки, определената от нас честота на атипичните случаи съответства на 

посочената от други изследователски екипи 15-23% (Matutes et al., 2000; Suzumiya et al., 2011; Criel et al., 
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1997), кaто само според едно публикувано проучване морфологичният атипизъм достига 71.6% (Schwarz 

et al., 2006). 

В допълнение към завишения брой лимфоидни клетки, случаите с CLL се отличаваха с наличието на 

разрушени клетки с липсващи цитоплазмени очертания и разрушена ядрена мембрана, известни като 

“Гумпрехтови сенки”. Микроскопското изследване установи средно 26.6% (медиана 25%; 2.5 – 68.4%) 

“Гумпрехтови сенки” в анализираната група. Случаите с типична морфология на CLL се характеризираха 

с относително по-висок процент на “Гумпрехтови сенки” - средно 27.7% (3 – 68.4%) спрямо тези с 

атипична морфология, средно - 20.9% (2.5 – 46%) (p=0.02). Установената от нас честота на разпределение 

на „Гумпрехтови сенки“ при пациенти, диагностицирани с CLL (медиана 25%; 2.5 – 68.4%) е сходна с 

медианата, описана от други автори 21% - 29.6% (Gogia et al., 2014; Nowakowski et al., 2009; Johansson et 

al., 2010; Al-Kahiry et al., 2018). Проучвания през последните години (Gogia et al., 2014; Al-Kahiry et al., 

2018, Mohamed et al., 2018) доказват, че високият процент разрушени клетъчни елементи в хемограмите 

на пациенти с CLL, представлява и независим прогностичен маркер за определяне на обща и свободна от 

прогресия преживяемост. 

Цитологично изследване на костен мозък беше извършено при 12 от пациентите, като лимфоидната 

инфилтрация беше средно 63.9% (20.8 – 85%). Допълнително при 10 от изследваните случаи с CLL беше 

проведена трепанобиопсия, като костният мозък беше хиперцелуларен при 9, а при един – 

хипоцелуларен за възрастта. Костномозъчната инфилтрация беше дифузна в преобладаващата част (n=7, 

70%), докато в остналите 3 случая бе нодуларна (n=1, 10%) и смесена – нодуларна и интерстициална 

(n=2, 20%). 

 

 

Фигура №1. Разпределение на случаите с типична и атипична морфология на CLL (Фигура №11 от 

дисертационния труд). 

 
 

Дребноклетъчен лимфоцитен лимфом 

 

В 15 случая, определени като SLL, морфологичното изследване на периферна кръв установи средно 

38.5% (18 – 51%) лимфоцити, с абсолютна стойност средно 3.7 x109/l (1.4 – 4.9 x109/l). Диагнозата беше 

подкрепена от данните за лимфаденомегалия с/без съпътстваща спленомегалия, както и от 

хистологичното и имунохистохимично изследване на биопсии от лимфни възли (n=11), при които беше 

установен дифузно заличен сроеж за сметка на инфилтрация с CLL имунофенотип, съставена от малки 

зрели лимфоцити и примес от по-големи пролимфоцитни и/или имунобластни елементи, оформящи 

псевдопролиферативни центрове. 
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При 11 от пациентите с SLL беше проведено костномозъчно изследване. При 5 пациента костният 

мозък беше хиперцелуларен, при 4 – целуларитетът беше редуциран, а при двама - нормoцелуларен. 

Нодуларно лимфомно ангажиране беше наблюдавано при 5, а при останалите 6 - смесено (нодуларно и 

интерстициално). 

 

Мантелноклетъчен лимфом 

 

Средната стойност на лимфоцитите в периферната кръв при пациенти, класифицирани като MCL, 

беше 51.5% (11.1 – 79.6%), а абсолютната стойност 4.5 x109/l (0.7 – 59.9 x109/l). 

В 9 (53%) от случаите с MCL лимфомната популация в периферната кръв беше с дребноклетъчна 

характеристика и включваше малки до средни по размер клетки, една част с окръглени ядра, а друга - с 

вгънати ядра, със зрял хроматинов строеж. В останалите случаи (n=8; 47%) бяха наблюдавани клетки с 

бластоидна морфология - по-големи размери, относително оскъдна цитоплазма, наличие на ядрени 

инвагинации, по-незрял хроматин и видими нуклеоли (Фигура №2). 

 

Фигура №2. Mорфологични варианти 

на МCL (1) дребноклетъчен и (2) 

бластоиден. Оцветяване с May- 

Grünwald-Giemsa (увеличение х 100) 

(Фигура №12 от дисертационния 

труд). 

 

 
При 12 от пациентите с MCL беше осъществена костномозъчна биопсия. Преобладаващата част на 

биопсиите (n=8; 80%) бяха с хиперцелуларен костен мозък, 2 случая бяха с нормален целуларитет, а в 2 

материалът беше субоптимален за оценка на костномозъчния статус. Микроскопското изследване показа 

лимфомна инфилтрация в 11 от 12 трепанобиопсии - дифузна (n=4), нодуларна (n=4) или смесена (n=3), 

потвърдена от положително имуномаркиране за Cyclin D1 (n=9) и/или SОX 11 (n=6). При 1 пациент 

липсваше имуноморфологичен субстрат на лимфомно ангажиране. Допълнително бяха проведени три 

миелограми с хиперцелуларен костен мозък и лимфоидна инфилтрация от 35.6% до 76.4% с бластоидна 

морфология. При останалите 4 пациенти не беше проведено костномозъчно изследване. 

 

При 11 пациента диагнозата MCL беше потвърдена хистологично и имунохистохимично и върху 

материал от лимфен възел (n=9), тонзила (n=1) или колон (n=1). При 7 от тях (64%) морфологичната 

характеристика включваше клетки, които наподобяваха лимфобласти – големи размери, с оскъдна 

цитоплазма и овални или неправилни ядра с проминиращи нуклеоли и случаите бяха определени като 

бластоиден вариант на MCL. При останалите 4 (36%), определени като дребноклетъчен вариант, 

инфилтрацията се състоеше от мономорфни малки зрели лимфоидни клетки, част от които с 

полигонални ядра с кондензиран хроматинов строеж, без примес на едроклетъчни елементи. 

Небластоидните MCL се характеризираха със значимо по-ниска средна стойност на пролиферативна 

активност, оценена чрез имунохистохимично маркиране с Ki-67 – средно 17.5% (10 - 25%), спрямо тази 

при бластоидните MCL – средно 56.5% (40 – 70%) (p<0.001). Бластоидните и небластоидни случаи не 

показаха значими различия в хистологичния тип на инфилтрация на костния мозък. 

 

Сравнителният анализ на морфологичните характеристики в пробите от кръв, костен мозък и 

лимфоидна тъкан показа значима степен на дискордантност при 6 от пациентите (37.5%): 

дребноклетъчна левкемична популация при бластоидна характеристика и висок пролиферативен индекс 

40-70% в биопсичен материал при 3-ма и бластоидна левкемична популация при дребноклетъчна зряла 

характеристика в биопсичния материал на други 3-ма пациенти (Таблица №4). Не установихме значими 

различия между конкордантната и дискордантната група. Терминът дискордантност се отнася за тази 

група лимфоми, при които се наблюдава разлика между морфологичната характеристика на 

неопластичните клетки в костния мозък и друго място на лимфомно ангажиране (Brudno еt al., 2016). 
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Таблица №4. Сравнителна характеристика на морфологичните характеристики на пациентите с MCL в 

периферна кръв, костен мозък и лимфна тъкан. (Таблица №7 от дисертационния труд). 

 

 
Пациент 

Морфологичен 

тип в периферна 

кръв 

 
Костномозъчна морфология 

Морфологичен тип от биопсия от 

лимфен възел (n=9), тонзила (n=1) 

колон (n=1) 

1 Бластоиден NТ Дребноклетъчен 

Cyclin D1(+), Ki-67 – 10% 

2 Дребноклетъчен NA, субоптимален Дребноклетъчен 

Cyclin D1(+), Ki-67 – 10% 

3 Бластоиден NТ Бластоиден 

Cyclin D1(+), Ki-67>50% 

4 Дребноклетъчен Нормоцелуларен 

Нодуларна инфилтрация 

Бластоиден 

Cyclin D1(+), SOX11(+), Ki-67 >50% 

5 Бластоиден Хиперцелуларен 

Смесена инфилтрация 

Дребноклетъчен, Cyclin D1(+), SOX11(+) 

NТ 

6 Бластоиден Хиперцелуларен 

Дифузна инфилтрация 

Бластоиден, Cyclin D1(+), SOX11(+) 

NТ 

7 Дребноклетъчен NТ 

Цитогенетичен анализ t(11;14)(q13;q32) 

NТ 

8 Дребноклетъчен Субоптимален 

Нодуларна инфилтрация 

Дребноклетъчен, Cyclin D1(+) 

NТ 

9 Бластоиден Хиперцелуларен 

Нодуларна инфилтрация 

Дребноклетъчен, Cyclin D1(+), SOX11(+) 

NТ 

10 Дребноклетъчен NТ Бластоиден 

SOX11(+), Кi-67 – 40% 

11 Бластоиден Хиперцелуларен 

Дифузна инфилтрация 

Cyclin D1(+) 

Бластоиден 

Cyclin D1(+), Ki-67 ≥ 60% 

12 Бластоиден Хиперцелуларен 

Смесена инфилтрация, Cyclin D1(+) 

Бластоиден 

Cyclin D1(+), Ki-67 ≥ 60% 

13 Бластоиден Хиперцелуларен 

Дифузна инфилтрация 

Плеоморфен 

Cyclin D1(+), Ki-67 - 60% 

14 Дребноклетъчен Хиперцелуларен 

Смесена инфилтрация 

Cyclin D1(+), SOX11(+) 

Дребноклетъчен 

SOX11(+), Кi-67 – 25% 

15 Дребноклетъчен Хиперцелуларен 

Нодуларна инфилтрация 

Дребноклетъчен, Cyclin D1(+), SOX11(+) 

NA 

16 Дребноклетъчен Субоптимален 

Дифузна инфилтрация 

Cyclin D1(+), SOX11(+) 

Дребноклетъчен 

Cyclin D1(+), SOX11(+), Кi-67 – 25% 

17 Дребноклетъчен Нормоцелуларен 

Липсва морфологичен субстрат на 

лимфомно ангажиране 

Бластоиден 

Cyclin D1(+), Ki-67 - 70% 

 
Конвенционално цитогенетично изследване на костен мозък или молекулярно-генетично 

изследване чрез FISH беше осъществено при петима от пациентите, като в Таблица №5 са посочени 

резултатите. Независимо от много малкия брой на проведените изследвания, отчетливо се вижда 
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наличието на комплексен кариотип с преобладаване на небалансираните хромозомни аберации при 

всички изследвани болни, като особено честа е делецията, засягащи дългото рамо на 6-та (4/4) 

хромозома. От петимата изследвани пациенти, характерната за заболяването транслокация - 

t(11;14)(q13;q32) е доказана общо при двама, като само при един от изследваните чрез хромозомен 

лентов анализ четирима пациенти. Появата на del(6q) при различни лимфоидни неоплазии се свързва със 

загуба на тумор супресорен ген, отговорен за туморогенезата (Dalsass et al., 2013). Счита се, че 

пациентите с del(6q) по-често имат екстранодално ангажиране и се асоциира с неблагоприятна прогноза 

(Camacho et al., 2002). Вторични геномни нарушения със загуба на хромозома 6q23.3-q25 са открити в 19- 

36% от случаите с MCL (Veloza et al., 2019), а в дългото рамо на шеста хромозома е установен ген,  

кодиращ TNFAIP3 (tumor necrosis factor α – induced protein 3). 

 

Таблица №5. Цитогенетичен анализ при пациенти с MCL (Таблица №8 от дисертационния труд). 
 

№ 

случай 
Цитогенетични резултати 

1. 45, XY, del(6)(q21;q25); add(8)(q24), add(10)(q22), add(15)(q13); der(17;21)(q10;q10), -20, 

+2mar[7], 46, XY[13] 

3. 43, X, -Y, del(1)(p22p32) [10], del(1)(p22p32) [8], del(6)(q21q23) [9], del(7)(q11q32), add(8)(q24)[2], 

-9,del(9)(q13q22), del(11)(q13q23) [4], add(11)(p13) [8],+11[1],-13[8],del(13)(q14q22)[4], -14, 

i(17)(q10),-18[3],-20,add(21)(q22) [5], add(22)(p11) [6], +2-3mar[cp12], 46,XY[2] 

5. 46, XX, del(6)(q13q25), add(7)(36), del(9)(q13q22),-13, add(15)(q24), +mar[8]/46, XX[12] 

7. 47, XY, add(1)(q32), del(6)(q23q25),t(7;9)(q36;p22),der(11)t(11;14)(q13;q32), +12[4], 

del(13)(q21q34), add(16)(q24) [4][cp15], 46,XY[5] 

11. FISH: t(11;14)(q13;q32) в 88% от изследваните интерфазни ядра 

 

 
 

Пролимфоцитна левкемия 

 

Средната стойност на лимфоцитите в периферната кръв при пациенти, класифицирани като PLL 

беше 55.2% (30.9 – 90.3%), а абсолютната стойност - средно 150.2 x109/l (145.7 – 450.6 x109/l). 

