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Дисертационният труд е структуриран е в 7 глави, обхващащи 190 стандартни 
страници, към които се добавя разделът с библиографичната справка, съдържащ 
461 литературни източника на латиница и е разположен на 26 страници. 
Резултатите са онагледени с 11 графики и 18 фигури.  
Дисертационният труд е обсъден, одобрен и насочен за защита на заседание на 
Катедрения съвет на Катедра „Хирургични болести, акушерство и гинекология“ 
към Медицински факултет – Софийски Университет „Св.Климент Охридски“ и  с 
решение на Факултетен съвет на Медицински факултет от 07.04.2016 г. 
Дисертантът е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка към 
Катедра„Хирургични болести, акушерство и гинекология“ при  Медицински 
факултет – Софийски Университет „Св.Климент Охридски“.  
Експерименталната работа е извършена в Лаборатория по Молекулярна 
Фармакология и Химиотерапия при Катедра по Фармакология, Фармакотерапия и 
Токсикология на Фармацевтичен Факултет, МУ-София.  
Официалната защита на дисертационния труд ще се състои на  28.07.2016 г.         
от   13.30  часа в Аулата на Университетска болница „Лозенец“, Медицински 
факултет, Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, ул. Козяк №1  на 
открито заседание на научно жури в състав: 
Председател: 
Доц. д-р Радосвет Петров Горнев, дм, (рецензия) 
Членове: 
Доц. д-р Дорина Асенова Михова, дм (становище) 
Проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм, (становище) 
Проф. д-р Георги Цветанов Момеков,дф, (рецензия) 
Проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дм,  (становище) 
 
Резервни членове: 
Доц. Румяна Симеонова – Витанска дф 
Доц. Д-р Георги Тодоров Георгиев , дм 
 
Материалите по защитата са на разположение на интернет страницата на 
Софийски Университет „Св.Климент Охридски“. 
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1 Използванисъкращения 

17-AAG  17-алиламино-17-деметоксигелданамицин  

17-DMAG  17-деметокси-17-диметиламиноетиламиногелданамицин  

ААС  Атомно-абсорбционна спектрометрия 

АТФ  Аденозинтрифосфат  

АТХСК  Автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки 

АФХ  алкилфосфохолин(и)   

ГП  Глутатионпероксидаза  

ДАГ  Диацилглицерол  

ДМАК  Диметиларсинова киселина 

ДМСО  Диметилсулфоксид  

ДНК  Дезоксирибонуклеинова киселина 

ЕПР  Ендоплазмен ретикулум 

иРНК Информационна  РНК  

кДНК ДНК-копие, получено чрез обратна транскрипция на иРНК 

ЛДХ  Лактат-дехидрогеназа 

ЛФК  Лизофосфатидна киселина 

  

МТТ  3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиев бромид 

НАДФ  никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

НЛР  Нежелана лекарствена реакция 

ОЛЛ  Остра лимфоцитна левкемия 

ОМЛ  Остра миелоидна левкемия 

ПХТ  Полихимиотерапия  

РКР  Реактивни кислородни радикали 

РНК  Рибонуклеинова киселина 

СМС  Сфингомиелинсинтаза  

ТР  Тиоредоксинредуктаза  

ФК  Фосфатидна киселина 

ФХ  фосфатидилхолин 

ХК  Холинкиназа  

ХЛЛ  Хронична лимфоцитна левкемия 

ХМЛ  Хронична миелоидна левкемия 
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ХФТ  Холин-фосфотрансфераза 

ЦДФ  Цитидиндифосфат  

ЦФЦТ  ЦТФ:фосфохолин-цитидилтрансфераза 

чХГТ Човешкихорионгонадотропин  

AQP  

AJCC 

Аквапорин  

American Joint Cancer Comitee 

ATRA  Транс-ретиноева киселина  

BCA  Бицинхонинова киселина 

bFGF Основен фибробластен растежен фактор 

BSA  Говежди серумен албумин 

BCLC 

CDK  

Barcelona Clinic Liver Cancer 

Циклин-зависима киназа 

CFU  Colony  forming units, колония-образуващи единици 

СТР Child-Turcotte-Pugh Scoring System 

CK2  Казеин-киназа 2  

COX-2  Циклооксигеназа-2  

CRP  C-реактивенпротеин 

CTxB Субединица  B на холератоксина 

DAPI  4`,6-диамидин-2`-фенилиндол дихидрохлорид 

DISC  Death inducing signalling complex, сигнален комплекс, индуциращ 
клетъчна смърт 

DSMZ  Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen 
(Германскасбиркаотмикроорганизми и клетъчникултури)  

DTT  Дитиотрейтол  

EDTA  Етилендиаминтетраоцетна киселина 

EGFR  Рецептор за епидермален растежен фактор 

EMEA  European Medicines Agency (Европейскаагенцияполекарствата)  

ERK  extracellular signal-regulated kinase, киназа, регулирана от 
извънклетъчни сигнали 

FasL Fas-лиганд 

FBS  Фетален телешки серум 

FDA  Food and Drug Administration (агенциятазаконтролнахраните и 
лекарствата в САЩ)  

FGFR  Рецептор за фибробластен растежен фактор 
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FITC  Флуоресцеинизотиоцианат  

GA  Гелданамицин  

GAPDH  Глицералдехид-3-фосфат-дехидрогеназа  

GM-CSF  Гранулоцитно-макрофагеаленколония-стимулиращ фактор 

HDAC  Хистондеацетилаза  

HDL  Липопротеини  с висока плътност 

HGF  Хепатоцитен растежен фактор 

HPC  Хексадецилфосфохолин  

IAP  Inhibitor of apoptosis protein, протеин, инхибиращапоптозата 

IC50  Средна инхибираща концентрация 

IFN  Интерферон  

IGF-1  Инсулиноподобен растежен фактор 1  

IGF-1R  Рецептор за IGF-1  

IKK  IκB-киназа 

IL  Интерлевкин  

JAK  Янускиназа 

JNK  c-Jun NH2-terminal kinase, киназа, фосфорилираща c-Jun в N-
терминалнатаобласт 

LDL  Липопротеини с нискаплътност 

MAPK  Митоген-активиранапротеинкиназа 

M-CSF  Макрофагеален колония-стимулиращ фактор 

MIP  Макрофагеален възпалителен протеин 

MMP  Матриксна металопротеиназа 

  

MSK  Mitogen - and stress-activated protein kinase, протеин-киназа, 
активираща се от митогени и стрес 

MTD  Максимална поносима доза 

NF-κB Ядрен фактор κB 

OPC  Октадецилфосфохолин  

PARP  Поли(АДФ-рибоза)-полимераза 

PCR  Полимеразна верижна реакция 

PDK  Фосфоинозитид-зависимакиназа 

PI3K  Фосфатидилинозитол-3-киназа  

PIP2  Фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат  
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PIP3  Фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат  

PKB (PKC, 
PKD)  

Протеин-киназа B (C, D)  

PLC (PLD) 

PMA 

Фосфолипаза C (D)  

12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate, 4β,9α,12β,13α,20-
Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one 12-tetradecanoate 13-acetate 

PMSF  Фенилметилсулфонил флуорид 

PVDF  Поливинилиденди флуорид 

RANK  Рецептор-активаторна NF-κB 

RANKL  Лиганд за рецептора-активаторна NF-κB 

RT  Обратна транскрипция 

SDF-1  Произвеждан от стромните клетки растежен фактор 1  

SDS  Натриев додецилсулфат 

SF  Фракция на преживелите клетки 

STAT  Signal transducer and activator of transcription, сигнален трансдуктор 
и транскрипционен активатор 

Sβ2M  Серумен  β2-микроглобулин  

TGFβ  Трансформиращ растежен фактор бета 

TGFβ–R  Рецептор за TGFβ  

TNF-α  Тумор-некротиченфактор алфа 

TRAIL  TNF-сроден апоптозоиндуциращ лиганд 

VEGF  Съдово-ендотелен растежен фактор 

VEGFR  Рецептор за VEGF  
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3 Въведение 

Хирургичното лечение, включващо и чернодробна трансплантация се явява най-
ефикасния начин за третиране на пациенти с хепатоцелуларен карцином. Въпреки 
това под 30% от пациентите с хепатоцелуларен карцином са подходящи за 
хирургична намеса, основно поради мултифокалността на измененията, които 
често се явяват на фона на хронично чернодробно заболяване. В последното 
десетилетие все по-голям брой тумори се откриват в ранни стадии на 
заболяването и при мониториране на пациенти с висок риск. Хирургичното 
лечение е по-безопасно, с приемливо отношение на обща смъртност при болни с 
цироза – 5%. При повече от 50% от случаите с дълъг период на преживяемост е 
предприета адекватна анатомична резекция, докато парциалните резекции се 
свързват с високостепенна туморна рекурентност. Фоновите промени на хронично 
чернодробно заболяване обуславят огнища с висок премалигнен потенциал, но 
това не пречи пред приемането на екстирпация на малки тумори да бъде 
предпочитан подход, поради високия процент на случаи с висока или много висока 
преживяемост. 