Пролимфоцитите в периферната кръв бяха >55% от лимфоидната популация и се отличаваха с 

микроскопска характеристика на средни по размер лимфоидни клетки, с оскъдна до умерено обилна  

базофилна цитоплазма, окръглено ядро и видима централно разположена нуклеола (Фигура №3). 

Хистологичното изследване на костния мозък в трите случая показа хиперцелуларитет с масивна 

левкемична инфилтрация >80%. 

 
 

Фигура №3. Moрфологична характеристика на 

случай на пролимфоцитна левкемия в периферна 

кръв. Оцветяване с May-Grünwald-Giemsa 

(увеличение х 100) (Фигура №13 от дисертационния 

труд). 
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CD5(+) с плазмоклетъчна диференциация и/или вилозна характеристика 

 

При 14 пациенти с CD5(+) В-клетъчна левкемична изява беше установена в различна степен вилозна 

характеристика и/или белези на плазматизация с цитоплазмена базофилия и перинуклеарно 

просветляване. На базата на интегрираната оценка на клинико-лабораторните показатели 10 от тях бяха 

определени като маргинално-зонов лимфом. Средната стойност на лимфоцитите в периферната кръв при 

тях беше 66% (32.9 – 82.7%), средният абсолютен брой - 13.7 x109/l (2.9 – 85.4 x109/l). При 6 от 

пациентите в периферната кръв се наблюдаваха морфологично зрели лимфоидни клетки – малки до 

средни по размер, някои с окръглени, други с неправилни ядра, със зрял хроматин и необилна 

светлобазофилна цитоплазма. В останалите 4 случая преобладаваше лимфоидна популация с 

кондензиран хроматинов строеж и базофилна цитоплазма с вилозна характеристика, сходна с тази на 

случаите с трихолевкемия. 

 

Хистологичното изследване на костен мозък (n=9) показа лимфомно засягане при всички пациенти 

от групата по правило при завишен целуларитет (n=8) и само в 1 случай при нормален целуларитет.  

Типът на инфилтрация беше нодуларен (n=3), дифузен (n=2) или смесен (n=4). Пролиферативната 

активност на маркера Ki-67 беше ниска <10% във всички случаи. Допълнителното имунохистохимично 

изследване на Cyclin D1 (n=6) и SOX 11 (n=3) за изключване на ангажиране от MCL показа отрицателни 

резултати. 

 
 

1.4 Имунофенотипизация чрез флоуцитометрия 

 

 
Имунофенотипна характеристика на лимфомната популация 

Провеждането на мултипараметърен флоуцитометричен анализ позволи идентифицирането на 

клонални CD5(+) В-клетки в изследваните материали от периферна кръв - средно 39.1х109/l (0.02 – 804 

х109/l), както следва: CLL – средно 36.4 х109/l (5 - 804 х109/l); SLL - 1.8 х109/l (0.06 – 4.24 х109/l); MCL - 

47.4 х109/l (0.02 – 240.8 х109/l); PLL - 419.7 х109/l (250.3 – 548.9х109/l); MZL - 29.7 х109/l (0.78 – 78.5 

х109/l) (p<0.001). 

Основните пан-В-клетъчни маркери CD19, CD20, CD22, CD79b, HLA-DR бяха положителни във 

всички или почти всички случаи, макар и с известна вариабилност по отношение на силата на експресия 

(Фигура №4). Останалите, включени в анализа, маркери показаха значителни различия между 

нозологичните категории, представени в Таблица №6. 
 

Фигура №4. Различия в силата на експресия на CD20 (p=0.02), CD22 (p=0.032) и CD79b (p=0.6) в 

изледваните нозологични категории. Категорийните променливи са анализирани чрез Pearson’s chi-square 

test. Случаите с CLL/SLL се отличаваха с ниска експресия на CD20, CD22 и ниска до отрицателна 

експресия на CD79b, за разлика от клоналните В-клетки при MCL, които бяха с висока експресия на 

CD20 (100% от пациентите), CD22 (58%) и CD79b (63%). Пациентите с PLL се характеризираха с висока 

експресия на CD20, CD79b, a експресията на CD22 варираше от ниска при 1 пациент до висока при 

двама. Пациентите с трихолевкемия се открояваха със силна изява на CD20, CD22 и CD79b в 100% от 



11  

случаите, което ги отличаваше от групата с MZL, при която експресията на описаните В-клетъчни 

маркери беше променлива (Фигура №14 от дисертационния труд). 

 

 
Клоналните В-клетки при анализираните случаи с CLL се характеризираха с ниска експресия на В- 

клетъчните маркери CD20, CD22 и CD79, ниска честота на sIgM при висока честота на CD200 (100% от 

пациентите), CD23 (93%), CD27 (90%) и CD43 (88%). Значимо по-ниското разпространение на CD81 

отличаваше пациентите с CLL (62.5%) от групите с MCL, MZL и PLL, в 100% от които В-клетките бяха 

положително имуномаркирани, като само пациентите с HCL показаха категорично отрицателен резултат 

(р=0.03). Ниската честотата на CD38 позволи отграничаване на случаите с CLL (7%) oт пациентите с 

MCL (69%) и PLL (67%), но не и от тези с MZL (20%). Анализът на данните ни показа, чe 

имунофенотипът на SLL не се отличаваше значимо от CLL. Сравнихме фенотипната характеристика на 

случаите с атипична морфология спрямо типичните CLL и установихме значими различия само по 

отношение на CD38, което беше положително имуномаркирано в 17% от атипичните спрямо 5% от 

типичните случаи (p=0.02) и съответно CD79b - 66% спрямо 37% (p=0.002). 

 
 

Tаблица №6. Разпределение на честотата на изследваните маркери по нозологични единици в групата на 

пациенти с CD5(+) лимфоидни неоплазии с левкемична изява. Категорийните стойности са анализирани 

посредством Pearson’s chi-square test, като за статистически значимите резултати бяха приети при p<0.05. 

(Таблица №9 от дисертационния труд). 

 

Маркер 
CLL 

(% пол. 
пациенти) 

SLL 
(% пол. 

пациенти) 

MCL 
(% пол. 

пациенти) 

PLL 
(% пол. 

пациенти) 

MZL 
(% пол. 

пациенти) 

HCL 
(% пол. 

пациенти) 

 

p-value 

CD11c 27 0 0 100 30 100 p>0.05 

CD23 93 75 6 0 10 0 p<0.001 

CD25 83 100 50 NA 67 100 p>0.05 

CD27 90 67 60 67 55 NA p=0.04 

CD31 30 0 20 50 20 NA p>0.05 

CD38 7 13 69 67 20 0 p<0.001 

CD39 95 100 86 100 100 NA p>0.05 

CD43 88 93 25 33 10 NA p=0.002 

CD49d 44 0 45 100 80 100 p=0.014 

CD62L 62.5 100 0 50 20 NA p>0.05 

CD81 62.5 67 100 100 100 0 p=0.03 

CD95 0 0 11 50 20 NA p=0.05 

CD103 0 0 0 0 0 100 p<0.001 

CD185 97.5 100 100 100 90 NA p>0.05 

CD200 100 100 0 67 40 100 p<0.001 

CD305 50 34 50 100 80 NA p>0.05 

sIgM 15 67 70 0 50 NA p=0.002 

 
 

За разлика от пациентите с CLL/SLL, пациентите с MCL се отличаваха с липса на маркера CD200 

във всички случаи и на CD23 (положителен само при 1 пациент), както и с по-ниска честота на експресия 

на CD43 (25%) и CD27 (60%). Групата с MCL се отличаваше допълнително с висока честота на CD38 

(69%), CD81 (100%) и sIgM (70%). Не бяха установени имунофенотипни различия в зависимост от 

типичната или бластоидна морфология. 

Макар и не в степента на случаите с MCL, пациентите с МZL се отличаваха от CLL по значимо по- 

ниската честота на положително имуномаркиране на CD62L (20% oт MZL срещу 62.5% от CLL) и CD200 

(40% срещу 100%) (Таблица №7). От друга страна, честотата на CD11c беше подобна при МZL (30%) и 

CLL (27%), които значимо се различаваха от MCL, при който маркерът напълно липсваше (0%), както и 
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от PLL, положително имуномаркиран във всички случаи (100%). В допълнение, пациентите с PLL се 

характеризираха с CD49d и CD305 в 100%, при липса на CD23. 

Пациентите с CD5(+) трихолевкемия демонстрираха класическа констелация от CD103, CD11c, 

CD25 и CD200 в 100% от случаите, което в съчетание с характерната морфология, ясно ги отличаваше от 

клоналните В-клетки в останалите категории и по-специално от МZL със сходна морфология. 

Анализът на данните показа, сходна честота на имуномаркиране на CD25, CD31, CD39 и CD185 в 

анализираните категории CD5(+) лимфоидни неоплазии с левкемична изява поради което, не предоставя 

допълнителни възможности за диференциалната диагноза. 

 
 

Таблица №7. Сравнителен анализ на случаите с най-информативни позитивни маркери в групите с CLL, 

MCL и CD5(+) MZL (Таблица №10 от дисертационния труд). 

 
 

Диагноза n CD23+ CD27+ CD38+ CD43+ CD62L+ CD81+ CD95+ CD200+ sIgM+ 

CLL 227 93% 90% 7% 88% 62.5% 62.5% 0% 100% 15% 

MCL 17 6% 60% 69% 25% 0% 100% 11% 0% 70% 

p-value  <0.001 0.04 <0.001 <0.001 0.001 0.02 0.1 <0.001 <0.001 

CLL 227 93% 90% 7% 88% 62.5% 62.5% 0% 100% 15% 

CD5+MZL 10 10% 55% 20% 10% 20% 100% 20% 40% 50% 

p-value  <0.001 0.028 0.17 <0.001 0.03 0.02 0.038 <0.001 0.03 

MCL 17 6% 60% 69% 25% 0% 100% 11% 0% 70% 

CD5+MZL 10 10% 55% 20% 10% 20% 100% 20% 40% 50% 

p-value  0.7 0.8 0.036 0.3 0.4 NA 0.5 0.012 0.3 

 

 
Атипични имунофенотипни находки 

 
 

Хронична лимфоцитна левкемия 

В 9.7% (n=22) от пациентите с CLL установихме атипична експресия на някои от изследваните 

маркери, както следва: негативна експресия на CD23 (7%), висока експресия на CD20 (6%), CD79b (2%) 

и/или на CD22 (4%). Всички клонални В-клетки в тази група бяха позитивни за CD200 (100%), което в 

съчетание с морфологичната характеристика, ни даде основание с голяма степен на достоверност да  

определим случаите като CLL с атипичен фенотип (Фигура №5). 
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Фигура №5. Имунофенотипен профил на с CLL: (1) пациент с типичен имунофенотип; (2) пациент с 

атипичен имунофенотип (Фигура №15 от дисертационния труд). 

Резултатите от проучването ни показаха, че пациентите с CLL с атипичен фенотип се 

характеризираха със значимо по-висока честота на разпространение на CD38 (28% срещу 5% в CLL с 

типичен имунофенотип) (p=0.002),   CD49d (80% срещу 23%) (p=0.001) и sIgM (33% срещу 4%) (p=0.02). 

В същото време, CD43 се позитивира в значимо по-малък дял от изследваните проби (40% срещу 93% в 

CLL с типичен имунофенотип) (p<0.001) (Таблица №8). Морфологично атипичните лимфоцити с 

фенотип на CLL се отличаваха значимо с по-висока експресия на CD38 и CD79b спрямо CLL с типични 

цитологични белези, което е в съответствие с публикации от други автори и се свързва с неблагоприятни 

биологични белези и клиничен ход (D'Arena еt al., 2001; Del Poeta et al., 2008). В 9.7% от пациентите с 

CLL установихме необичайни фенотипни характеристики: високата експресия на CD20 (6%), CD22 (4%) 

и CD79b (2%) и негативна експресия на CD23 (7%), което затрудни отграничаването с останалите CD5(+) 

В-клетъчни лимфоми с левкемична изява, но при всички проби имуномаркирането за CD200 беше 

позитивно, което използвахме за потвърждаване на диагнозата на CLL с атипичен фенотип, следвайки 

препоръките на Mongeau-Marceau et al. за диагностичното значение на повърхностния гликопротеин 

(Mongeau-Marceau еt al., 2016). 

 

 
Таблица №8. Разпределение на честотата на дискриминиращи маркери при сравняване на CLL с типичен 

и атипичен фенотип (Таблица №11 от дисертационния труд). 
 

 
Маркер 

CLL 
типичен 
фенотип 

CLL 
атипичен 
фенотип 

 
pvalue 

 

CD23(+) 
 

100% 
 

32% 
 

<0.001 

CD38(+) 5% 28% 0.002 

CD43(+) 93% 40% <0.001 

CD49d(+) 23% 80% 0.001 

CD79b(+) 35% 59% <0.001 

CD200(+) 100% 100% NA 

sIgM(+) 4% 33% <0.001 

 

 
При сравняване на експресията на отделните имунофенотипни маркери върху клоналните В-клетки 

в зависимост от морфологичните особености на левкемичните клетки, установихме значими различия 

само по отношение на отделни маркери. Над 1/3 от CD23(-) пациенти с CLL (33,3%) бяха с атипична 

морфология спрямо 14.15% от CD23(+) пациенти (р=0.04). При 37.5% от CD38(+) пациенти също бяха 
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установени отклонения в морфологичната характеристика спрямо 26.6% от CD38(-) пациенти (р=0.023). 

Установихме, че значими дискриминиращи маркери при сравняване на CLL с типичен и атипичен 

фенотип са CD38, CD43, CD49d и sIgM. 

Интерес представляваше един от новодиагностицираните случаи с CLL, при който 

имунофенотипното изследване на периферна кръв идентифицира 14.1 х109/l клонални B-клетки с 

типичен фенотип за CLL, но при изследване на материал от костен мозък, едновременно с наличието на 

абнормната В-клетъчна популация, установихме и клонална аберантна плазмоклетъчна популация 

CD38(+) CD138(+) CD45(-) CD56(-) CD19(-). Допълнителните костномозъчни и имунохимични 

изследвания потвърдиха едновременното наличие на две хематологични заболявания – хронична 

лимфоцитна левкемия и мултиплен миелом (Фигура №6). Композитният лимфом се откроява с 

наличието на две лимфоидни неоплазии с различни морфологични и имунофенотипни характеристики в 

една анатомична област. Литературните данни посочват много ниска честота на разпространение между 

1 - 4.7% (Ibrahim et al., 2020). Според редица автори патогенезата на двата лимфома е различна - CLL се 

свързва с нарушения в апоптозата и NF-κB сигналния път, а MCL - с дерегулация на клетъчния цикъл 

посредством повишена експресия на CyclinD1 (Furman еt al., 2000; Podzolkov еt al., 2018). 

 

 
Фигура №6. Флоуцитометричен 

анализ на материал от 

костномозъчен аспират на 

пациент с мултиплен миелом 

(плазмоцитната популация е 

отбелязана в розово) и 

съпътстваща CLL (клоналните В- 

клетки са оцветени в черно). 

(Фигура №16 от дисертационния 

труд). 

 

 

 
 

 

Мантелноклетъчен лимфом 

В 17.6% (3/17) пациенти с MCL установихме атипична експресия на някои от изследваните маркери. 

При един пациент беше наблюдавана атипична експресия на CD23 в 15% от клоналните CD5(+) B- 

клетки, но положителното имунохистохимично маркиране на Cyclin D1 в биопсичен материал потвърди 

диагнозата и предостави убедителен аргумент за диференциалната диагноза. Според научни съобщения 

изявата на CD23 при MCL може да варира в широк диапазон между 0-45% (Kelemen еt al., 2008; Ahmad et 

al., 2002). Aтипичната експресия на CD23 се свързва с по-благоприятна прогноза, по-продължителни 

обща и свободна от прогресия преживяемост при пациенти с MCL (Saksena еt al., 2019). 

При двама пациенти наблюдавахме дискордантна експресия на CD5 върху малигнената популация в 

проби от периферна кръв и тъканни проби. В единия случай, CD5+ имунофенотип беше установен върху 

лимфомната популация с бластоидна морфология и положително имуномаркиранне за CyclinD1 в 

биопсия от лимфен възел, докато в периферната кръв флоуцитометрично идентифицирахме 19.08 x109/l 

CD5(-) клонални В-клетки. При другия пациент, костномозъчната биопсия ясно демонстрира дифузна 

инфилтрация от CD5(+) CyclinD1(+) Sox11(+) клетки, докато в пробата от периферна кръв 

флoуцитометрията установи 38 х109/l CD5(-) клетки с профил на MCL, както и съпътстваща 

моноклонална В-клетъчна лимфоцитоза от 4.68 х109/l с CLL фенотип. Възможно е различията в 

имуномаркирането за CD5, при употребата на флоуцитометричен и имунохистохимичен анализ на 

абнормната популация, да се дължат на различния подход за маркиране на антителата и/или използване 

на различен клон антитела (Saeed et al., 2019). От друга страна според изследователски екипи (Onciu еt 
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al., 2002) различията във фенотипната изява на неопластичните клетки в отделни анатомични места може 

да са свързани с начина на дисеминация на заболяването и влиянието на микросредата. 

 

 
Имунофенотипна характеристика на Т-клетъчни популации в изследваните проби 

 

В допълнение на детайлното характеризиране на малигнената популация в изследваните проби от 

периферна кръв и костен мозък, имунотипизацията чрез флоуцитометрия позволи определяне на 

процентното разпределение на останалите лимфоцитни субпопулации при анализираните нозологични 

категории. Наблюдавани бяха широки граници на вариабилност по отношение на разпределението на T- 

и NK-клетките в изследваните групи – средните стойности на % Т-клетки бяха най-ниски при пациентите 

с PLL (средно 1.2%, от 0.7 - 2.03%), а най-високи в случаите с HCL (средно 51.8%, от 10.7 - 83.6%). 

Въпреки различията, средните стойности на Т-лимфоцитите бяха сходни при пациентите с CLL (средно 

8%, от 0.29 до 40.3%), SLL (средно 14.2%, от 1.8 до 41%), МCL (средно 11.2%, от 0.7 до 57.6%), MZL 

(средно 9.2%, от 3.9 до 28.1%). Аналогично беше разпределението и на T-клетъчните субпопулации – T- 

хелпери и T-супресори – най-ниски стойности се установиха в случаите с PLL, съответно – средно 0.6% 

и 0.4%, а най-високи – при пациентите с трихолевкемия – съответно средно 23.5% и 17.4% (p<0.001). По 

отношение на честотата на абсолютната стойност на T-клетките в анализираните групи не се 

наблюдаваха значими различия. Процентният дял на NK-клетките показа сходно разпределение в 

групите с CLL (средно 1.6%, от 0.01 до 9.4%), SLL (средно 3.4%, от 0.5 до 11.3%), MCL (средно 2.6%, от 

0.03 до 7.7%) и MZL (средно 2.9%, от 0.3 до 10.9%), докато пациентите с PLL се отличаваха с най-нисък 

(средно 0.5%, от 0.01 до 1.2%), а HCL – с най-висок дял (средно 6.2%, от 3.2 до 8.6%) (p<0.001). 

Сравнихме абсолютната стойност на NK-клетките и установихме значими различия в средния абсолютен 

дял на NK-клетките, като най-ниско беше нивото при пациентите с SLL 0.1 x109/l (0.06 – 0.15 x109/l), а 

най-високо при PLL (средно 1.2 x109/l; 0.01 – 2.15 x109/l) (p=0.004) (Taблица №9). 

Бяха установени значими различия в процентното разпределение на T-клетките и Т-клетъчните 

субпопулации (Т-хелпери и Т-супресори) в групите с CLL с типичен и атипичен фенотип и морфология. 

Случаите с атипичен фенотип и класическа морфология се отличаваха с най-висок процентен дял на Т- 

клетките – средно 13.4% (3.2 – 31.8%) (p=0.02), съответно Т-хелпери 7.8% (0.04 – 22.6%) (p=0.003) и Т- 

супресори 4.6% (0.8 – 13.4%) (p=0.03) спрямо останалите случаи. 

 

 
Таблица №9. Разпределение на Т- и NK-клетъчните популации в групата на CD5(+) левкемизирали 

лимфоми (Таблица №12 от дисертационния труд). 
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1.5 Оценка на клиничната значимост на изследваните маркери 

 

 
Флоуцитометрични параметри на левкемичната популация – корелация с клинични и лабораторни 

показатели 

Този сравнителен анализ има за цел изясняване на някои възможни особености в биологичното 

разнообразие на малигнените клетъчни популации и произтичащите от това насоки на цялостно 

клинично поведение при отделните нозологични категории. 

 

 
Хронична лимфоцитна левкемия 

Интерес представляваше потенциалната корелация между морфологичните особености при 

пациентите с CLL и имунофенотипните характеристики. Установихме, че само 3.08% от пациентите 

демонстрираха едновременно атипична морфология и атипична експресия на един или повече маркери, 

което представлява 31.2% от случаите с необичайни антигенни констелации, докато атипична 

морфология беше наблюдавана само в 13.7% от CLL с класически фенотип (p=0.04) (Таблица №10). 

 
Таблица №10. Сравнителен анализ между типични и атипични морфология и фенотип при CLL 

(Pearson’s chi-square test, p=0.04) (Таблица №13 от дисертационния труд). 
 

CLL с типична морфология 
(n=192) 

CLL с атипична 
морфология 

(n=35) 

CLL с класически фенотип 

(n=205) 

177 
(77.9 %) 

28 
(12.3 %) 

CLL с атипичен фенотип 

(n=22) 

15 

(6.6 %) 

7 

(3.08 %) 

 
 

Комбинацията атипична морфология/атипичен фенотип се отличаваше и със значимо най-нисък 

относителен дял на „Гумпрехтови сенки“ – средно 4.5% (2.5 – 6%), съпоставен с най-високите нива, 

наблюдавани в групата CLL с типична морфология и атипичен фенотип – средно 31% (18 – 43%) 

(Kruskal-Wallis ANOVA Ranks test, p=0.02) (Фигура №7), както и при CD49d(-) CLL (средно 29.5% срещу 

14.8% при CD49d(+), p=0.028). 

 

 

 

Фигура №7. Разпределение на относителния дял на „Гумпрехтови сенки“, представени като процент от 

общия брой лимфоцити (интактни и разрушени) при пациенти CLL в зависимост от типичен и атипичен 

фенотип и морфология (Фигура №17 от дисертационния труд). 

p=0.02 
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Установихме, че по-високият % „Гумпрехтови сенки“ се свързва с по-добър терапевтичен отговор в 

групата на CLL. Всички анализирани случаи с разрушени клетки >25% бяха с пълен терапевтичен 

отговор, за разлика от групата с по-нисък процент, коитo се характеризираха с различен отговор от 

лечение – с пълен отговор (38%), с частичен (7.5%), със стабилна болест (7.5%) и с прогресия (47%) 

(р=0.031). 

Анализирахме потенциалните асоциации на атипичната морфология и/или фенотип с: възраст, пол, 

хематологични показатели, LDH, β2-микроглобулин, стадий на заболяването и не открихме значими 

разлики. 

Експресията на CD305, CD27 и CD39 се свързваше със значими корелации с клинико-лабораторни 

данни. Случаите с изява на CD305 се характеризираха с по-висока стойност на Hb (средно 141.6 ± 24.9 

g/l) спрямо CD305 негативните пациенти (средно 114.4 ± 18.5 g/l) (p<0.001). По-изразена левкоцитоза 

беше характерна за CLL с отсъстваща експресия на CD39 (средно 446.4 x109/l спрямо средно 39.3 x109/l 

за CD39(+) случаи) (p<0.001), а при 100% от CD27(+) пациенти със СLL нивото на β2-микроглобулин 

беше над референтните граници спрямо 33% при CD27(-) (р=0.045). Едни авторски колективи свързват 

изявата на CD305 с CLL с нисък риск, определен чрез стадиращата система по Rai, други откриват 

позитивна корелация с тромбоцитния брой (Poggi et al., 2008; Hammad et al., 2017). Perbellini et al., 

обсъждат клиничното значение на LAIR-1 като независим прогностичен маркер, определящ времето до 

започване на терапия, като потвърждават, че ниската експресия на CD305 oт CLL-клетките се свързва с 

по-агресивен ход на заболяването. Установихме по-високо ниво на β2-микроглобулин при CD27(+) CLL 

подобно на други автори, които определят CD27 като маркер за туморния товар (Molica et al., 1998). 

Данните ни показват, че eкспресията на CD39 се асоциира с левкоцитоза. Според литературни 

съобщения ектонуклеотидазата се установява в над >90% от клоналните В-клетки при CLL, като се 

счита, че ензимната активност е по-висока в по-ранните стадии на заболяванетo (Pulte et al., 2007). Счита 

се, че CD39(-) клетки са с понижена сензитивност на към апоптоза. 

Допълнително чрез FISH бяха изследвани 49 (22%) от пациентите с CLL за наличие на del(17p), като 

генетичната аберация се установи само в 3 (6.1%) случая, които се характеризираха с неблагоприятни 

клинико-лабораторни параметри – по-изразени левкоцитоза, анемия и тромбоцитопения, по-високо ниво 

на LDH и β2-микроглобулин (Таблица №11). По отношение на имунофенотипната констелация при двете 

групи с и без наличие на del(17p) не се откриха значими различия. Честотата на хромозомната аномалия 

е около 10% в новодиагностицираните случаи на CLL (Döhner еt al., 2000; Grever et al., 2007) и се 

доближава до установената в нашето проучване от 6%. Случаите с хромозомната аномалия се 

характеризираха със значима анемия, тромбоцитопения, повишени нива на LDH и β2-микроглобулин, 

както и с по-кратък период до иницииране на терапия, което съответства на наличието на по-голям 

туморен товар и съответно по-агресивен ход на заболяването. От друга страна, наличието на del(17p), 

респ. ТР53 мутации към момента на диагнозата не е основание за стартиране на лечение, т.к. едва при 

50% от нелекуваните пациенти с CLL с del(17p) се наблюдава прогресия на заболяването в рамките на 12-

18 месеца, изискващa лечение, докато при останалите - заболяването има програхирано протичане без 

прогресия при проследяване до 70 месеца (Tam et al., 2009), което предполага, че значение имат вероятно 

и други фактори. 