Ефикасността на чернодробната резекция при пациенти с ХЦК, които покриват 
критерии за трансплантация е дискусионна тема във връзка с три важни причини: 

1) Съвременни епидемиологични данни показват увеличен брой случаи с ХЦК 
в развиващите се страни, като броя на случаите се удвоява средно на  12 
години. 

2) Съществува хроничен недостиг от черни дробове за трансплантация при 
пациенти с ХЦК, дори при рестриктивните критерии за селекция на 
пациенти. Броят на възможните донори в развитите страни е чувствително 
по-малък от този в развиващите се страни и се отчита по-дълъг период за 
донорско изчакване. 

3) Изследванията показват добри резултати за преживяемост /5 годишна 
преживяемост при над 70%/ при пациенти със заболяване извън 
трансплантационните критерии „Милано”. Оценката на резекцията като 
алтернативна техника на трансплантацията е задължителна и подобрява 
резултатите при пациенти, свързани с използване на ограничен органен 
функционален ресурс и ограничаване на потенциално сериозни или 
фатални усложнения във времето на изчакване на донорски орган. 

Всички наши пациенти с покрити критерии „Милано” показаха добре компенсирано 
заболяване с клас А по СТР. Това е индикатор, който може да бъде валиден като 
прогностичен фактор, защото оценка може да бъде направена и след извършване 
на резекция на ХЦК. При пациенти с клас В по СТР, резекцията е с ограничена 
ефикасност и се препоръчва трансплантация като средство на избор. Средната 
преживяемост на пациенти с този клас е 6 месеца по литературни данни 
/Santambrogio R, Kluger MD, Costa M, et al, 2013/ Последните автори също 
подкрепят трансплантацията като по-добра алтернатива в сравнение с 
резекцията. Ефективността на резекцията при пациенти с хистологична диагноза 
на фиброза/цироза е дискусионна. Наличието на цироза се свързва с 
невъзможност за дефинитивно елиминиране на възникналия туморен процес – 
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чернодробното заболяване персистира с възможността denovo да възникват 
допълнителни огнища на малигнена трансформация. Трансплантацията е в 
състояние да третира, както туморния процес, така и съпътстващото чернодробно 
заболяване и е рационално обоснована, особено в случаи на високостепенна 
цироза. Независимо че представителството на цироза се свързва с по-лоша 
прогноза при пациенти, покриващи критерии „Милано”, тя не представлява 
противопоказание за хирургична намеса, особено в случаи с компенсирано 
хронично чернодробно заболяване. Резекцията може да бъде първа линия на 
третиране при пациенти с асоциирани и компенсирани хронични чернодробни 
заболявания и цироза. Извършването на чернодробна резекция като средство на 
избор предполага възможността, биологичната прогресия на ХЦК да бъде 
предсказвана на основата на хистологичния профил на резецирания тъканен 
материал /степен на хистологична диференциация и микроскопска съдова 
инвазия/. Тази стратегия може да оптимизира избора на пациенти за 
трансплантация. Важно предимство на резекцията е, че съхранява възможностите 
за вторично третиране, включително повторна резекция, перкутанно 
радиофреквентна аблация, трансартериална хемоемболизация или спасителни 
операции, представляващи неотложно третиране за пациенти с рекурентно 
заболяване след предходна резекция. Теоретично 87% от пациентите с 
рекурентно заболяване след резекция за ХЦК при покрити критерии „Милано” са 
кандидати за спасителна чернодробна трансплантация. В голяма част от 
пациентите резекцията последвана от чернодробна трансплантация показва 
повишена преживяемост. По-висока петгодишна преживяемост се наблюдава при 
резекция и спасителна трансплантация срещу първична трансплантация в 
съотношение 66% срещу 58%. 

Експерименталните изследвания върху трансформирани хепатоцити в клетъчни 
култури и тяхното приложение като модел за функционални и диагностични 
анализи са модерно и перспективно направление в клетъчната биология и 
цитопатология. Търсят се възможности за разработване на оптимални invitro 
модели за системно практическо оценяване на настъпващите изменения в 
чернодробните клетъчни популации при различни експериментални, 
физиологични и патологични условия. Съществен структурен елемент на 
хепатоцитите са автофагиалните вакуоли (автофагозомите). Те съдържат 
фрагменти от органели, намиращи се в различен стадий на ензимно разграждане. 
Наблюдавани са както в човешки, така и в животински чернодробни клетки. 
Съществуват две основни вътреклетъчни системи създаващи и елиминиращи 
деградационни продукти и съединения: убиквитин-протеазомна система и 
автофаго-лизозомална система. Деградирането на убиквитин-конюгираните 
протеини е медиирано чрез процес на протеолиза в протеазомите, докато 
автофагичното разрушаване на вътреклетъчните компоненти се медиира чрез 
лизозомите. Съществуват три типа автофагия: макроавтофагия, микроавтофагия 
и шаперон-медиирана автофагия, които се различават, както по физиологични 
функции, така и по пътища на доставяне на цитоплазмени материали в 
лизозомите. Процесът, независимо от неговите разновидности, е важен за 
клетъчните растеж, развитие и хомеостаза и осъществяването на баланс между 
синтез, разграждане и разделно рециклиране на клетъчни продукти. Нарушената 
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регулация на процеса на автофагия в хепатоцитите се наблюдава при широк 
набор нозологични единици свързани с чернодробно увреждане и канцерогенеза 
– алфа 1 антитрипсинов дефицит, алкохолна болест на черния дроб, исхемична 
реперфузия при чернодробни увреждания и хепатоцелуларен карцином. 

В чернодробната канцерогенеза, процесът на авгофагията изпълнява няколко  
функции: 

1) Като клетъчен адаптивен механизъм към стрес, тя подпомага повишената 
преживяемост на туморните клетки. 

2) Тя се увеличава при лъче и химиотерапия, като допринася за клетъчната 
смърт. 

3) Съществуват генетични доказателства, подкрепящи тезата, че автофагията 
може да изпълнява тумор-супресорна функция. Те показват, че 
моноалелните делеции на автофагичен ген beclin 1, подпомагат 
туморогенезата. Хетерозиготните разкъсвания на beclin 1, намаляват 
автофагията и увеличават честотата на спонтанно възникващи 
неопластични заболявания.  

По този начин beclin 1 се проявява като хапло-инсуфициентен тумор супресорен 
ген. Регулацията на автофагията посредством онкогени  или тумор-супресорни 
гени показва значителна вариабилност. Антиапоптотичните протеини /Bcl-2,Bcl-xl, 
Bcl-w, Mcl - 1/ могат да подтиснат автофагията, докато някои тумор супресорни 
белтъци /BH3, DAPK1, PTEN, TSC1,TSC2/ я индуцират.  

Тумор супресорният ген р53 има двойствена позитивна и негативна регулаторна 
функция: 

- В ядрото р53 действа като автофагичен индуциращ транскрипционен 
фактор. 

- В цитоплазмата той има подтискаща функция и неговото разпадане е нужно 
за индукция на автофагията. 

Основната експресия на автофагични гени се подтиска в условия на гладуване 
при различни линии от туморни хепатоцити с вариращ малигнен фенотип. При по-
малигнените  фенотипове на хепатоцелуларни карциноми се отчита дефект в 
автофагията. Той е съпроводен от много ниска експресия на beclin 1. Тези 
резултати показват, че дефект в автофагията, съвместно с подтисната програма 
за клетъчна смърт, са в състояние да подпомагат туморната прогресия и лошата 
прогноза при хепатоцелуларните карциноми. Вътречернодробните  имунни и 
възпалителни клетки, също като хепатоцитите се проявяват като източници и 
мишени на цитокини. Потенциращите процеса на възпаление цитокини /тумор-
некротизиращ фактор α, интерлевкини 1 и 6/ са увеличени в голяма част от 
случаите на възпалителни процеси в черния дроб. Най-важна роля в 
чернодробната хомеостаза изпълнява тумор-некротизиращият фактор α, защото 
може да активира, както проапоптотични /каспази/, така и антиапоптотични /NFκB/ 
пътища в хепатоцитите, като допринася както за метаболитните ефекти, така и за 



 

11 

регенераторните промени в органа. Степенно увеличени нива на същия фактор се 
отчитат и при алкохолен хепатит. Убедителните доказателства /клинични и 
морфологични/ за този ефект, кореспондират и с клинични проучвания с антитела 
срещу фактора при остър алкохолен стеатохепатит – биологичният ефект е слабо 
проявен, на фона на тежки странични реакции и проявяващи се инфекции. 
Появата на възпалителна реакция към първични тумори може да допринася за 
туморния растеж и прогресия. Високата честота на проява при хронични 
възпалителни и продуктивни процеси се потвърждава от увеличено 
представителство на активирани моноцити и интерлевкин-17 продуциращи клетки 
в околотуморните зони. Нивата на секреция от активирани моноцити на 
потенциращи възпалението цитокини, трябва да стане много висока за да може 
свързаното усилване на възпалителния процес да има и противотуморен ефект.  

Пътищата на процесана хепатоканцерогенеза се свеждат до две основни 
направления: 

1) Клонове от туморни клетки възникващи от хепатоцити, претърпели мутации 
и клонална селекция /хипотеза на дедиференциация/. 