 
Taблица №11. Клинико-лабораторни параметри при пациенти с CLL в зависимост от del(17p) статуса 

(Таблица №14 от дисертационния труд). 
 

 Левкоцити 
Средно (от-до) 

x109/l 

Хемоглобин 
Средно (от-до) 

g/l 

Тромбоцити 
Средно (от-до) 

x109/l 

LDH 
Средно 

(от-до) 
U/l 

β2- 

микроглобулин 

Средно (от-до) 
mg/l 

CLL без 
del(17р) 

57.2 
(14.8 - 584) 

127.8 
(63 – 166) 

196.9 
(74 – 360) 

211.6 
(119 – 374) 

6.4 
(1.5 – 20.2) 

CLL с 
del(17р) 

125.8 
(20.4 - 180 

84.3 
(74 – 91) 

67 
(23 – 116) 

375.7 
(333 – 431) 

21.4 
(9.9 – 33) 

p-value 0.19 0.004 0.001 0.004 0.001 

 

 
Допълнително, данните ни показаха, че всички случаи с del(17p) бяха класифицирани с висок риск 

по Rai, докато при пациентите без цитогенетични нарушения разпределението в рисковите групи беше 
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следното – с нисък риск (28%), с междинен риск (42%) и с висок риск (30%) (p=0.04). Средният период 

на наблюдение на пациентите с CLL беше 33 месеца. Случаите с CLL с del(17p) се характеризираха с по- 

кратко време до иницииране на терапия (средно 0.3 мес срещу 26 мес.; р<0.001). Въпреки че медиана на 

общата преживяемост не беше достигната, установихме че всички пациенти, при които не се 

наблюдаваше del(17p), останаха живи за периода на наблюдение (100% живи спрямо 66.7%) с 

носителство на мутацията. 

 
 

Мантелноклетъчен лимфом 
 

Морфологичната характеристика на малигнената популация при мантелноклетъчния лимфом не 

показа връзка с количествените параметри на левкемизация и средният левкоцитен брой беше 

съпоставим в групите с дребноклетъчен и бластоиден вариант. Очаквано, бластоидният вариант се 

асоциира със значимо по-нисък тромбоцитен брой и по-високи серумни нива на LDH (Taблица №12) 

. 

 

Tаблица №12. Лабораторни параметри при пациенти с MCL с дребноклетъчен и бластоиден вариант 

(морфологично определени от периферна кръв) (Таблица №15 от дисертационния труд).  

 Левкоцити 
Средно 

(от-до) x109/l 

Хемоглобин 
Средно 

(от-до)g/l 

Тромбоцити 
Средно 

(от-до)x109/l 

LDH 
Средно 

(от-до)U/l 

Дребноклетъчен 
66.6 

(6.1 – 278.4) 
114.2 

(75 – 157) 
252.6 

(8 – 447) 
242 

(129 – 361) 

Бластоиден 
47.9 

(5.8 – 115.7) 
103.8 

(75 – 131) 
105.8 

(37 – 180) 
399.2 

(313 – 480) 

p-value 0.64 0.4 0.039 0.01 

 

В допълнение, имунофенотипните характеристики също се асоциираха с някои клинико- 

лабораторни параметри и особености на клиничното протичане. Групата с MCL, с ко-експресия на CD38 

по правило беше с междинен и висок риск, стадирана по MIPI критериите, в сравнение с CD38 

негативните пациентите, съответно 100% срещу 0% (p=0.03). 

По-високо ниво на серумния β2-микроглобулин беше наблюдавано в групата на CD305(+) МCL 

(средно 24.6 mg/l) спрямо случаите, които не експресираха маркера (средно 6.7 mg/l) (p=0.04). Нашите 

данни показаха, че независимо от морфологичния вариант пациентите с MCL, които експресираха CD43 

бяха по-възрастни (средно 72.3 ± 3.2 год.) в сравнение със CD43(-) (средно 59.9 ± 8.9 год.) (p=0.04). 

 
 

Абсолютен брой клонални В-клетки и корелация с клинични данни за еволюцията на заболяването. 

 

 

 

Хронична лимфоцитна левкемия 

Стратифицирахме пациентите с CLL според абсолютния брой на клоналните В-клетки в периферна 

кръв при диагностицирането им под и над 10 х109/l, като установихме, че по-ниския брой В-клетки <10 

х109/l се свързваше със значимо по-дълъг период до започване на лечение спрямо групата с по-висок 

брой ≥10 х109/l (съответно 77.8% срещу 47.9%, TTT средно 35.1 ± 3.9 мес. срещу 19.3 ± 2.6 мес., р=0.023) 

(Фигура №8). Времето до започване на лечение при новодиагностицирани пациенти с CLL e важен 

показател за агресивността на заболяването. Интерес представляват потенциалните клинико-лабораторни 

показатели, които биха прогнозирали този период. Сходно на проуване, проведено от Molica еt al., 

установихме, че новодиагностицираните пациенти с CLL с по-нисък брой В-клетки <10 х109/l се свързва 

със значимо по-дълъг период до започване на лечение спрямо групата с по-висок брой ≥10 х109/l 

(съответно 77.8% срещу 47.9%, TTT средно 35.1 ± 3.9 мес. срещу 19.3 ± 2.6 мес., р=0.023). Въпреки това  

остава неясно дали зададеният количествен критерий е възможно да се прилага в ежедневната клинична  

практика и дали наистина може да се използва като прогностичен маркер (Molica еt al., 2011). 
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Моноклонална В-клетъчна лимфоцитоза 

Фигура №8. Времето до иницииране на терапия при 

пациенти с CLL според абсолютния брой клонални В-клетки 

в периферна кръв под и над 10 х109/l (Kaplan-Meier, log rank 

test p=0.023) (Фигура № 18 от дисертационния труд). 

 

Моноклоналната В-клетъчна лимфоцитоза (МBL) представлява премалигнено състояние, което се 

характеризира с наличието на < 5 х109/l клонални В-клетки, циркулиращи в периферната кръв при здрави 

индивиди. В 25 случая имунофенотипното изследване ясно демонстрира наличие на моноклонална В- 

клетъчна популация в периферна кръв, но под 5х109/l при пациенти без симптоматика и физикални 

белези на лимфопролиферативно заболяване (липса на туморни формации, лимфадено- или 

органомегалия), насочени за изследване поради наличие на относителна и/или абсолютна лимфоцитоза. 

Средната възраст на изследваните пациенти беше 68.5 год. (47 – 84 год.) с превалиране на женския пол 

(жени 15, мъже 10). Известно е, че честотата на случаите с MBL прогресивно нараства с напредване на  

възрастта, което се демонстрира и от нашите резултати – 57% от индивидите с MBL бяха на възраст ≥ 70 

години. 

Въз основа на имунофенотипната експресия   на клоналните В-клетки, разделихме изследваните 

лица на две групи: МBL с CLL-подобен (n=21) и MBL с различен от CLL фенотип (n=4). Групата със 

сходен на CLL фенотип се характеризираше с експресия на CD5, в съчетание с ниска експресия на CD20 

(100%), CD22 (100%), CD79 (52%), CD23 (100%), CD200 (100%) и CD43 (65%). При трима от останалите 

изследвани лица моноклоналната В-клетъчна популация беше CD5(-) CD10(-) с висока експресия на B- 

клетъчните маркери, а само при един беше установена слаба експресия на CD5 в съчетание с висока 

експресия на CD20, CD22, CD79b и липса на CD23, CD200 и CD38. 

 

В допълнение, групата с MBL беше разделена според броя на клоналните В-клетки в периферната 

кръв: група с нисък брой (LC – MBL <0.5 х109/l, n=2) и с висок брой (HC – MBL ≥0.5 х109/l, n=23), като 

не установихме значими различия между двете групи по отношение на демографскитe и клинико- 

лабораторни параметри. Пациентите с MBL с CD5(-) фенотип различен от CLL (n=3) се отнасяха към 

групата с висок брой ≥0.5 х109/l клонални В-клетки. Същевременно пациентът със слаба експресия на 

CD5, при отсъствие на CD23 и CD200 се характеризираше с LC – MBL. Преобладаваха случаите с HC – 

MBL, тъй като поводът за изследване в болнични условия по правило беше наличието на релативна или 

абсолютна лимфоцитоза. При сравнителен анализ на хематологичните показатели в групите с висок и 

нисък брой MBL установихме, че случаите с над ≥0.5 х109/l клонални В-клетки бяха с по-висок среден 

левкоцитен брой (съответно 13.8 х109/l срещу 9 х109/l при LC-MBL)(p=0.049), по-нисък тромбоцитен 

брой (134 х109/l срещу 253 х109/l)(p=0.043). По отношение на нивото на хемоглобина не бяха 

наблюдавани значими различия. 

Беше осъществен сравнителен анализ между групата с HC – MBL и CLL случаите с нисък 

прогностичен риск по Rai (Rai 0). Двете категории не показаха значими различия по отношение на  

основните демографски и хематологични показатели, освен при сравняване на левкоцитния и 

лимфоцитния брой, както и по отношение на абсолютния брой на Т-клетки, T-клетъчни субпопулации и 

NK-клетки, независимо от значимо по-високото им % разпределение в групата на HC – MBL (Таблица 

№13). Criado et al., откриват, че при LC-MBL с CLL-подобен фенотип количестовото на Т-лимфоцити, Т- 

клетъчни събпопулации и NK-клетки нараства значимо при сравняване на броя им при диагностициране 
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и при проследяване след 7 години (Criado et al., 2018). В този ред на мисли, вероятно МBL се свързва с 

нарушения в имунната система. 

 

Taблица №13. Сравнителна характеристика на HC - MBL и CLL Rai 0. (Таблица №16 от дисертационния 

труд) 
 

 HC - MBL CLL Rai 0 p-value 

Възраст, години 
Средно (от-до) 

68.6 
(47 - 84) 

66.5 
(40 - 84) 

0.5 

Левкоцити, x109/l 
Средно (от-до) 

13.8 
(8.1 - 18) 

30.2 
(14.7 – 94.8) 

<0.001 

Лимфоцити, x109/l 
Средно (от-до) 

7.8 
(6.6 – 10.7) 

24.8 
(7.6 – 73.1) 

0.016 

Т-клетки, % 
Средно (от-до) 

23.5 
(7.1 - 59) 

10.1 
(0.3 – 31.4) 

<0.001 

Т-клетки, x109/l 
Средно (от-до) 

1.6 
(0.4 – 3.2) 

1.6 
(0.2 - 5) 

0.8 

Т-хелпери, % 
Средно (от-до) 

14 
(4.3 – 26.2) 

5.6 
(0.04 – 16.8) 

0.001 

Т-супресори, % 
Средно (от-до) 

7.9 
(1.3 – 29.2) 

3.6 
(0.02 – 16.5) 

<0.001 

Съотношение Тh/Ts 
Средно (от-до) 

2.1 
(0.9 – 4.5) 

2.5 
(0.02 – 21.7) 

0.5 

NK-клетки, % 
Средно (от-до) 

6.7 
(0.8 – 27.4) 

1.9 
(0.01 – 7.7) 

<0.001 

NK-клетки, x109/l 
Средно (от-до) 

0.5 

(0.1 – 2.3) 

0.4 

(0.01 – 1.1) 
0.3 

Хемоглобин, g/l 
Средно (от-до) 

143.5 
(123 – 168) 

137 
(111 – 172) 

0.15 

Тромбоцити, x109/l 
Средно (от-до) 

253.2 

(128 – 454) 

234.7 

(118 – 413) 
0.41 

 
Изследваните случаи бяха проследени в продължение на средно 51.3 мес., в рамките на които двама 

от пациентите с MBL прогресираха до изявена CLL, като времето до прогресия беше съответно – 27 и 46 

мес. И при двамата нивата на МВL бяха над 0.5 х109/l, а възрастта им съответно – 49 и 73 години. 

 

 

2. CD5(-)CD103(-)-ОТРИЦАТЕЛНИ   ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНИ    НЕОПЛАЗИИ   С  ЛЕВКЕМИЧНА   ИЗЯВА, 

ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И/ИЛИ ВИЛОЗНА МОРФОЛОГИЯ 

В-клетъчните лимфоидни неоплазии с белези на известна плазмоклетъчна диференциация 

представляваха диагностично затруднение, поради припокриващи се фенотипни и клинико-лабораторни 

характеристики помежду им. Нашето проучване обхващаше 26 пациента (6% от всички изследвани 

пациенти), които бяха двойно негативни за CD5 и CD103, определени като лимфоплазмоцитен лимфом/ 

макроглобулинемия Waldenstrȍm (LPL/MW) (n=11) и маргиналнозонов лимфом (n=15). 

2.1 Демографски характеристики 

Възрастовото разпределение между двете групи не показа значими различия. Средната възраст на 

пациентите с LPL/MW беше 66.4 (47 – 82 год.), а на MZL – 64.8 год. (54 – 83 год.)(р=0.78). По отношение 

на половото разпределение двете групи също се припокриваха. Съотношението мъже : жени беше 

следното - съответно 7 мъже, 8 жени при MZL, и 6 мъже, 5 жени при LPL/МW (р=0.69). 

2.2 Клинико-лабораторни показатели 

Не бяха установени значими различия по отношение на левкоцитния брой (съответно средно 19.7 

x109/l; от 3.4 до 76.5 x109/l в групата със CD5(-) MZL срещу средно 11.1 x109/l; от 1.0 до 22.4 x109/l в 

групата с LPL/MW) (p=0.2) и абсолютния лимфоцитен брой (съответно средно 12.4 x109/l; от 1.7 до 57.5 

x109/l в групата с MZL срещу средно 2.4 x109/l; от 2.2 до 2.7 x109/l в групата с LPL/MW) (p=0.4). 

Пациентите с MZL се характеризираха с по-нисък среден тромбоцитен   брой (средно 134.8 x109/l; от 37 

до 244 x109/l) спрямо LPL/МW (съответно средно 200.5 x109/l; от 71 до 290 x109/l) (p=0.038). Не 
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установихме значими различия по отношения на анемичния синдром в двете групи. Стойностите на LDH 

останаха в референтни граници и в двете анализирани групи, като се наблюдаваше по-високо средно 

ниво на LDH в групата с MZL (средно 187 U/l; от 165 до 209 U/l) спрямо LPL/MW (средно 122 U/l; от 83  

до 161 U/l) (p=0.016). Очаквано, нивото на общия белтък при пациентите с LPL/MW (средно 105 g/l; от 

96.6 до 120 g/l) беше значимо по-високо спрямо МZL (средно 69.5 g/l; от 60 до 78 g/l) (p<0.001). Данните 

са представени в Таблица №14. 

 

 
Таблица №14. Основни лабораторни показатели при пациенти със CD5(-) MZL и LPL/МW (Таблица №17 

от дисертационния труд). 
 

 Левкоцити 
Средно (от-до) 

x109/l 

Лимфоцити 
Средно (от-до) 

x109/l 

Хемоглобин 
Средно (от- 

до) 
g/l 

Тромбоцити 
Средно (от- 

до) 
x109/l 

LDH 
Средно (от- 

до) 
U/l 

Oбщ белтък 
Средно (от- 

до) 
U/l 

МZL 
19.7 

(3.4 – 76.5) 
12.4 

(1.7 – 57.5) 
118.7 

(69 - 156) 
134.8 

(37 - 244) 
187 

(165 - 209) 
69.5 

(60 - 78) 

LPL/MW 
11.1 

(1-22.4) 
2.4 

(2.2 -2.7) 
102.6 

(66 - 127) 
200.5 

(71 - 290) 
122 

(83 - 161) 
105 

(96.6 - 120) 

p-value 0.2 0.4 0.13 0.038 0.016 <0.001 

 

 
2.3 Морфологична характеристика 

Спленомегалията беше характерна за всички изследвани CD5(-) MZL, a в групата с CD5(-) LPL 

честотата беше по-ниска – 44% (p=0.006). В допълнение, в групата с LPL бяха наблюдавани и други 

локализации на екстранодално засягане, като бял дроб (n=1) и костни лезии (n=4). По отношение на  

лимфаденомегалията и хепатомегалията не се откриха значими различия. 

Въпреки че не установихме значими различия между количествените параметри на 

парапротеинемията при пациентите с LPL спрямо групата с MZL, доказахме наличие на парапротеин в  

серума на всички изследвани CD5(-) случаи с LPL (100%), спрямо в половината от диагностицираните с 

MZL (50%) (p=0.027). Пациентите с LPL (89%) се характеризираха с парапротеин от клас IgM, с леки 

вериги тип ламбда (25%) или капа (75%), a при един се наблюдаваше парапротеинемия от клас IgA, с 

леки вериги тип капа. При двата случая с MZL се наблюдаваше серумен парапротеин IgM капа, 

съответно 40 g/l и 4.8 g/l. 

 

В групата с MZL, освен малки зрели лимфоидни клетки в 13% от случаите беше наблюдавана 

съществена популация от клетки с белези на плазматизация, в 67% – с вилозна характеристика, а при 

20% – морфологията беше относително хомогенна за сметка на малки зрели лимфоцити, с оскъдна 

цитоплазма. Цитологичната характеристика на клетките при LPL включваше лимфоцити със зряло ядро с 

окръглени контури, по-обилна базофилна цитоплазма, перинуклеарно просветляване и набелязана 

вилозност в отделни клетки (Фигура №9). 

 

Фигура №9. Припокриване на 

морфологичните белези на лимфоидни 

клетки при случаи с MZL (1) и LPL/MW (2). 

Оцветяване с May-Grünwald-Giemsa 

(увеличение х 100) (Фигура №19 от 

дисертационния труд). 

 
 

 
 

При общо 10 от пациентите с LPL/MW бяха извършени 8 трепанобиопсии и 7 костномозъчни 

аспирации, като костният мозък във всички случаи беше хиперцелуларен с морфологичен субстрат на 

лимфомно ангажиране. Цитологичното изследване показа лимфомна инфилтрация средно 46.6% (23.6 – 



22  

64.2%). Само един пациент беше диагностициран без оценка на костния мозък, въз основа на 

имунофенотипизация на периферна кръв на клонална В-клетъчна популация с морфологични белези на 

плазматизация, IgM парапроитеинемия и молекулярен анализ за наличие на MYD88 L265P мутация. 

При общо 15 oт пациентите с МZL бяха осъществени костномозъчни биопсии, в т.ч. и 2 аспирации. 

В 13 от случаите беше установен хиперцелуларен костен мозък, а в останалите 2 – нормоцелуларен, като 

във всички случаи беше наблюдавана лимфомна инфилтрация. Костномозъчното ангажиране от двете 

миелограми беше съответно 82.4% и 25.6%. 

За разлика от случаите със CD5(-) MZL, при които се наблюдаваше по-често нодуларно ангажиране 

(n=12, 80%), при пациентите с CD5(-) LPL/MW преобладаваше дифузен и интерстициален тип на 

костномозъчна инфилтрация (n=5, 62.5%) (p=0.04). 

 

 
2.4 Имунофенотипизация чрез флоуцитометрия 

Флоуцитометричното изследване на материал от периферна кръв позволи установяване на клонални 

В-лимфоидни клетки без значима разлика в количествените нива между двете анализирани нозологични 

категории, както следва: средно 11.5 x109/l (1.4 – 30.8 x109/l) CD5(-) CD10(-) при MZL и средно 4.9 x109/l 

(0.6 – 12.6 x109/l) в групата на LPL/MW (p=0.3). 

Неопластичните клетки и в двете нозологични категории ясно проявиха отчетлива мембранна 

експресия на пан-В клетъчните маркери CD19, CD79b, CD20, CD22, както и на HLA-DR. 

Имунофенотипната характеристика на двете заболявания в голяма степен се припокриваше (Фигура 

№10). Значимо беше установеното различие по отношение на изявата на sIgM, като честотата на 

разпределение на повърхностния маркер беше по-висока в случаите с LPL/MW (83%) в сравнение с MZL 

(27%) (p=0.02). В допълнение, лимфомната популация при пациентите с MW не показа имуномаркиране 

за CD11c, CD23 и CD62L в нито един от случаите, но следва да се отбележи, че разпространението на  

тези маркери обхващаше само част от пациентите в групата на MZL, съответно 22%, 36% и 45%. По 

отношение на разпределението на CD305-позитивните клонални В-клетки не се установиха значими 

различия между групата на MZL и LPL/MW съответно 64% и 20% (p=0.8). 

 
 

Фигура №10. Разпределение на 

честотата на изследваните маркери 

по нозологични категории. 

Категорийните стойности са 

анализирани посредством Pearson’s 

chi-square test. (Фигура №20 от 

дисертационния труд). 

 

 
 

Атипична експресия на CD5 беше установена в отделни случаи и при двете нозологични категории, 

както е описано в Раздел 1. Поради припокриващия се имунофенотип обединихме двете нозологични 

единици в обща група и ги анализирахме според експресията на CD5, но и в този случай не установихме 

значими различия в честотата на експресираните маркери. 

Наличието на припокриващи се морфологични и клинико-лабораторни параметри, поне в част от 

случаите, ни даде основание да проведем сравнителен анализ на имунофенотипните характеристики 

между пациентите с MZL и LPL/MW, независимо от наличието или липсата на CD5, в съпоставка със 

случаите с CLL (Фигура №11). Открихме само един случай с ко-експресия на CD5 и CD23, 

диагностициран с LPL/MW, за разлика от по-високата честота на CD23 при CLL (93%) и МZL (24%) 

(p<0.001). Докато експресия на CD38 беше установена в 42% при пациентите с LPL и 22% при МZL, 

положително имуномаркиране за CD38 беше демонстрирано при значително по-малък брой пациенти с 
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CLL (7%) (р=0.001). В случаите с LPL установихме значимо по-ниска честота на CD305 (17%), CD62L 

(17%) и CD27 (43%) спрямо останалите две нозологични категории. Повърхностният sIgM беше с най- 

висока честота в случаите с LPL (75%) спрямо CLL (15%) и MZL (38%) (p=0.002). 

 

 
Фигура №11. Сравнителен анализ 

на случаите с най-информативни 

позитивни маркери в групите с 

CLL, MZL и LPL/MW. 

Категорийните стойности са 

анализирани посредством 

Pearson’s chi-square test, като с (*) 

са обозначени статистически 

значимите резултати приети при 

p<0.05 (Фигура №21 от 

дисертационния труд). 

 
 

В допълнение, проведохме сравнителен анализ на имунофенотипните констелации в 

неопластичните клетки при МZL и LPL с другият класически CD5(+) лимфом - MCL, и установихме, че 

една от основните разлики е липста на CD200 при MCL, докато групата с LPL се отличаваше със 

значимо по-висока честота на маркера (67%). Същевременно имуномаркирането за CD11c беше 

негативно както в групата с LPL, така и при MCL. При съпоставяне на пациентите с LPL открихме 

значимо по-ниска експресия на CD305 (17%) спрямо пациентите с MCL (50%) и MZL (71%) (p=0.04) 

(Фигура №12). 

Фигура №12. Сравнителен анализ на 

случаите с най-информативни позитивни 

маркери в групите с МCL, MZL и 

LPL/MW. Категорийните стойности са 

анализирани посредством Pearson’s chi- 

square test, като с (*) са обозначени 

статистически значимите 

резултатиприети при p<0.05(Фигура 

№22 от дисертационния труд). 

 

 
 

 

В допълнение, пациентите с LPL се отличаваха със значимо по-ниска честота на CD62L, CD305 и 

CD27. Разпределението на L-селектин (CD62L) беше най-високо при при пациентите с CLL и отсъстваше 

при MCL, подкрепяйки тезата на Franco et al., че най-висока е експресията на CD62L при CLL и най- 

ниска - при различни от CLL заболявания. По отношение на другия маркер - CD305 (LAIR-1), данните ни 

показаха значимо по-висока честота при MZL (71%) спрямо 17% при LPL, сходно на данни от друго 

проучване (Pavia et al., 2015). Установено е, че CD305 не се открива при пациенти с CLL с висок риск, но 

клиничното значение на маркера при други зрели В-клетъчни неоплазии не е изяснено (Pavia et al., 2015). 
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2.5 Оценка на клиничната значимост на изследваните показатели 

Флоуцитометрични параметри на левкемичната популация – корелация с клинични и лабораторни 

показатели 

Проучихме наличието на потенциални асоциации между включените в анализа имунофенотипни 

маркери и клинико-лабораторните параметри. Установени бяха значими различия по отношение на 

основни хематологични показатели и експресията на повърхностни антигени в групата на MZL, 

независимо от експресията на CD5. Пациентите, при които левкемичната популация беше CD62L(+) 

имуномаркирана, се характеризираха с по-ниско ниво на хемоглобина (средно 112.6 g/l; от 68 – 147 g/l) 

спрямо случаите без експресия на адхезионната молекула (средно 140.2 g/l; от 117 – 164 g/l) (p=0.03). От 

друга страна, по-ниски средни нива на тромбоцити бяха установени при липса на експресия на CD27 

(средно 90.3 x109/l; от 37 – 145 x109/l) в сравнение с CD27 позитивните MZL (средно 184.4 x109/l; от 82 – 

334 x109/l)(p=0.025). В същото време анализът не показа значими различия между изследваните 

имунофенотипни маркери и клинико-лабораторни параметри в групата с LPL/MW. 

 

 
2.6 Молекулярни маркери 

При общо 12 от пациентите беше проведено допълнително молекулярно изследване от костен мозък 

или периферна кръв за наличие на МYD88 L265P мутация. Генетичната аномалия беше установена в 89% 

(n=8/9) от всички пациенти с LPL/MW, независимо от експресията на CD5, както и в един от случаите 

със SMZL (p=0.05). Носителството на MYD88 L265P мутация се асоциира с LPL/MW в >90% от 

пациентите, но се среща и при други зрели В-клетъчни заболявания (Rossi et al., 2014; Treon et al., 2012; 

Gachard еt al., 2013; Xu et al., 2013; Varettoni et al., 2013). Проучванията през последните години показват 

неотменимото значение на соматичната мутация MYD88 L265P в диагностицирането на LPL (Treon et al., 

2012; Yu et al., 2018). 