2) Активация на чернодробни стволови/клетки-предшественици с дефекти в 
съзряването, водещи до поява на туморни клонове /хипотеза за блокиране 
на съзряването/матурационен арест//. 

Тези пътища не са взаимно изключващи се и могат едновременно да се включват 
в хепатоканцерогенезата. 
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Клетките на ХЦК наподобяват нормални чернодробни клетки с вариращо 
разпространение, което зависи от степента им на диференциация. Ядрата са с 
различна големина, видими ядърца и високо ядрено-цитоплазматично 
съотношение. Ядрата могат да бъдат хиперхромни и с неравен контур. Туморните 
клетки имат ясно отграничени клетъчни мембрани и умерено еозинофилна фино 
гранулирана цитоплазма. В нея могат да се съдържат различни вътреклетъчни 
продукти, разпределението на които наподобява, както нормални, така и 
патологично променени клетки. Жлъчните каналчета са винаги представени 
между клетките, като могат да бъдат визуализирани имунохистохимично с 
поликлонален антисерум към карциноембрионален антиген, поради наличието на 
крътосано реактивен билиарен гликопротеин 1. Жлъчен пигмент може да бъде 
открит в туморните клетки или в дилатирани каналчета в около 50% от туморите. 
Разположени в цитоплазмата липидни вакуоли, могат да се открият в различен 
брой туморни клетки. Те са обилни в до 10% от клетките. В тези случаи 
цитоплазмата изглежда бледа, неравномерно просветлена и зоново оптично 
празна. В цитоплазмата на до 20% от клетките се откриват телца на Малори-Денк 
и хиалинни глобули. Могат да се установят депозити от α 1-антитрипсин, докато 
фибриноген и други плазмени протеини се откриват само чрез 
имунохистохимични оцветявания, като понякога образуват матирани 
цитоплазмени включвания. При бройното си увеличение клетките от ХЦК 
възпроизвеждат чернодробни пластинки. В ранните фази, наричани ранен ХЦК, 
клетките нарастват, като образуваните пластинки наподобяват циротични възли. 
Ретикуларната рамка и понякога порталните трактове са съхранени. Дори 
клетките да са високо диференцирани, те имат високостепенни ядрено-
цитоплазматични съотношения, ядрата изглеждат като наблъскани, докато 
пролифериралите клетки започнат да образуват абнормни тънки трабекули или 
псевдожлези. 

С прогресията на тумора, нормалните структури се загубват, а възелчетата 
напълно се заместват от туморни клетки. Най-често туморите показват 
трабекуларен тип на растеж с тънки ивици от клетки, разделени от съдови 
синусоиди, подобни на нормалните чернодробни структури. Бързият тип на 
растеж води до образуване на пластинки, които са тънки и усукани, а крайните 
трабекули са заобиколени от ендотелни клетки, които фенотипно наподобяват 
капилярен ендотел /CD34 положителни/, за разлика от нормалния синусоидален 
ендотел /CD34 отрицателен/. Центровете на трабекулите могат да съдържат 
силно разширени каналчета, образуващи псевдожлезен тип на нарастване. Когато 
двата типа са представени и нарастват едновременно, трабекулите притискат и 
деформират синусоидите и образуват полета от туморни клетки /компактен тип на 
растеж/. Съединителнотъканната строма е разрехавена, а ретикуларните влакна 
са липсващи или бройно намалени, като се откриват само в периферията на 
трабекулите. Много рядко ХЦК може да образува обилна строма /скирозен тип/. 

Когато стромата е съставена от ламели колаген, туморът се обозначава като 
фиброламеларен ХЦК. Към редките варианти се отнасят: пелиозоподобен ХЦК 
/съдовите прастранства наподобяват пелиоза на черния дроб/, ХЦК с доминиращо 
светли клетки, ХЦК с изразена екстрамедуларна хемопоеза, ХЦК с 
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остеокластоподобни гигантски клетки и ХЦК с високостепенна 
вретеновидноклетъчна метаплазия. 

Целта на настоящата дисертация беше да се разработи in vitro модел на 
чернодробно възпаление, чиято практическа реализация да бъде свързана с 
търсене на нови маркери за ранна диагностика на инфекциозно и туморно 
индуцирано хепатоцелуларно увреждане, както и с разработването на нови 
предклинични фармакологични тестове за оценка на in vitro ефектите на 
потенциални хепатопротектори. Последното е от съществено значение за 
въвеждането на нови in vitro тестове за токсичност, които ще намалят броя на 
опитните животни и ще допринесат за практическото приложение на принципите 
на т. нар. три R – „Replacement, Reduction and Refinement of animal experiments” 
(заместване, намаляване и усъвършенстване на опитите с животни). Този модел 
беше разработен от нас чрез ко-култивране на човешка хепатоцитна клетъчна 
линия HEP-G2 със стимулирани еозинофили, а проведените с него експерименти 
доказваха неговата функционалност. За неговото създаване ние се базирахме на 
литературни данни за in vitro модели с първични клетки или с клетъчни линии. 
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4 Цел и задачи на изследването 

 

Основната цел на проучването включва  разработване на оптимизиран 
функционален алгоритъм за оценка и селекция на пациенти с първичен 
хепатоцелуларен карцином, подлежащи на хирургично лечение.  

Допълнителна цел на изследването е чрез експериментален in vitro модел за 
структурно-функционален анализ да се разширят възможностите за оценка на 
настъпващите промени в чернодробни клетки при определени физиологични и 
патологични условия (свързани с автофагия).    

Определяне на възможностите  на следоперативния регенераторен процес и 
толеранса на съхранени зони от паренхима към по-големи по обем чернодробни 
резекции. 

 

Изследователските  задачи включват: 

1) Разработване на експериментален in vitro модел за анализ на хепатоцитна 
култура (клетъчна линия НEP-G2 от малигнено трансформирани човешки 
хепатоцити); 

2) Отчитане на индуцирани възпалителни промени в тази клетъчна линия чрез 
въздействие с цитокини и  чрез директно добавяне в култивационната 
среда на стимулирани моноцити (получени от подложени на 
диференциация с phorbol-12-myristate 3-acetate (PMA) човешки левкемични 
бласти); 

3) Сравнителен анализ на клетъчния отговор – пролиферация, автофагия, 
апоптоза при различни експериментални условия с помощта на 
цитометрични и цитологични методи;  

4) Изследване на възможностите за повишаване на устойчивостта на 
хепатоцитите при различни експериментални въздействия. 

5) Изследване на експресията на интегринови рецептори, на ядрен 
транскрипционен фактор капа В и степента на неговата активност, както и 
на маркери за индуциране на автофагия в култивирани хепатоцити. 
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5 Материали и Методи 

За клиничен сравнителен материал бяха използвани пациенти, преминали през 
Клиника по Обща и Оперативна хирургия на Университетска болница „Лозенец“ за 
период от 10 години /2006-2016/. Обособена е група от 16 пациенти, покриващи 
трансплантационни критерии „Милано”. В групата от 16 пациенти, покриващи 
трансплантационни критерии „Милано“, 11 /68,75%/  от пациентите са мъже и 5 
/31,25%/ са жени. Възрастовият интервал е 41 – 81 години, а средната възраст е 
61 години. 5 /31,25%/ от пациентите са с хронична хепатит В вирусна инфекция, 3 
/18,75%/ са с хронична  хепатит С вирусна инфекция. Всички пациенти са 
класифицирани към група А по  Child-Turcotte-Pugh  сборираща система. 
Критериите за избор на кандидати за резекция се основават върху стадиращи 
системи. Ранните стадии на малигненото заболяване /стадий І – ІІ/ са най-добри 
кандидати за резекция с или без адювантна терапия. Оценката на прогнозата е 
комплексна, особено при хепатоцелуларни карциноми /ХЦК/, защото сравнени с 
други тумори, големината на първичното огнище, засягането на регионален 
лимфен колектор и отдалечената дисеминация не се считат за основен стандарт. 
Патоморфологичната информация изисква определяне на микроскопска съдова 
инвазия, която е налице в 19% от нашите случаи. Тези 19% корелират с ниска 
степен на диференциация при представените тумори. 

5.1 Приготвяне на микроскопски препарати от клетъчните тест-системи 

Хепатоцитите бяха ко-култивирани със стимулираната моноцитна клетъчна линия 
в плаки за тъканно култивиране върху стерилни предметни стъкла. Предметните 
стъкла бяха обработени по класически метод на Мей-Грюнвалд –Гимза и неговата 
експресна модификация, като бяха следвани указания описани в Armed Forces 
Institute of Pathology. Advanced Laboratory Methods in Histology and Pathology 1994, 
p207-231, American registry of Pathology. WashingtonDC. Използваните реактиви 
имаха еднаква продуктова валидност : 2 години и еднакви изисквания за 
съхранение: 15-25 градуса по Целзий.  