Интерес представляваше пациент със CD5(+) LPL/MW, при който не открихме наличие на МYD88 

L265P мутация, а клоналните В-клетки експресираха CLL-подобен фенотип – CD19(+), с ниска до 

липсваща експресия на CD20, CD79b, CD22, CD23(+), CD200(+), CD38(+), a морфологично имаха 

характеристиката на лимфоцити със зрял хроматинов строеж, с по-обилна цитоплазма. Диагнозата 

LPL/MW се основаваше на данни от хистологично изследване на костен мозък за нодуларна и 

перитрабекуларна инфилтрация от морфологично зрели лимфоиди и около 20% плазмоцити, 

парапротеинемия от клас IgM (κ) - 51.1 g/l, IgG (κ) - 5.5 g/l, свободни леки вериги тип капа – 647.9 mg/l, 

както и наличие на над- и поддиафрагмални лимфни възли и хепатоспленомегалия. В нашето проучване, 

наличие на MYD88 L265P беше установено при 89% oт LPL/MW, както и при един пациент със SMZL,  

което съответства на данните от литературата, че аномалията се среща и при други зрели В-клетъчни 

лимфопролиферативни заболявания (Swerdlow, Kuzu et al., 2016; Jiménez et al., 2013; Insuasti-Beltran et al., 

2015; Schmidt et al., 2015), но със значимо по-ниска честота. 

 
 

 

3. CD103(+)-ПОЛОЖИТЕЛНИ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНИ НЕОПЛАЗИИ С ЛЕВКЕМИЧНА ИЗЯВА 

 

В проучването бяха включени 73 пациента, при които левкемичната популация се характеризираше с 

положително имуномаркиране за CD103. Пациентите бяха разпределени в следните нозологични 

единици: 64 случая с класическа трихолевкемия (cHCL), а 9 бяха класифицирани като трихолевкемия- 

вариант (vHCL), и бяха съпоставени с основните характеристики на пациенти със спленалния 

маргиналнозонов лимфом (SMZL), който представлява съществен диференциално-диагностичен проблем 

в спектъра от левкемизирали лимфоми с вилозна характеристика на малигнената популация, зрял В- 

клетъчен фенотип и водеща спленомегалия в клиничната изява. 
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3.1 Демографски показатели 

 

Средната възраст на пациентите с класическа трихолевкемия (n=64) към диагнозата беше 53.3 год. 

(от 30 - 84 год.), което беше значимо по-ниско от средната възраст на пациентите с vHCL (n=9) - 69.8 год. 

(от 53 - 83 год.) и на тези със SMZL (n=18) - 65 год. (от 49 - 83 год.) (p<0.001). Съотношението мъже : 

жени при пациентите с класическа трихолевкемия беше 4.8:1 (53 мъже, 11 жени), докато при vHCL и 

SMZL преобладаваше засягането на женския пол съответно 0.8:1 при vHCL (4 мъже; 5 жени) и 0.8:1 при 

SMZL (8 мъже;10 жени) (р=0.001). 

 

3.2 Хематологични и биохимични показатели 

 

Средният брой на левкоцитите към момента на диагнозата при пациентите с сHCL беше 4.4 x109/l 

(0.8 - 21.3 x109/l), който беше значимо по-нисък от този, при пациентите със SMZL, които се 

характеризираха със среден брой 27.5 x109/l (3.4 - 134 x109/l) и с vHCL, които се отличаваха с 

левкоцитоза във всички случаи – средно 39 x109/l (11.6 - 71.8 x109/l) (p<0.001). Аналогична 

закономерност беше установена и по отношение на нивата на абсолютния лимфоцитен брой, съответно 

средни стойности от 2.6 x109/l (0.5 - 9.6 x109/l) при cHCL, 8.9 x109/l (1.6 - 20.9 x109/l) при SMZL и 20.8 

x109/l (7.4 – 41.2 x109/l) при vHCL (p<0.001). Характерно за групата с сHCL беше наличието на 

гранулоцитопения (среден абсолютен брой на неутрофилите 1.4 x109/l) и моноцитопения (средна 

стойност на абсолютния моноцитен брой 0.1x109/l, oт 0.01 до 0.8 x109/l) за разлика от другите две групи, 

при които моноцитният брой беше съответно 1.0 x109/l (0.6 - 1.6 x109/l) при vHCL и 0.7 x109/l (0.1 - 1.9 

x109/l) при SMZL (p<0.001). 

 

Анализът показа анемия и в трите изследвани нозологични групи, без да има значими различия в 

средните нива на хемоглобина, с тенденция да са по-високи при vHCL, съответно: 104 g/l при cHCL, 

124g/l при vHCL и 103 g/l при SMZL (p=0.1). Пациентите с cHCL се отличаваха с изразена 

тромбоцитопения, като средният брой тромбоцити - 85 x109/l, беше значимо по-нисък от нивата при 

SMZL (средно 108 x109/l) и vHCL (средно 184 x109/l) (p<0.001). 

 

И при трите нозологии бяха установени завишени нива на серумния β2-микроглобулин над 

референтните граници (1.0 – 2.4 mg/l), като нивата при cHCL (средно 3.2 mg/l) бяха по-ниски в сравнение 

с тези, при пациентите с vHCL (средно 4.8 mg/l) и SMZL (средно 4.8 mg/l) (p=0.046). По отношение на  

лактат-дехидрогеназата (LDH), анализът ни показа, че за разлика от завишените средни стойности при 

vHCL и SMZL, съответно: 283 U/l и 287.5 U/l, при пациентите с cHCL те бяха в рамките на референтните 

граници - средно 197 U/l (125 - 220 U/l) (p=0.02). 

 

3.3 Морфологична характеристика 

 

Морфология на малигнената популация в периферна кръв 
 

Микроскопското изследване на периферната кръв показа както известни прилики, главно по 

отношение на наличието на фини вилозни израстъци на цитоплазмата и в трите нозологични категории,  

така и особености, които допълнително могат да насочат диференциално-диагностичния процес към 

конкретно заболяване. Трихолимфоцитите при cHCL се отличаваха с предимно окръглени и по-рядко 

бъбрековидни ядра с относително зрял компактен хроматинов строеж, много светла, средно обилна 

цитоплазма с фини азурни гранулации в част от клетките. Цитоплазмените израстъци показаха почти 

равномерно разпределение по целия клетъчен контур (Фигура №13, (1)). За разлика от класическата, 

vHCL се отличаваше с по-големи размери на левкемичните клетки с овални или вгънати ядра, 

обикновено с проминираща централна нуклеола и подчертано по-обилна базофилна цитоплазма (Фигура 

№13, (2)). Клоналните В-клетки при SMZL често бяха малки до средни по размер, с по-диспергиран 

хроматин, а вилозните цитоплазмени израстъци по правило бяха поляризирани – едностранно или в два 

срещуположни полюса на клетката (Фигура №13, (3)). 
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Фигура №13. Морфологични особености на 

лимфоцити с вилозна цитоплазма при cHCL (1), 

vHCL (2), SMZL (3). Оцветяване с May- 

Grünwald-Giemsa (увеличение х 100). (Фигура 

№23 от дисертационния труд). 

 

 
Костномозъчна морфология 

 

При 22 от включените в проучването пациенти беше осъществена костномозъчна аспирация, като 

при 19 от тях (86.3%) материал не беше получен („суха“ пункция) или беше оскъден за обективна оценка 

на костния мозък. При 13 пациента с неуспешни миелограми допълнително беше проведена 

трепанобиопсия. Независимо от малкия брой аспирирани клетки, в 8 от случаите беше възможно 

идентифициране на абнормна лимфоидна инфилтрация, средно 79.2% от клетъчния състав (от 23.4% - 

90%). Само в 3 случая костномозъчната аспирация показа нормо- или хиперцелуларен костен мозък, с 

наличие на лимфомно ангажиране, средно 60.2% (от 25.6% - 100%). 

 

Общо, при 73 пациента беше проведена костномозъчна биопсия: 51 с cHCL, 6 с vHCL и 16 със 

SMZL, като качеството на 1 от биопсиите не позволи оценка на костномозъчния статус. В значителната 

си част биопсиите бяха с хиперцелуларен костен мозък (n=59; 82.%) и по-рядко – с хипоцелуларен (n=9; 

12.5%) и нормоцелуларен (n=4; 5.5%). Важно е да се отбележи, че намален целуларитет в 

костномозъчните пространства беше наблюдаван само при пациенти с cHCL (n=8) и при един пациент с 

vHCL. Във всички изследвани проби към момента на диагнозата беше установен морфологичен субстрат 

на лимфомно ангажиране. За разлика от пациентите с cHCL, при които беше наблюдаван само дифузен 

(n=41; 77.4% от случаите с cHCL) и интерстициален (n=12; 22.6% от случаите с cHCL) тип на 

инфилтрация, пробите с SMZL се отличаваха с предимно нодуларен тип на растеж (n=9; 56% от SMZL), а 

vHCL покриваше целия спектър (р<0.001). Оцветяването по Gomori доказа умножена ретикулна мрежа 

степен 1 и степен 2 при всички пациенти с cHCL (съответно в 63% и 37%) и vHCL (съответно в 40% и 

60%), докато при SMZL бяха наблюдавани както проби с умножен ретикулин, така и без белези на 

миелофиброза (р=0.02). Имунохистохимичното изследване, проведено върху всички биопсични 

материали, ясно демонстрира CD20(+) лимфомни инфилтрати, а от 52 изследвани за TRAP проби, всички 

бяха положително имуномаркирани, независимо от нозологичната единица. 

 

 

3.4 Имунофенотипизация чрез флоуцитометрия 

 

Проведен беше флоуцитометричен анализ, който позволи идентифицирането и характеризирането на 

клоналната левкемична популация в материал от периферна кръв и/или костен мозък при всички 

включени в настоящото проучване пациенти. Неопластичните клетки и в трите нозологични категории 

ясно демонстрираха мембранна експресия на пан-В клетъчните маркери CD19, CD79b, CD20 и CD22, 

HLA DR. 

 

Флоуцитометричният анализ показа средно 8.9 G/l (0.01 – 68.1 G/l) клонални В-клетки в периферна 

кръв и средно 27.6% (0.2 - 67 %) в костния мозък на изследваните пациенти. Докато степента на 

инфилтрация на костния мозък не показа статистически значими различия в трите нозологични групи,  

данните от периферната кръв показаха значимо по-ниски нива на В-клетъчната популация в случаите с 

cHCL спрямо тези при vHCL и SMZL, както представени като абсолютен брой абнормни В-клетки – 

съответно средно 1.7х109/l (0.01 - 10.7х109/l), 19.8 х109/l (3 - 65х109/l) и 18.2х109/l (0.8 – 68.1х109/l) 

(р<0.001). 

 

Въз основа на намерените констелации на антигенна експресия при малигнените популации, 

имунофенотипното изследване позволи със значима степен на сигурност разграничаването на трите 

нозологични категории (Фигура №14). 
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Фигура №14. Разпределение на честотата на изследваните маркери по нозологични категории. 

Категорийните стойности са анализирани посредством Pearson’s chi-square test, като с (*) са обозначени 

статистически значимите резултати приети при p<0.05 (Фигура №24 от дисертационния труд). 

 
 

(1) Класическа трихолевкемия 

(2) Трихолевкемия - вариант 

 

(3) Спленален маргиналнозонов лимфом 

 

Фигура №15. Флоуцитометрично имунофенотипизиране на трихолимфоцитите при cHCL с висока 

експресия на CD20 и CD22, както и на CD103, CD25, CD11c и CD305 (1.) За разлика от B-клетките при 

vHCL, които се отличават с липса на CD25 (2). Лимфомните клетки при SMZL не се характеризираха със 

специфичен имунофенотип (3) (Фигура №25 от дисертационния труд). 

 

 
Трихолимфоцитите при изследваните пациенти с сHCL бяха 100% позитивни за CD103, CD25 и 

CD11c, 97% за CD200 и 95% за CD305 (Фигура №14). Независимо, че пациентите с vHCL също се 

позитивираха в 100% за CD103 и CD11c, както и в 83% за CD305, имуномаркирането за CD200 (63%) 

беше в значимо по-малък брой проби (р<0.001), а CD25 се позитивира само при един пациент (р<0.001), 
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при който високият брой левкоцити, характерна морфология и отрицателно имуномаркиране на CD200 

бяха основание за окончателното субкласифициране като vHCL (Фигура №17). В същото време 80% от 

пациентите с vHCL бяха положителни за CD31 и CD27 при значимо по-ниска честота при cHCL, 

съответно 42.9% и 46%. Пациентите с SMZL се характеризираха със значимо по-ниско разпространение 

на CD31 (5%), докато CD27 се позитивира в 77% от случаите. Оценката на CD185 допълни 

възможностите за отграничаване на изследваните нозологични категории като показа пълна липса при 

vHCL спрямо 57.1% и 93% при cHCL и SMZL (p=0.001). 