Използвани методи при експерименталните изследвания: 
1) Клетъчно култивиране 
2) Метод за оценка на виталност и пролиферация на еукариотни клетки при in 

vitro условия 
3) Приготвяне на микроскопски препарати от клетъчните тест-системи. 
4) Визуализиране на белези на програмирана клетъчна смърт. 
5) Сравнителен анализ на ко-културата с препарати от пациенти с 

чернодробно възпаление 
 
Молекулярно-биологични методи за анализ на генна експресия в еукариотни 
клетки 
  

1) Замразяване на клетъчни проби за анализ на протеини. 
2) Лизиране на еукариотни клетки с цел изолиране на протеини за 

денатурационна гел-електрофореза 
3) Определяне на протеинова концентрация по метода на Pierce (BSA Protein 

Assay, PierceTM). 
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4) Фракциониране на протеини по молекулна маса в денатуриращ 
полиакриламиден гел (ПААГ). 

5) Имуноблот. 
6) Метод за визуализиране на ядрена ДНК с разтворна Hoechst. 
7) Визуализиране на кисели вакуоли с акридиново оранжево. 

5.2 Статистически анализ 

За отчитане на данните от пациенти беше използван статистически пакет за 
обществени науки SPSS for Windows version 19.0 (SPSS, Munich, Germany). При 
обработката са използвани честотен, графичен и вариационен анализи. 
Получените данни са представени чрез средни стойности и са сравнени с 
помощта на Student t-test. Статистически значими различия са отчетени при р< 
0,01. Разликите в стойностите от различните проби са сравнени чрез Tukey-
Kramer анализ /при статистическо ниво на значимост р< 0,05/. За обработка на  
данните от МТТ теста беше използвана програма Graph Pad Prizm (GraphPad 
Prism 5.0 Software). 
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6 Резултати и дискусия 

За клиничен сравнителен материал бяха използвани пациенти, преминали през 
Клиника по Обща и Оперативна хирургия на Университетска болница „Лозенец“ за 
период от 10 години /2006-2016/. Обособена е група от 16 пациенти, покриващи 
трансплантационни критерии „Милано”. За клиничен сравнителен материал са 
използвани пациенти преминали през Клиника по Обща и оперативна хирургия на 
Университетска болница „Лозенец“ за период от 10 години /2006-2016/. В групата 
от 16 пациенти, покриващи трансплантационни критерии „Милано“, 11 /68,75%/ от 
пациентите са мъже и 5 /31,25%/ са жени. Възрастовият интервал е 41 – 81 
години, а средната възраст е 61 години. 5 /31,25%/ от пациентите са с хронична 
хепатит В вирусна инфекция, 3 /18,75%/ са с хронична  хепатит С вирусна 
инфекция. Всички пациенти са класифицирани към група А по  Child-Turcotte-Pugh  
сборираща система. Критериите за избор на кандидати за резекция се основават 
върху стадиращи системи. Ранните стадии на малигненото заболяване /стадий І – 
ІІ/ са най-добри кандидати за резекция с или без адювантна терапия. Оценката на 
прогнозата е комплексна, особено при хепатоцелуларни карциноми /ХЦК/, защото 
сравнени с други тумори, големината на първичното огнище, засягането на 
регионален лимфен колектор и отдалечената дисеминация не се считат за 
основен стандарт. Патоморфологичната информация изисква определяне на 
микроскопска съдова инвазия, която е налице в 19% от нашите случаи. Тези 19% 
корелират с ниска степен на диференциация при представените тумори. 

6.1 Оценка на чернодробен функционален резерв 

Прогнозата и преживяемостта на пациенти с чернодробна цироза и надхвърлящи 
състояния на прогресия зависят изключително от стадия на заболяването. 
Различни индикатори служат за разграничаване на отделните стадии и за 
прогнозиране на преживяемостта. Системата за класификация на Child – Turcotte, 
разработена през 60-те години на ХХ век за оценка на риска при пациенти, 
подложени на оперативна портална декомпресия  включва два обективни 
критерия – билирубин и албумин и три променливи – асцит, енцефалопатия и 
хранителен статус. Рugh модифицира системата и тя става точкова (на Child – 
Turcotte – Pugh (CTP). Точковата система отново включва 5 параметъра, но 
хранителния статус е заменен с протромбиново време. Включването на албумин и 
протромбиново време трябва по-добре да отразяват синтетичната, а на 
билирубина – елиминационната функция на черния дроб. Всички включени в 
системата параметри представляват прогностични маркери. Концентрацията на 
албумина зависи не само от синтетичната функция на органа, но и от загубата му 
през съдовете при състояния на сепсис и асцит. Концентрацията на билирубина 
нараства не само при увредена чернодробна функция, но и в резултат на 
бъбречна недостатъчност, хемолиза или сепсис. Сепсисът или бъбречната 
недостатъчност променят, както протромбиновото време, така и допринасят за 
развитие на метаболитна енцефалопатия. Това прави системата подходяща за 
мултиорганна оценка на пациенти с хепатоцелуларен карцином. Включените 
критерии са избрани емпирично, така че да се дефинират три различни групи с 
нарастваща тежест на заболяването – А, В, С. 
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Child – Turcotte – Pugh (CTP) класове получени на база общ брой точки 

Клас А /5-6 точки/ Чернодробно заболяване с най-малка тежест. 

Клас В /7-9 точки/ Чернодробно заболяване с умерено изразена тежест. 

Клас С /10-15 точки/ Чернодробно заболяване с високо изразена тежест. 

Клинични и 
лабораторни 
критерии 

1 точка 2 точки 3 точки 

Енцефалопатия  Няма  Лека до умерена Тежка  

Асцит  Няма  Лек до умерен Тежък  

Билирубин (mg/dl) <2(<34,2 mkmol/l) 2-3(34,2 – 51,3)  3(>51,3) 

Албумин (g/dl)  3,5 (>35 g/l) 2,8 – 3,5 (28 – 35) < 2,8 (< 28 g/l) 

PT(сек) < 4 4 – 6  6 

PT(INR) < 1,7 1,7 – 2,3  2,3 

Общият брой точки не е  равномерно разпределен в отделните класове, за да 
отразява по-ефективно клиничното влияние на всеки нарастващ клас по 
отношение на прогнозата на заболяването. 

Тази система се отличава с някои важни предимства като: 

1) Системата е проста, не изисква сложни изчисления, подходяща е за 
употреба от клиницисти като прогностичен модел. 

2) Препоръчва се за оценка при всяка клинична визита. 

Ограничения се свеждат до: 

1) Два от петте индикатора /асцит и енцефалопатия/ се интерпретират 
субективно. 

2) Кървенето от варици, което е маркер за чернодробна декомпенсация не е 
включено в точковата система. 

Независимо, че не всички пациенти с клас А по СТР имат хомогенен чернодробен 
функционален резерв, хирургичният риск при тях може да бъде минимизиран. 
Цирозата и хепатоцелуларният карцином принадлежат към групата заболявания, 
за които преживяемостта е принципен въпрос. Основната насока на 
прогностичните модели при пациенти с тези заболявания е оценка на 
вероятността от смърт в определен времеви интервал. Тези модели 
представляват и основа за оценка на два други параметъра: 

1) Количествена оценка на функционален резерв на черния дроб. 

2) Оценка на възможността за прилагане на оперативна интервенция или 
други агресивни терапевтични процедури. 
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Прогностичната система MELD (Model for End Stage Liver Disease) се предлага 
като алтернатива на  CTP (Child-Turcotte-Pugh) точковата система. Първоначално 
създадения модел е служи за предсказване на преживяемост след трансюгуларен 
интрахепатален портосистемен шънт(TIPS). Чрез мултивариантен анализ е 
установено, че сред възможните променливи четири имат значимо и независимо 
влияние върху преживяемостта (билирубин, креатинин, INR и причината, довела 
до развитие на цироза/хепатоцелуларен карцином). 

За намаляване въздействието на екстремни резултати е използвана 
логаритмична трансформация на количествените данни. Към всяка прогностична 
променлива се въвежда регресионен коефициент, който отразява нейната тежест 
при оценка на риска за смърт. Рисковата оценка за всеки пациент се изчислява на 
основата на формула: 

MELD=9,6log(CREA mg/dl) + 3,8log(Tbill mg/dl) + 11,2log(INR) +6,4  

(етиологичната причина).  

Ако причината е алкохол или холестаза се задава стойност 0, ако е друга се 
задава стойност 1. 

Интервалът на вариации на MELD е от 6 до 40. 

Приема се, че MELD адекватно предсказва смъртност, както при хоспитализирани, 
така и при амбулаторни пациенти с цироза, като моделът може да се прилага при 
пациенти с различна причина за развитие на цироза и различна тежест на 
заболяването. Статистиката на 3 месечна смъртност показва следните стойности 
за MELD: 

 MELD< 9 – 2,9% смъртност 

 MELD 10-19 – 7,7% смъртност 

 MELD 20-29 – 23,5% смъртност 

 MELD 30-39 – 60% смъртност 

 MELD> 40 – 81% смъртност 

MELD е добър прогностичен показател в случаи на кървене от варици, спонтанни 
бактериални перитонити и хепаторенален синдром. В САЩ MELD се прилага като 
реферативна оценяваща система при чернодробна трансплантация, като са 
направени две модификации: 

 Последната променлива – причината за цироза се заменя с постоянна 
величина 6,4. При пациенти с концентрация на билирубина и креатинина 
под 1 mg/dl, съответно 17 и 90 mkmol/l и INR<1, същите се закръгляват на 1 
за да не се появяват отрицателни резултати за MELD. 

 Пациенти с цироза за трансплантация с хепатоцелуларен карцином се 
оценяват с 24 или 29 точки по MELD за риск от смърт в рамките на 3 месеца 
в зависимост от стадия на тумора  

/І стадий – единичен възел, по-малък от 2 см. 
ІІ стадий – единичен възел, между 2 и 5 см. 
Между 2 и 3 възела, всеки по-малък от 3 см/. 
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Днес MELD точките са намалени съответно на 20 и 24 поради 
свръхприоритизиране на пациентите с хепатоцелуларен карцином [280,281,282]. 
Ефикасността на чернодробната резекция при пациенти с ХЦК, които покриват 
критерии за трансплантация е дискусионна тема във връзка с три важни причини: 

1) Съвременни епидемиологични данни показват увеличен брой случаи с ХЦК 
в развиващите се страни, като броя на случаите се удвоява средно на  12 
години. 

2) Съществува хроничен недостиг от черни дробове за трансплантация при 
пациенти с ХЦК, дори при рестриктивните критерии за селекция на 
пациенти. Броят на възможните донори в развитите страни е чувствително 
по-малък от този в развиващите се страни и се отчита по-дълъг период за 
донорско изчакване. 

3) Изследванията показват добри резултати за преживяемост /5 годишна 
преживяемост при над 70%/ при пациенти със заболяване извън 
трансплантационните критерии „Милано”. Оценката на резекцията като 
алтернативна техника на трансплантацията е задължителна и подобрява 
резултатите при пациенти, свързани с използване на ограничен органен 
функционален ресурс и ограничаване на потенциално сериозни или 
фатални усложнения във времето на изчакване на донорски орган. 

Всички наши пациенти с покрити критерии „Милано” показаха добре компенсирано 
заболяване с клас А по СТР. Това е индикатор, който може да бъде валиден като 
прогностичен фактор, защото оценка може да бъде направена и след извършване 
на резекция на ХЦК (Фиг. 1-4). 

При пациенти с клас В по СТР, резекцията е с ограничена ефикасност и се 
препоръчва трансплантация като средство на избор. Средната преживяемост на 
пациенти с този клас е 6 месеца по литературни данни, което подкрепя 
трансплантацията като по-добра алтернатива в сравнение с резекцията. 

Ефективността на резекцията при пациенти с хистологична диагноза на 
фиброза/цироза е дискусионна. Наличието на цироза се свързва с невъзможност 
за дефинитивно елиминиране на възникналия туморен процес – чернодробното 
заболяване персистира с възможността de novo да възникват допълнителни 
огнища на малигнена трансформация. 

Трансплантацията е в състояние да третира, както туморния процес, така и 
съпътстващото чернодробно заболяване и е рационално обоснована, особено в 
случаи на високостепенна цироза. Независимо че представителството на цироза 
се свързва с по-лоша прогноза при пациенти, покриващи критерии „Милано”, тя не 
представлява противопоказание за хирургична намеса, особено в случаи с 
компенсирано хронично чернодробно заболяване. Резекцията може да бъде 
първа линия на третиране при пациенти с асоциирани и компенсирани хронични 
чернодробни заболявания и цироза. Извършването на чернодробна резекция като 
средство на избор предполага възможността, биологичната прогресия на ХЦК да 
бъде предсказвана на основата на хистологичния профил на резецирания 
тъканен материал /степен на хистологична диференциация и микроскопска 
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съдова инвазия/. Тази стратегия може да оптимизира избора на пациенти за 
трансплантация. 

Важно предимство на резекцията е, че съхранява възможностите за вторично 
третиране, включително повторна резекция, перкутанно радиофреквентна 
аблация, трансартериална хемоемболизация или спасителни операции, 
представляващи неотложно третиране за пациенти с рекурентно заболяване след 
предходна резекция. Теоретично 87% от пациентите с рекурентно заболяване 
след резекция за ХЦК при покрити критерии „Милано” са кандидати за спасителна 
чернодробна трансплантация. В голяма част от пациентите резекцията 
последвана от чернодробна трансплантация показва повишена преживяемост. 
По-висока петгодишна преживяемост при резекция и спасителна трансплантация 
се наблюдава срещу първична трансплантация в съотношение 66% срещу 58%. 

 

Фиг. 1 Сравнение на морфологичните промени при хепатоцелуларна канцерогенеза 
/подбрано от наши тъканни проби, НЕ, х400/. А. Хепатоцелуларна хиперплазия с 
високостепенна дисплазия: Митотичната активност е ограничена при запазени 
междуклетъчни контакти и единични автофагозоми. С. Първичен хепатоцелуларен 
карцином: Увеличена митотична активност ,намален брой на междуклетъчни контакти  
при  умерена степен на диференциация; B,D Първичен хепатоцелуларен карцином : 
Увеличеният брой на клетки с високостепенен ядрен полиморфизъм кореспондира с 
нискостепенни нива на апоптоза и автофагия. Умерена степен на диференциация. 

 
Фиг. 2 Първичен хепатоцелуларен карцином /наши тъканни проби, НЕ, х400/. A. 
Умерена степен на диференциация. Намален брой междуклетъчни контакти. B. Умерена 
степен на диференциация. Автофагозоми се откриват в клетки с експресирани 
морфологични изменения. C. Умерена степен на диференциация. Увеличен брой клетки с 
висок полиморфизъм кореспондира с по-ниска степен на апоптоза и автофагия. Проявите 
на анизонуклеоза са отчетливи.  
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Фиг. 3 Първичен хепатоцелуларен карцином /наш хистологичен материал, НЕ, х400/. 
A. Умерена степен на диференциация. Увеличен брой клетки с ядрен полиморфизъм и 
променено ядрено-цитоплазматично съотношение. B. Умерена степен на 
диференциация. Автофагозоми се откриват в клетки със  силно проявени изменения  като 
променено ядрено-цитоплазматично съотношение и високостепенна анизонуклеоза. C. 
Умерена степен на диференциация. Проявите на анизонуклеоза са отчетливи. Клетките с 
изразен полиморфизъм образуват ограничени по площ комплекси. 

 
Фиг. 4 Първичен хепатоцелуларен карцином /наши хистологични проби, НЕ, х400/.  A. 
Умерена степен на диференциация. Повишен брой клетки с ядрен полиморфизъм. 
Ядрено-цитоплазматично съотношение е по-високо от 1:3. B. Ниска степен на 
диференциация. Увеличен ядрен плеоморфизъм и образуване на гигантски туморни 
клетки от остеокластен тип. C. Ниска степен на диференциация. Увеличен ядрен 
плейоморфизъм и образуване на гигантски туморни клетки от плеоморфен тип. 

6.2 Размер на туморните възли 

Този размер представлява независим показател, предсказващ преживяемостта 
при пациенти подложени на резекция. Петгодишната преживяемост  при пациенти 
с ХЦК<2 см възлиза на 66%, сравнена с 52% при тумори с големина 2-5 см и 37% 
при тумори >5 см. 

6.3 Съдова инвазия 

Макроскопската и микроскопската съдова инвазия са показатели, които в най-
висока степен могат да предскажат дълговременност на преживяването и 
възможна рекурентност като притежават и независима прогностична стойност. 

На този етап тези показатели не могат да бъдат определяни преди извършване на 
резекции. Съдовата инфилтрация се свързва със степента на хистологична 
диференциация и размера на туморните възли. В нашата група пациенти съдова 
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инвазия беше установена в 19% от случаите при ниска степен на хистологична 
диференциация (G3). Във всичките случаи се отчете сателитно-нодуларен тип 
туморно представителство при среден размер на възлите 18 мм. Пациентите с 
високодиференцирани форми на ХЦК (G1) с представен неинвазивен компонент, 
СТР клас А и липса на съдова инвазия са 50%. При тях не е отбелязан епизод на 
рекурентност на заболяването след извършената резекция при преживяемост от 
38 месеца. Идентифицирането на множествени туморни възли показва повишена 
тенденция към рекурентност, защото представляват разпространени форми на 
заболяването. В представената група не попаднаха пациенти с мултифокална 
сателитоза. 

Профилите на експресия на гени и молекулни „подписи”,  предсказващи различни 
изходи от ХЦК не са адаптирани за директно приложение в клиничната практика. 
Клинико-морфологични параметри като време на удвояване на туморната маса, 
съдова микроинвазия, митотична активност и степен на хистологична 
диференциация не могат да повлияят върху предтрансплантационната прогноза, 
ако пациентите не са подбрани по конвенционални критерии, но могат да бъдат 
ползвани при пациенти с различни стадии на туморно представителство. 

Експерименталните изследвания върху трансформирани хепатоцити в клетъчни 
култури и тяхното приложение като модел за функционални и диагностични 
анализи са модерно и перспективно направление в клетъчната биология и 
цитопатология. Търсят се възможности за разработване на оптимални in vitro 
модели за системно практическо оценяване на настъпващите изменения в 
чернодробните клетъчни популации при различни експериментални, 
физиологични и патологични условия. Съществен структурен елемент на 
хепатоцитите са автофагиалните вакуоли (автофагозомите). Те съдържат 
фрагменти от органели, намиращи се в различен стадий на ензимно разграждане. 
Наблюдавани са както в човешки, така и в животински чернодробни клетки.  