Различията във фенотипната характеристика между cHCL и SMZL бяха по-изразени – CD103 беше 

отрицателен във всички случаи със SMZL, а CD11c (29%), CD200 (41%), CD25 (54.5%) и CD305 (70%) се 

маркираха в статистически значимо по-малък брой случаи (р<0.05) (Фигура №14). За сметка на това 

CD81, който се позитивира при 100% от пациентите с vHCL и SMZL, показа положително 

имуномаркиране само при 41.4% от пациентите с cHCL (p<0.001). 

Резултатите ни показаха висока специфичност на експресия на CD103 в случаите с cHCL и vHCL, и 

отсъствие на маркера в групата със SMZL, независимо от описани единични серии пациенти със SMZL с 

наличие на CD103 в до 40% от случаите (Ocio et al., 2005). Всички случаи с класическа форма бяха CD25- 

положителни, което съответства на литературните данни и обичайно е важен критерий в диференциално- 

диагностичния процес, тъй като в литературата честотата на CD25 позитивните vHCL се съобщава в по- 

малко от 10% от пациентите (Matutes et al., 2001; Matutes et al., 2003; Jian et al., 2016). Подобно на  

наблюденията и на други изследователски групи, установихме, че позитивирането на CD200, CD305 и 

липсата на CD81 в допълнение с основните маркери дава възможност за по-категорично отграничаване 

на сHCL от vHCL (Garnache et al., 2014). Проучването ни показа също така съществени различия в 

експресията на CD185 и CD31, данните за които все още са оскъдни в литературата (de Tute et al., 2011). 

Нито един от маркерите не е достатъчно дискриминационен сам по себе си при всеки отделен пациент с 

трихолимфоцити, но интегрираната оценка на комбинация от маркери води до точно субкласифициране 

с голяма степен на сигурност. 

Аберантна експресия на Т-клетъчния маркер CD5 (n=6, 33%) беше наблюдавана в групата със SMZL. 

При пациентите, диагностицирани с vHCL, не се установи изява на CD5 и CD10, за разлика от случаите с 

сHCL, при които честотата беше следната - CD10 (n=8, 12.5%) и CD5 (n=3, 4.7%) (Фигура №16). 

 

 
Фигура №16. Флоуцитометричен 

анализ на cHCL с аберантна 

антигенна експресия на CD5 (1) и 

CD10 (2) (Фигура №26 от 

дисертационния труд). 

 

 
 
 

Флоуцитометрично изследване беше проведено повторно при общо 8 пациента с трихолевкемия, 

при които бяха установени морфологични и клинични данни за рецидив или персистиране на 

заболяването. При всички изследвани пациенти с cHCL (n=4) установеният към рецидива имунофенотип 

не показа различия спрямо изходния. За разлика от тях, при 3 от изследваните общо 4 пациенти с vHCL, 

проучването показа промяна основно по отношение на експресията на CD25. При двама пациенти CD25 

се позитивира към момента на рецидива при доказана липса на експресия на маркера към момента на 

началната диагноза (Фигура №17). Интерес представлява и описаният по-горе пациент с положително 

изходно имуномаркиране за CD25, при който беше наблюдавана загуба на маркера в хода на лечението,  

при персистиращо отсъствие на BRAF1 V600E мутация. 
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Фигура №17. Флоуцитометричен анализ на пациент с vHCL към диагноза (1) и промяна на фенотипа при 

контролно изследване след 2 години (2) като се появява експресия на CD25. (Фигура №27 от 

дисертационния труд). 

 

 
3.5 Молекулярно изследване 

 

При общо 57 пациенти беше проведено молекулярно изследване за наличие на BRAF1 V600E 

мутация (Таблица №15). Мутацията беше доказана при 44 от тях, в т.ч. 39 пациенти с морфологични и 

флоуцитометрични данни за наличие на трихолимфоцити в периферната кръв и специфичен за cHCL 

имунофенотип, 4 пациенти с микроскопски неустановими вилозни лимфоцити в кръвта, но с 

имунофенотипни данни за наличието им, както и при един пациент без морфологичен субстрат на 

заболяването в кръвта при флоуцитометрично установена лимфоцитопения с абсолютен брой В-клетки 

0.02х109/l, но с характерна хистологична и имунофенотипна находка в костомозъчна биопсия за cHCL. 

 

При нито един пациент, категоризиран като vHCL (0/7) или SMZL (0/6) не беше намерена мутация в 

BRAF1 гена (p<0.001). Интерес представляваше описаният вече пациент с левкоцитоза и CD25(+) 

CD200(-) HCL имунофенотип, който постави известни диференциално-диагностични затруднения, но 

остана трайно негативен за търсената мутация. 

 

Таблица №15. Сравнителен анализ на BRAF1 V600E мутацията в зависимост от наличието на 

морфологични данни на наличие на вилозни лимфоцити и HCL имунофенотип. (Таблица №18 от 

дисертационния труд). 
 

 
n=57 

Морфологично установими вилозни 
лимфоцити (М)/ Флоуцитометрични данни за 

CD103+ B-клетки (F) 
 M+F+ M+F- M-F+ M-F- 

BRAF1 V600E 
(+) n=44 

39 0 4 1 

BRAF1 V600E 
(-) n=13 

6 7 0 0 

 

 
Аберацията по правило се установява във всички клетки от малигнения клон към момента на 

диагнозата и се запазва стабилна при рецидив (Falini et al., 2016). На тази база, молекулярното изследване 

за BRAF V600E се препоръчва като задължителен елемент от диагностичния процес на cHCL, особено 

при суспектни случаи, при които в периферна кръв не се откриват трихолимфоцити или при 

припокриване на морфологията и имунофенотипа с други В-клетъчни неоплазии (Tiacci et al., 2011). 

Според други автори, се срещат и пациенти с cHCL, които са BRAF V600E(-). Така например, Schnittger 
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et al. съобщават за отсъствие на мутацията при 2/117 изследване болни с cHCL (1.7%) (Schnittger et al., 

2012), докато според Xi et al. аномалията отсъства при 21% от пациентите с cHCL (Xi et al., 2012). При 

интерпретацията на BRAF V600 статуса на пациентите винаги трябва да се има предвид, че аномалията 

се среща и при редица солидни тумори, като изследването би могло да се позитивира и поради наличие 

на циркулиращи туморни клетки или туморна ДНК, с не-cHCL-произход (Salvianti et al., 2019; Zhang et 

al., 2017). 

 
 

4. CD10(+)-ПОЛОЖИТЕЛНИ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНИ НЕОПЛАЗИИ С ЛЕВКЕМИЧНА ИЗЯВА 

 

Допълнително в проучването бяха включени 16 пациента (3.9% от всички изследвани случаи) с В- 

клетъчни лимфопролиферативни неоплазии с левкемична изява, неопластичната популация при които 

показа ко-експресия на CD10. Въз основа на интегрирана диагностична оценка пациентите бяха 

групирани по следния начин: лимфом на Burkitt (BL) (n=3), фоликуларен лимфом (FL) (n=4), 

трихолевкемия с аберантна експресия на CD10 (HCL) (n=8), представени в раздел 3., както и 8 случая с 

левкемизация на дифузен В-едроклетъчен лимфом (DLBCL), от които само при 1 установихме експресия 

на CD10. 

 

4.1 Демографски характеристики 

 

Средната възраст на пациентите с FL беше 60.5 год. (38 - 78 год.), а при BL – 48 год. (18 - 67 год.) 

(p=0.17). По отношение на половото разпределение в групата с FL съотношението беше 1:1 (2 мъже, 2 

жени), а при BL - 2 жени, 1 мъж. 

 

4.2 Хематологични и биохимични показатели 

 

Сравнителен анализ на основните клинико-лабораторни параметри в групите на DLBCL и BL не 

показа значими различия освен в левкоцитния брой. Случаите с BL се характеризираха с по-изразена 

левкоцитоза средно 59.6 x109/l (13.1 - 113.6 x109/l) спрямо DLBCL съответно средно 18 x109/l (6.8 - 39 

x109/l) (p=0.04) (Таблица №16). И двете нозологични категории се отличаваха с анемичен синдром, 

тромбоцитопения, завишени нива на LDH и β2-микроглобулин. 

 

Таблица №16. Сравнителен анализ на основни клинико-лабораторни показатели при нозологичните 

единици – DLBCL и BL (Таблица №19 от дисертационния труд). 
 

 Левкоцити 

Средно (от-до) 

x109/l 

Хемоглобин 

Средно (от-до) 

g/l 

Тромбоцити 

Средно (от-до) 

x109/l 

LDH 
Средно 

(от-до) 
U/l 

β2-микроглобулин 

Средно (от-до) 

mg/l 

BL 
59.6 

(13.1 – 113.6) 
90.7 

(74 - 107) 
114.7 

(17 - 229) 
943.5 

(928 – 959) 
10.5 

(3.2 – 17.9) 

DLBCL 
18 

(6.8 – 39) 
102.5 

(85 - 115) 
99.2 

(31 – 147) 
848.8 

(247 - 1806) 
15.0 

(8.2 – 22.3) 

p-value 0.04 0.21 0.72 0.82 0.53 

 
 

4.3 Морфологична и имунофенотипна характеристика 

 

При 4 от пациентите в материал от периферна кръв и костен мозък наблюдавахме типична 

мономорфна популация от средни до големи по размер клетки с окръглени ядра, по-фин хроматинов 

строеж, с видими нуклеоли, силно базофилна необилна цитоплазма, с наличие на липидни вакуоли,  

наподобяваща лимфом на Burkitt. Но при имунохистохимично изследване на материал от лимфен възел 

при един от пациентите отчетохме експресия на BCL6(+), BCL2(+) и CD10 в неопластичната популация, 

като не доказахме генетични преустройства на c-myс гена, което наложи категоризирането на случая 

като некласифицируем едроклетъчен лимфом с характеристики между BL и DLBCL (Фигура №18). 
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Фигура          №18. Морфологична 

характеристика на левкемична изява на 

BL (1), DLBCL (2), FL (3). Оцветяване 

с May-Grünwald-Giemsa (увеличение х 

100)(Фигура №28 от дисертационния 

труд). 

 

 

Останалите 3 случая бяха диагностицирани като BL въз основа на характерната морфологична 

находка, носителство на специфичната генетична транслокация t(8;14)(q24;q32) и наличие на CD10(+) 

лимфомна дифузна инфилтрация в биопсия от тънко черво при 2 от пациентите, която експресираше 

BCL6 в съчетание с c-myc пренареждания. Характерна беше високата пролиферативна активност Ki- 

67>95%. 

 

При пациентите с FL наблюдавахме популация от зрели лимфоидни клетки с неправилен ядрен 

контур, с ядрени вгъвания и оскъдна цитоплазма. При трима беше проведено хистологично изследване 

на костен мозък с хиперцелуларитет и дифузна инфилтрация. Допълнително, при двама беше извършен 

цитогенетичен анализ, който доказа наличие на t(14;18)(BCL2-IgH). 

С помощта на флоуцитометрично изследване идентифицирахме клонална левкемична популация в 

периферна кръв или костен мозък при пациентите с BL и FL. Флоуцитометричният анализ показа средно 

225 x109/l (6.4 – 335.9 x109/l) клонални В-клетки в периферна кръв пациентите, диагностицирани с FL и 

средно 43.5 x109/l (13.05 – 74 x109/l) от случаите с BL. Костномозъчното имуномаркиране показа сходна 

инфилтрация при пациентът с FL и съпътстваща левкопения - 43% и при BL – 35.4%. 

 

 
Бъркитов лимфом 

Имунофенотипната констелация на малигнената популация при пациенти с BL се характеризираше 

с експресия на основните В-клетъчни маркери (CD19, CD20, CD22, CD10, CD79b, HLA DR), както и на 

CD81(100%), CD43(100%), CD185(100%), CD27(100%), sIgM(67%) като имуномаркирането за CD5, 

CD23, CD200, CD305, CD31, CD95 и CD62L бе отрицателно. Лимфомът на Burkitt представлява 

агресивна В-клетъчна неоплазия, която се характеризира с t(8;14)(q24;q32), при която MYC oт 

теломерния край на дългото рамо на осма хромозома 8q24 се транслоцира върху IgH региона на 

хромозома 14q32, в резултат на което настъпва свръхекспресия на c-myc протеина и последваща B- 

клетъчна пролиферация (Kalisz еt al., 2019). 

 

 
Фоликуларен лимфом 

Групата с FL се отличаваше с експресия на пан-В клетъчните маркери CD19, CD10, CD20 (100%), 

CD22 (100%), CD79b (50%), HLA DR (100%). Характерно за всички случаи беше липсата на следните 

маркери: CD5, CD200, CD31 и CD95. FL по правило са негативни за CD5, докато честота на експресия на 

CD23 достига до 70% (Olteanu еt al., 2011), която е значително по-висока от нашите резултати – едва 

25%, но при сравнението следва да има предвид вида изследван материал (биопсия от лимфен възел или 

кръв), както и методичния подход и използваните антитела за имунофенотипизация. Съществуват данни,  

че положителното имуномаркиране за CD23 може се смята за благоприятен прогностичен белег, свързан 

с по-продължителна обща преживяемост (Olteanu еt al., 2011), но малкият брой пациенти не ни 

позволяват собствени наблюдения на този етап. 