Въпросът за характеристиките на т.н. чернодробна автофагия е актуален, 
дискутабилен и с безспорно приложно значение, защото тя е важна за 
протичането на множество физиологични и патофизиологични процеси (клетъчен 
растеж, развитие и хомеостаза), чрез осъществяване на баланс между синтез, 
разграждане и рециклиране на клетъчни продукти. Автофагията все повече се 
възприема като основна форма на клетъчна смърт, която може да премине в 
апоптоза и/или некроза. Счита се, че при малигнените тумори тя може да има и 
цитопротективна роля. Автофагиални вакуоли се наблюдават и в периода на бърз 
растеж и диференциация на черния дроб. Нарушена регулация на автофагията 
при хепатоцитите може да бъде наблюдавана при различни чернодробни 
увреждания (алкохолна болест, увреждане при исхемична реперфузия) и 
чернодробна карциногенеза (хепатоцелуларен карцином). Чернодробната 
автофагия се регулира посредством плазмени аминокиселини, наричани 
регулаторни аминокиселини (левцин, тирозин, фенилаланин, пролин, хистидин, 
глутамин, метионин и триптофан).  

Проучванията свидетелстват за съществена роля на автофагията при оборота на 
абнормни органели и нарушеното “опаковане” на белтъци в хепатоцитите. В хода 
на чернодробната канцерогенеза, автофагията има по-голям брой функции:  
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1) Клетъчен адаптивен механизъм към стрес - подпомага повишената 
преживяемост на туморните клетки; 

2) Допринася за клетъчната смърт при лъчетерапия и химиотерапия; 

3) Изпълнява тумор-супресорна функция, за което съществуват 
генетични доказателства. 

Установено е, че моноалелните делеции на автофагичен ген beclin 1, подпомагат 
туморогенезата. Разкъсвания на beclin 1 намаляват автофагията и увеличават 
честотата на спонтанно възникващи неопластични заболявания. По този начин 
beclin 1 се проявява като хапло-инсуфициентен тумор-супресорен ген. 
Регулацията на автофагията посредством онкогени  или тумор-супресорни гени 
показва значителна вариабилност. Антиапоптотичните протеини (Bcl-2,Bcl-xl, Bcl-
w, Mcl–1) могат да подтиснат автофагията, докато някои тумор-супресорни 
белтъци (BH3, DAPK1, PTEN, TSC1,TSC2) я индуцират. В частност, тумор-
супресорният ген р53 има двойствена позитивна и негативна регулаторна 
функция: В ядрото р53 действа като автофагичен индуциращ транскрипционен 
фактор, а в цитоплазмата има подтискаща функция и неговото разпадане е нужно 
за индукция на автофагията. Основната експресия на автофагични гени се 
подтиска в условия на гладуване при различни линии от туморни хепатоцити с 
вариращ малигнен фенотип. При по-малигнените фенотипове на 
хепатоцелуларни карциноми се отчита дефект в автофагията. Той е съпроводен 
от много ниска експресия на beclin 1. Тези резултати показват, че дефект в 
автофагията, съвместно със супресирана програма за клетъчна смърт, са в 
състояние да засилят туморната прогресия и лошата прогноза при 
хепатоцелуларните карциноми. От друга страна, вътречернодробните  имунни и 
възпалителни клетки (подобно на хепатоцитите) са източници и мишени на 
цитокини. Потенциращите процеса на възпаление цитокини (тумор-некротизиращ 
фактор алфа, интерлевкини 1 и 6) са увеличени в голяма част от случаите на 
възпалителни процеси в черния дроб. Най-важна роля в чернодробната 
хомеостаза изпълнява тумор-некротизиращият фактор алфа, защото може да 
активира както проапоптотични (каспази), така и антиапоптотични (NFκB) пътища 
в хепатоцитите, като допринася както за метаболитните ефекти, така и за 
регенераторните промени в органа. Степенно увеличени нива на същия фактор се 
отчитат и при алкохолен хепатит. Убедителните доказателства (клинични и 
морфологични) за този ефект, кореспондират и с клинични проучвания, проведени  
с антитела срещу фактора при остър алкохолен стеатохепатит – биологичният 
ефект е слабо проявен, на фона на тежки странични реакции и проявяващи се 
инфекции. Установено е, че нивата на секреция от активирани моноцити на 
потенциращи възпалението цитокини трябва да бъдат високи, за да може 
възпалителният процес да има и противотуморен ефект, като се дискутира 
възможна динамика в структурата на собствените им автофагозоми. Известно е, 
че макар и малигнено трансформирани, човешките клетки НEP-G2 са запазили 
способността си да продуцират редица протеини и да реагират на различни 
сигнални въздействия от околната среда, което ги прави адекватен in vitro модел 
на функционираща чернодробна тъкан (www.dsmz.de).  
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6.4 Избор на клетъчни линни за ин витро модел на чернодробно 
възпаление и оптимизация на модела 

В поредица от няколко експеримента ние сравнихме приложимостта на две 
различни левкемични клетъчни линии – EOL-1 и NOMO-1 – за разработването на 
модел на хепатоцитно възпаление и увреждане. Клетъчната линия EOL-1 
представлява човешка еозинофилна левкемична клетъчна линия (база данни на 
Немската колекция за клетъчни култури DSMZ, www.dsmz.de), която се използва 
за еозинофилен модел поради трудното, базирано на липсващо маркиране, 
изолиране на достатъчен брой еозинофили от периферна кръв, които 
съставляват само малка част от цуркулиращите левкоцити. За тази клетъчна 
линия е установено по литературни данни, че под въздействие на различни 
стимули клетките диференцират не само фенотипно, но и функционално.При 
стимулиране с дибутирил-цикличен АМФ тези клетки експресират по повърхността 
на клетъчната си мембрана цитокинови рецептори (IL-3 и GM-CSF), адхезионни 
молекули (напр. CD49d), както и рецептора CD95. Другата тествана от нас 
левкемична клетъчна линия беше NOMO-1, за която по данни на DSMZ е 
известно, че проявява фагоцитна и лизозимна активност вследствие на 
стимулация с форболов естер (ТРА или РМА). В нашето изследване ние 
използвахме форболов естер за стимулиране на диференциацията на клетките и 
от двете клетъчни линии. Разработените от нас два модела показаха, че ко-
култивирането на хепатоцитите със стимулирани моноцити от клетъчната линия 
EOL-1 се доближава в по-голяма степен до морфологията на препарати от 
пациенти с инфекциозен хепатит и хепатоцелуларен карцином и е по-приложим за 
бъдещи експериментални изследвания, отколкото модела с NOMO-1 клетки. 
Моделът пресъздава в контролирани in vitro експериментални условия индукция 
на автофагия, потвърдена с морфологичен анализ на микроскопските препарати и 
имуноблот като резултатите от двата експериментални подхода корелират 
помежду си (Фиг 5-7). 

 

Фиг. 5 Промени в броя и морфологията на малигнено трансформирани хепатоцити 
HEP-G2 след ко-култивиране с недиференцирани и диференцирани с различни 
концентрации РМА левкемични клетки EOL-1 (увеличение х400). А. HEP-G2 /нетретирана 
контрола/. Видима вакуолизация само в зони без междуклетъчни контакти. В. EOL-1 + HEP-G2. 
Вакуоли в различни стадии на съзряване в цитоплазмата. С. EOL-1 + HEP-G2 (50 nM PMA*). Броят 
и размерите на вакуолите силно варират, като разпределението в отделните клетки е неправилно. 
D. EOL-1 + HEP-G2 (100 nM PMA*). Появата на различен брой вакуоли в отделните клетки при 
въздействие с активирани моноцитни клетки е израз на клетъчна адаптация към стрес и повишена 
способност на туморните клетки към преживяемост. Видимо редуциран брой хепатоцити на 
зрително поле.  
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Фиг. 6 Промени в броя и морфологията на малигнено трансформирани хепатоцити 
HEP-G2 след кокултивиране с недиференцирани и диференцирани с различни 
концентрации РМА левкемични клетки NOMO-1 (Увеличение х400). А. HEP-G2 
/нетретирана контрола/. Известна вакуолизация в зоните без междуклетъчни контакти. 
В. NOMO-1 + HEP-G2. Клетките с променена външна морфология не показват промени в 
междуклетъчните контакти. С. NOMO-1 + HEP-G2 (50 nM PMA*). Клетките с променена 
външна морфология не показват промени в междуклетъчните контакти. Различен брой 
вакуоли в отделните клетки. Повтарящата се находка е белег на клетъчна адаптация към 
стрес. 

 

Фиг. 7 Автофагозоми и авто-лизозоми. EOL1+ HEP-G2 (Стимулация с форболов 
естер 50nM), Увеличение х400. А. Проявите на сливане са ограничени, но 
разпределението е  неправилно и води до морфологична хетерогенност. Не се отчитат 
нарушения в междуклетъчните контакти; В. Голям брой вакуоли в различни стадии на 
съзряване в цитоплазмата. Броят и размерите на вакуолите силно варират; EOL1+ HEP-
G2 (Стимулация с форболов естер 100nM), Увеличение х400; С. Появата на различен 
брой вакуоли  е израз на клетъчна адаптация към стрес и повишена способност на 
туморните клетки към преживяемост.  

Първоначално виталността на хепатоцитите беше определена с тест, измерващ 
тяхната митохондриална активност и беше установено, че ко-култивирането им с 
диференцирани и недиференцирани EOL-1 клетки не предизвиква директен 
цитотоксичен ефект (Фиг. 5). Следователно разработеният от нас модел беше 
приет като подходящ за оценка на ефектите на различни въздействия върху 
хепатоцитите в условия на възпаление и стрес, близки до условията в 
макроорганизма, без тези условия да водят до значителна цитотоксичност в 
рамките на изследването. По този начин беше разграничен ефектът от 
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предизвикания стрес от влиянието на другите въздействия, на които бяха 
подложени хепатоцитите в хода на експерименталната дейност. Освен това при 
патологични условия чернодробните клетки реагират първоначално с остро 
възпаление и инфилтрация с инфламаторни клетки. Липсата на бърз 
цитотоксичен ефект е характерна за ниска степен на инфилтрация от страна на 
стимулираните еозинофилни клетки  спрямо организираните острови от 
хепатоцитни клетки (Фиг. 8).  

Морфологичният анализ на модела показа белези на автофагия, като наличие на 
автофагозоми в клетки с експресирани морфологични промени. Наблюдаван беше 
повишен брой вакуоли в различните стадии на цитоплазмена зрялост, като 
вакуолите се различаваха по големина. Сливанията бяха ограничени, а 
разпределението им беше неправилно и те бяха отдалечени помежду си, което е 
показателно за изразена морфологична хетерогенност. Промените в 
извънклетъчната морфология не кореспондираха с липсата на междуклетъчни 
контакти. Появата на различен брой вакуоли в отделни клетки, инкубирани с 
активирани моноцити е признак за клетъчна адаптация по време на стрес. Това в 
крайна сметка повишава способността на туморните клетки за дългосрочно 
оцеляване и е израз на постулираната още от R. Virchow теза за хроничното 
възпаление като основа за развитието на малигнена трансформация (Фиг. 5-7). 

 

 

 

 

Фиг. 8 Интензитетът на оцветяване в 
експерименталните проби беше изчислен като 
процент от нетретираната контрола след 48 часа 
ко-култивиране. Няма сигнификантни промени във 
виталността на клетки от линия HEP-G2 след ко-
култивиране с диференцирани и 
недиференцирани клети от линия EOL-1.  

*PMA - 12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate, 4β, 
9α, 12β, 13α, 20-Pentahydroxytiglia-1,6-dien-3-one 
12-tetradecanoate 13-acetate 

 

Находките в препаратите от първичен хепатоцелуларен карцином показаха 
повтарящи се зони на увеличена митотична активност и намален брой 
междуклетъчни контакти. Високата степен на диференциация на туморни клетки 
намаляваше разпространението на тези находки. Техните повторения варираха в 
зависимост от различните стадии на туморна диференциация. Увеличеният брой 
клетки с високо-степенен ядрен полиморфизъм кореспондираше с ниски нива на 
апоптоза и автофагия. В зони с изразени междуклетъчни контакти и увеличена 
хомотипична адхезия, беше регистриран увеличен брой автофагозоми и 
автолизозоми. Получените резултати показват висока степен на корелация между 
находките в експерименталния модел и тъканните проби от включените в 
проучването проби от пациенти. Тези факти се свързват и с необходимото ниво на 
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автентичност освен в случая на in vitro модела, където не могат да бъдат 
пресъздадени всички компоненти на чернодробния лобуларен сегмент. 

Проби от in vitro модела бяха изследвани за експресия на различни клетъчни 
фактори, свързани с процесите на пролиферация, апоптоза и автофагия. 
Осъществено беше и флуоресцентно изследване с багрилото Hoechst 33342, 
което оцветява ДНК и дава представа за ядрената морфология –  хроматинова 
кондензация и фрагментиране  с апоптозен произход. Този метод е информативен 
и по отношение на сравнително изследване на броя и размерите на ядрата и 
наличието на хроматинова кондензация, които се възприемат като ранни прояви 
на апоптотичния процес. Фрагментиране на ядрата не бе установено в 
микроскопските препарати, което е един от показателите за липса на изразена 
индукция на апоптоза в хепатоцитите след ко-култивиране с еозинофили, 
претретирани с форболов естер (Фиг. 9). Във връзка с този резултат беше 
изследвана индукцията на антиапоптозния фактор Bcl-2 и беше установено 
повишено експресиране на протеина вследствие на ко-култивирането с 
еозинофили/моноцити (стимулирани и нестимулирани). Индукцията на Bcl-2 
експресия в хепатоцити, ко-култивирани с моноцити (при или без РМА 
стимулация) доказва инхибицията на апоптоза в хепатоцитите, което корелира с 
данните за липсата на апоптозна ядрена фрагментация, получени при оцветяване 
с Hoechst 33342. Проучването на експресията на биомаркерите на автофагия 
LC3BII и Beclin-1 ясно показа индукция на двата протеина, което доказва 
протичането на автофагия в клетъчния модел и корелира с данните, получени от 
тъканни проби на пациенти с хепатоцелуларен карцином (Фиг 10). 

 
А. Контрола - нетретирани клетки HEP-G2 

 
B. Клетки HEP-G2, ко-култивирани с клетъчна 

линия EOL-1 

 
C. Клетки HEP-G2, ко-култивирани с клетъчна 

линия EOL-1, претретирана с 50 nM PMA 

 
D. Клетки HEP-G2, ко-култивирани с клетъчна 

линия EOL-1, претретирана с 100 nM PMA 

Фиг. 9 Визуализиране на белези на програмирана клетъчна смърт в клетки HEP-G2, ко-
култивирани с клетъчна линия EOL-1 (без или след претретиране с РМА). PMA = форболов естер. 
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Фиг. 10 Визуализация на експресираните протеини върху рентгенов филм. Отчита се 
първоначално потискане на експресията на нуклеарен фактор капа В, Beclin 1и pAkt

Thr308
 при 

добавяне на недиференцирани моноцити към хепатоцитната култура. След стимулация на 
моноцитите с форболов естер (100µM), се наблюдава отново индукция на експресията на 
споменатите протеини. При добавяне на диференцирани моноцити се наблюдава натрупване на 
LC3BII, което е белег за автофагия. Ко-култивирането с моноцит води до индукция на 
антиапоптозния фактор Bcl-2. 

Повишена експресия на LC3BII беше отчетена с помощта на имуноблот в 
хепатоцити, ко-култивирани с еозинофили  в условията на РМА стимулация за 
разлика от  нетретираната контрола. Като положителна контрола беше използван 
хлороквин, за който е известно, че потиска автофагията и инхибира процеса на 
убиквитиниране на LC3B. При най-високата приложена концентрация на РМА (100 
µM) се наблюдава и повишена експресия на Beclin-1 за разлика от нетретираната 
контрола и по-ниската концентрация на РМА (50 nM). Това потвърждава 
индукцията на автофагия, отчетена чрез свръхекспресия на LC3BII. Активирането 
на автофагия на фона на инхибирана апоптоза (не се наблюдава ДНК 
фрагментация при флуоресцентен анализ, а Bcl-2 протеинът е с увеличена 
експресия) в in vitro модела е показателно за адаптацията на хепатоцитите към 
стреса и увеличаване на преживяемостта на туморните клетки. Този факт се 
подкрепя и от липсата на цитотоксичност, определена с МТТ-теста. 

Про-инфламаторният транскрипционен фактор NF-κB показа променлива 
експресия, която намалява при ко-култивиране с нестимулирани моноцити и се 
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увеличава с увеличаване на концентрацията на РМА. Същият резултат беше 
получен и за пролиферационния фактор протеинкиназа В. Беше изследвана 
експресията на фосфорилираната форма на PKB/Akt при треонин 308, което е 
доказателство за активиране на киназата с положително влияние върху 
пролиферацията и клетъчната преживяемост. Както и при нуклеарен фактор κB, 
PKB/Akt беше с потисната експресия при ко-култивиране с нестимулирани 
еозинофили/моноцити и показа активиране с увеличаване на концентрацията на 
РМА. Активирането на автофагия в хепатоцитите цели запазване на 
митохондриалните функции и отстраняване на нарушения в митохондриите, което 
е свързано с намаляване на продукцията на реактивни кислородни радикали 
(reactive oxygen especies, ROS) и потискане на експресията на про-инфламаторни 
фактори, вкл.  NLRP3 инфламазомата и NF-κB. Този факт може да е възможно 
обяснение за потискането на експресията на NF-κB при ко-култивиране за разлика 
от контролата. Въпреки това в пробите с клетки, стимулирани с по-висока 
концентрация на форболов естер, се наблюдава индукция на NF-κB, сравнима с 
тази при контролата. Тъй като цитокините, отделяни от активираните и 
диференцирани клетки водят до активиране на TNF-зависимите сигнални пътища 
и така могат да активират или инхибират апоптозата, последното чрез активиране 
на NF-κB, то нашият резултат е показателен за втория сценарий в разработения 
от нас in vitro модел, а именно – стимулирането на еозинофилите/моноцитите с 
по-високи концентрации РМА вероятно води до засилена секреция на 
интерлевкини и цитокини и съответно до инхибиране на апоптозата, съпроводено 
логично от ре-активиране на NF-κB. 