В допълнение, насочено сравнихме имунофенотипа на пациентите с FL и този на пациентите с MCL 

и CD5(+/-) MZL, поради значителното припокриване на морфологичните характеристики – атипични 

лимфоидни клетки, част от които с неправилна форма на ядрата и ядрени вгъвания, и свързаните с това 

проблеми при формулиране на предполагаемата диагноза. Установихме значими различия по отношение 
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на силата на експресия и честотата на разпределение на някои маркери (Таблица №18). При съпоставяне 

на групите установихме, че само 25% случаите с FL се позитивираха за CD185 и CD39, докато честотата 

на тези маркери при MCL беше съответно 100% и 86%, а при МZL - съответно 90% и 95% (p=0.005 и 

p=0.003, съответно). Честотата на разпределение на CD62L беше сходна при MZL (33%) и FL (25%), а 

при пациентите с MCL напълно липсваше (p=0.04). Значими различия не бяха установени при 

имуномаркирането за CD11c, CD31 и CD305. 

Данните показаха, че имуномаркирането за CD39 и CD185 е позитивно при значително по-малко 

пациенти с FL, в сравнение с MCL и МZL. По-ниската честота на CD39 се съобщава и от Cardoso et al.. 

Експресията на адхезионната молекула CD62L при FL и MZL беше сходна, докато при MCL не беше 

установена. Различната изява на L-селектин вероятно се дължи на различния механизъм на придвижване 

и homing на лимфоцитите, които предопределят и различията в левкемичната изява на отделните 

нозологични единици. 

 
 
 

Tаблица №17. Сравнителен анализ между пациентите с FL, MCL и CD5(+/-) MZL. Показана е честотата 

на разпределение на позитивните маркери при имунофенотипизация на В-клетките (Таблица №20 от 

дисертационния труд). 
 

Изследвани 
маркери 

FL 
(n=4) 

MCL 
(n=17) 

MZL 
(n=25) 

p-value 

CD11c 25% 0% 25% 0.2 

CD23 25% 6% 25% 0.26 

CD27 25% 60% 70% 0.24 

CD31 0% 20% 19% 0.2 

CD38 50% 69% 23% 0.02 

CD39 25% 86% 95% 0.003 

CD43 25% 25% 9% 0.38 

CD49d 75% 44% 86% 0.06 

CD62L 25% 0% 33% 0.004 

CD81 100% 100% 100% NA 

CD95 0% 11% 28.5% 0.3 

CD185 25% 100% 90% 0.005 

CD200 0% 0% 37.5% 0.003 

CD305 25% 50% 71% 0.16 

sIgM 25% 70% 38% 0.17 

 

 

 
Дифузен В-едроклетъчен лимфом 

 

В нашето проучване беше включен само един пациент с DLBCL с ко-експресия на CD10(+). 

Имунофенотипната характеристика на клоналните В-клетки не беше специфична. Установихме 

неопластична популация, която експресираше CD19, CD20, CD79b, CD10, CD38, sIgM и CD81, а беше 

негативна за CD5 и CD23 (Фигура №19). 

 

Интерес представляваше групата с DLBCL с левкемична изява, при която отсъстваща ко-експресия 

на CD10 (n=7). Средната възраст на пациентите беше 63.8 год. (45 – 77 год.) със съотношение жени:мъже 

0.75 (3 жени, 4 мъже). Групата се характеризираше с левкоцитоза (средно 17.2 x109/l), анемия (средно 102 

g/l) и тромбоцитопения (средно 95.6 x109/l), с високо ниво на LDH (средно 657.4 U/l) и серумен β2- 

микроглобулин (средно 17.3 mg/l). 



33  

 

Фигура №19. 

Флоуцитометричен анализ на 

пациент със CD10(+) DLBCL, 

чиято морфологична 

характеристика наподобяваше 

лимфом на Бъркит (Фигура 

№29 от дисертационния труд). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфологичната характеристика на неопластичната популация в периферната кръв включваше 

средни по размер клетки с анапластни ядра, с относително млад хроматинов строеж, 2-3 нуклеоли, 

обилна базофилна цитоплазма, очертан периферен базофилен кант. Хистологично изследване на костен 

мозък беше проведено при 7 от пациентите, като се наблюдаваше хиперцелуларитет с дифузeн (n=3) и 

смесен (n=4) тип на инфилтрация. Допълнително при трима от пациентите беше осъществена биопсия на 

лимфен възел с данни за заличена архитектоника и дифузно ангажиране от лимфоидни клетки. 

Имунохистохимичното оцветяване показа положително маркиране за BCL2 (n=2), BCL6 (n=1) и 

IRF4/MUM1 (n=5), като CD10 не се позитивира в анализираните случаи. 

 

Посредством флоуцитометрично изследване установихме наличие на клонална В-клетъчна 

популация в периферна кръв средно 4.3 x109/l (2.04 – 9.03 x109/l) или в костен мозък средно 19.5% (8 – 

31%). Неопластичната популация се отличаваше с ясна експресия на В- клетъчните маркери CD19, CD20, 

CD22, CD79b и HLA DR. Всички анализирани проби бяха негативни за CD31, CD62L и CD185 и CD39. 

 

От проведения сравнителен анализ между CD10(-) DLBCL (n=7) и CD10(+) BL и DLBCL (n=4), не 

се установиха статистически значими различия в демографските и клинико-лабораторните параметри 

между двете групи (Таблица №18). Данните ни не потвърдиха наблюденията, че пациентите с 

левкемизирали лимфоми с експресия на CD10 се характеризират с по-кратка обща преживяемост 

(Uherova et al., 2001). 

 
Таблица №18. Сравнителен анализ между CD10(-) DLBCL и CD10(+) BL/DLBCL. (Таблица №21 от 

дисертационния труд). 
 

 Левкоцити 

Средно 

(от-до) x109/l 

Хемоглобин 

Средно 

(от-до)g/l 

Тромбоцити 

Средно 

(от-до)x109/l 

LDH 

Средно 

(от-до)U/l 

β2- 
микроглобулин 

Средно (от- 
до)mg/l 

CD10(-) 
DLBCL 

17.2 
(6.8 - 39) 

102.1 
(85 – 115) 

95.6 
(31 - 147) 

657.4 
(247 – 982) 

17.3 
(11.4 – 22.3) 

CD10(+) 
BL/DLBCL 

50.6 
(13.1 - 113.6) 

94.2 
(74 - 107) 

117.2 
(17 - 229) 

1231 
(928 – 1806 ) 

9.7 
(3.2 – 17.9) 

p-value 0.08 0.38 0.59 0.07 0.23 

 

 
Имунофенотипната изява на неопластичната популация също не показа значими различия по 

отношение на изследваните маркери, освен в експресията на CD38. Случаите с CD10(+) BL и DLBCL се 

характеризираха с положително имуномаркиране за CD38 в 100% от случаите, за разлика от CD10(-) 

DLBCL, при които експресията на маркера беше едва при един пациент (р=0.03). Високата експресия на  

CD38 се свързва с агресивен ход на заболяването и неблагоприятен клиничен изход, кото вероятно 

отразява пролиферативната активност на туморните клетки (Calabretta еt al., 2020). 
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Заключение 

 
Данните от настоящето проучване показват изключителната хетерогенност на В- зрялоклетъчни 

лимфоидни неоплазии с левкемична изява, както по отношение на основните клинични и лабораторни 

показатели, така и по отношение на основните морфологични, имунофенотипни и генетични 

характеристики на малигнената популация. В допълнение, от една страна се наблюдава частично 

припокриване на някои от тези особености при различни заболявания, а от друга – се наблюдава 

хетерогенност по отношение на редица характеристики в рамките на едно и също заболяване. 

 

В основа на получените резултати от настоящия труд, в светлината и на данните от литературата и 

други сходни проучвания, ние предлагаме практически алгоритъм за комплексен подход при 

диагностиката на В-зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии с левкемична изява, позволяващ прецизното 

им диагностициране и класифициране, от една страна както и оценка на индивидуалните особености при 

отделните болни, свързани с особености на протичането и риска, което би позволило оптимизиране на 

лечението при всеки един от тях (Фигура №20). 
 

 

Фигура №20. Практически алгоритъм за комплексен подход при диагностиката на В-зрялоклетъчни 

лимфоидни неоплазии с левкемична изява (Фигура №30 от дисертационния труд). 
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1. Нито един от използваните диагностични методи, самостоятелно не позволява коректно 

класифициране на съответното заболяване при всички пациенти, включени в настоящето 

проучване. 

2. Морфологично изследване на периферна кръв и костен мозък при пациенти с лимфоидни 

неоплазии с левкемична изява може да насочи   диагностичния процес, но самостоятелно не 

може да бъде база за идентифициране на конкретна нозологична категория. Причина за това е 

високата степен на морфологична хетерогенност (както в рамките на една нозологична 

категория, така и в пробите на отделните пациенти) и припокриващи се характеристики между 

отделните заболявания. 

3. Имунофенотипизацията чрез многопараметърна флоуцитометрия позволява: 

3.1. Да се постигне категорична диагноза на базата на установяване на специфични 

имунофенотипни констелации в 90.3% от пациентите с CLL, както и в 100% с HCL. 

3.2. Да бъде насочваща за MCL, но диагнозата следва да бъде подкрепена от допълнителни 

имунохистохимични и/или генетични биомаркери за пренареждане на CCND1 гена. 

3.3. Да идентифицира клоналните клетки при MZL и LPL/MW, но диагностичното 

прецизиране се основава на комплекс от допълнителни клинични и лабораторни показатели (вкл. 

молекулярни). 

4. Малигнените клетки при 9.7% от пациентите с CLL проявяват различна от типичната за 

заболяването експресия на някои от изследваните мембранни антигени и за прецизиране на 

диагнозата следва да бъдат включени допълнителни маркери. Наблюдаваното положително 

имуномаркиране за СD200 в 100% от пациентите с CLL дава основание маркерът да бъде 

препоръчан като задължителен компонент в диагностичния панел. 

5. Молекулярно-цитогенетичните изследвания чрез FISH нямат диагностично значение в контекста 

на В-зрялоклетъчни лимфоидни неоплазии с левкемична изява. Независимо от това, те имат 

предиктивна значимост и са съществен елемент от прогностичното страфициране на 

болните, което определя и мястото им в комплексния диагностичен подход. 

6. За разлика от тях, соматичните мутациите BRAF V600E и MYD88 L265P проявяват изразена 

асоциация, съответно с класическа трихолевкемия и с лимфоплазмоцитен лимфом, което ги 

прави полезен допълнителен критерий при диагностицирането на тези заболявания. 

Същевременно, разпространението им при солидни тумори (BRAF V600E) и при други 

лимфопролиферативни заболявания (MYD88 L265P) ограничава самостоятелната им 

диагностична стойност и обуславя необходимостта, наличието им да се интерпретира 

единствено в контекста на резултатите от всички останали изследвания. 

VI. ИЗВОДИ 
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Приноси с теоретичен характер 

 

1. За първи път в България е проведено системно проучване на голяма група от пациенти със зрели 

лимфопролиферативни неоплазии с левкемична изява посредством комплексен морфологичен – 

имунофенотипен - молекулярен диагностичен подход и са дефинирани констелации с 

диагностично значение. 

2. За пръв път системно са търсени и са установени някои редки морфологични особености и/или 

имунофенотипни констелации, различни от очакваните при съответната нозология при болни с 

В-клетъчни лимфоидни неоплазии с левкемична изява. 

3. Проведен е системен сравнителен микроскопски и флоуцитометричен анализ при пациенти с 

хронична лимфоцитна левкемия и е установена ниска честота на съчетани атипични 

морфологични особености и имунофенотипни констелации без да се асоциират със значими 

различия в клиничното протичане и изход на заболяването, което е в подкрепа на хипотезата за 

принадлежността на типичните и атипични случаи към обща нозологична единица. 

4. За пръв в България са проучени асоциациите между морфологичните и имунофенотипни 

характеристики на малигнените клетки при пациенти с класическа форма и вариантна 

трихолевкемия и при левкемизирали лимфоми с плазмоклетъчна диференциация, в съпоставка с 

други клинико-лабораторни особености и данни за носителството на съответно специфичните 

мутации BRAF V600E и MYD88 L265P. 

 
Приноси с научно-практическо приложение 

 

1. Установени са най-често експресираните имунофенотипни констелации върху лимфомните 

клетки при пациенти с различни левкемизирали В-клетъчни лимфоидни неоплазии в 

Българската популация. 

2. Разработен е практически алгоритъм за имунофенотипизация на малигнената популация в 

периферна кръв и/или костен мозък при болни с левкемизирали лимфоми, който позволява по- 

прецизно диагностициране и отграничаване на нозологични категории и клинично значими 

подгрупи. 

3. Установено е, че дори посредством имунофенотипизация с широк панел изследвани маркери, 

остават случаи с припокриващи се характеристики, които не се вписват точно в нито една от 

дeфинираните нозологични категории. В тази връзка е предложен алгоритъм за интегриране на 

молекулярни биомаркери за прецизиране на диагнозата и оценка на риска. 

VII. ПРИНОСИ 
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