6.5 Влияние на куркумин и Gerisan върху процесите на възпаление в ко-
култура от хепатицити и еозинофилни клетки EOL-1, стимулирани към 
продукция на проинфламаторни цитокини с форболов естер 

При изследване на антиинфламаторния потенциал на два продукта от растителен 
произход – куркумин и хранителната добавка (екстракт от корени на кръвен 
здравец) Gerisan се установи, че вакуолите на автофагия бяха генерирани в по-
малък брой и се ограничаваха в определени клетки или групи от клетки. 
Стимулацията с форболов естер увеличаваше площта на комплексите без да 
променя клетъчните характеристики. Доминираха вакуоли с увеличени размери, 
без техния брой да се увеличава спрямо контролните препарати (Фиг. 11-19). 

Стимулацията с форболов естер /50 nM/ и третирането със споменатите 
хепатопротектори показаха резултати, които демонстрират, че клетките се 
стремят да запазят всички създадени конфигурационни форми без никакви 
изменения в ядрената морфология, която почти се припокриваше с параметрите 
на контролните групи. Беше отчетен процес на стациониране на процеса на 
автофагия, а клетъчните загуби бяха ограничени. 

Стимулацията с по-високата доза форболов естер /100nM/ показа проявен 
хиперцелуларитет, увеличен брой комплекси и запазени междуклетъчни контакти. 

Третирането на културите с продукти от растителен произход с 
противовъзпалителен потенциал – куркумин и хранителната добавка Gerisan 
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показа стациониране на процеса на автофагия и генериране на клетъчни загуби, 
които бяха силно ограничени и при двете приложени концентрации на  Герисан.   

Третирането с две концентрации куркумин /известен инхибитор на NFκB/ 
намалява още повече степента на проява на процеса на автофагия. куркумин и 
«Герисан» притежават потенциал за благоприятно модулиране на 
патоанатомичните промени в процеса на развитие на хепатоцелуларния карцином 
като могат да допринесат за увеличаване на функционалния резерв на 
чернодробната тъкан. 

 

Фиг. 11 Контролните групи съдържат клетки от линия HEPG2 (Оцветяване Giemsa, x400). 
Контролите К1 и К2 показват хиперхромни ядра с ограничени вариации в размерите, без да 
променят цитологичните характеристики на линия HEPG2. Цитологичните характеристики на тези 
клетки определят параметри за сравнимост на находките: 

- Много близки по размер и площ групи от намножени клетки. 
- Сравними и сходни по представителство междуклетъчни контакти .  
- Ограничен брой вакуоли на автофагия с близък профил на вакуоли при заменяемост на  

органели .  
- Свободните зони около комплексите са с цитологичен профил, сходен с този на 

синусоидални пространства при клинични условия .  
- Хиперхромните ядра съответстват на профила на клетъчната линия и показват ограничени 

вариации във всички препарати .  
- Броят на вакуолите остава близък  във всички  контролните препарати .  
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Фиг. 12 Контрола от нетретирани хепатоцити и хепатоцити, третирани с  Герисан (Оцветяване 
Giemsa, x400). Групите пролиферирали клетки образуват близки по площ комплекси, сравнени с 
нетретираната контрола. Броят на вакуолите на автофагия, не се променят при по-високата доза 
на добавката /вариациите в броя е в интервал 1-5%/.  

 
Фиг. 13 Контрола от нетретирани хепатоцити и хепатоцити, третирани с Куркумин 
(Оцветяване Giemsa, x400). Съхранени междуклетъчни контакти, сравнени с нетретираната 
контрола. Ограничен брой хиперхромни ядра, близък до цитологичния профил на клетъчната 
линия. Третирането с куркумин не намалява площта и структурата на образуваните клетъчни 
комплекси. Автофагични вакуоли се откриват в много по-малък брой клетки, сравнени както с 
нетретираната контрола, така и с находката при по-ниската доза. 

 
Фиг. 14 Нетретирани хепатоцити и хепатоцити, ко-култивирани с еозинофилни клетки EOL-1, 
без  стимулация с форболов естер и третирани с Герисан (Оцветяване Giemsa, x400). Групите 
пролиферирали клетки при взаимодействие образуват комплекси с по-малка площ. Във всички 
комплекси, клетките установяват максимален брой междуклетъчни контакти, сравнени с 
нетретираната контрола. Автофагичните вакуоли са с по-голям размер спрямо нетретираната 
контрола и имат неправилно разпределение. 
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Фиг. 15 Нетретирани хепатоцити и хепатоцити, ко-култивирани с еозинофилни клетки EOL-1, 
без  стимулация с форболов естер и третирани с Куркумин (Оцветяване Giemsa, x400). 
Образуваните клетъчни комплекси имат малко по-голяма площ спрямо нетретираната контрола. 
Откриват се единични клетки, които не са установили контакти помежду си. Вакуолите на 
автофагия са по-малко на брой, но имат увеличен размер сравнявани с нетретираната контрола. 

 
Фиг. 16 Нетретирана контрола и хепатоцити, ко-култивирани с еозинофилни клетки EOL-1, 
стимулирани с 50 nM PMA и в последствие третирани с Герисан (Оцветяване Giemsa, x400). 
Клетъчните  комплекси от хепатоцити ограничават своята площ спрямо нетретираната контрола. В 
комплексите, представените клетки са установили междуклетъчни контакти. Ядрената 
хиперхромазия е със стойности, близки до тези на клетките от нетретираната контрола. 
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Фиг. 17 Нетретирана контрола и хепатоцити, ко-култивирани с еозинофилни клетки EOL-1, 
стимулирани с 50 nM PMA и в последствие третирани с Куркумин (Оцветяване Giemsa, x400). 
Хепатоцитните комплекси не нарастват по площ. Обемът на установени междуклетъчни контакти 
остава голям и идентичен с нетретираната контрола. Ядрената морфология и проявената 
хиперхромазия са с близки параметри на нетретираната контрола. Няма увеличен брой на вакуоли 
на автофагия спрямо нетретираната контролна група. Клетъчните загуби са ограничени. 

 
Фиг. 18 Нетретирана контрола и хепатоцити, ко-култивирани с еозинофилни клетки EOL-1, 
стимулирани с 100 nM PMA и в последствие третирани с Герисан (Оцветяване Giemsa, x400). 
Увеличен брой комплекси  и проявен хиперцелуларитет. Увеличен брой автофагиални вакуоли и 
вакуоли с по-голям размер. Ядрената морфология и клетъчните загуби при по-високата 
концентрация са с параметри близки до резултатите от по-ниската концентрация. 

 
Фиг. 37 Нетретирана контрола и хепатоцити, ко-култивирани с еозинофилни клетки EOL-1, 
стимулирани с 100 nM PMA и в последствие третирани с Куркумин (Оцветяване Giemsa, x400). 
Образуваните клетъчни комплекси имат  площ близка до тази на нетретираната контрола. 
Комплексите са стабилизирани с увеличен брой междуклетъчни контакти. Еднакви нива на ядрена 
хиперхромазия с нетретираната контрола. Малък брой на вакуоли на автофагия, като вакуолите с 
по-голям размер са само в отделни клетки. 

6.6 Клинични корелации на предложения in vitro модел 

Предложеният модел успя да възпроизведе мултифокални огнища на 
организация на туморни хепатоцити без наличие на други фонови процеси (Фиг. 1-
4 и 5-7). С това се потвърди, че мултифокалността на измененията ограничава 
броя на пациентите, които са подходящи за дефинитивна хирургична намеса. 
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Мониторирането на пациенти с висок или много висок риск продължава да остава 
реална практическа възможност за откриването на тумори в по-ранни стадии на 
заболяването. Моделът е в състояние да потвърди и факта, че парциалните 
резекции са с ограничено приложение поради високия риск от рекурентност на 
първичния туморен процес. Получените резултати предполагат поява на огнища с 
премалигнен потенциал с вероятен риск /или висок риск/, което означава, че 
тяхното физическо елиминиране би повишило преживяемостта в клинични 
условия. Фоновите промени и генерираният от тях премалигнен риск не могат да 
бъдат оценени като те остават основен модулиращ фактор, който да ограничава 
или увеличава обема на предприетите резекции. Ограниченото представителство 
на периферен или силно изразен възпалителен отговор показва увеличена площ 
на туморните гнезда, ограничаване на  техния брой и корелира с клиничната 
проява на хепатоцелуларни карциноми при пациенти с непроменен черен дроб, 
които се манифестират като единични и големи възли /при клинични условия над 
100 мм/, които се диагностицират едва след като дадат клинична симптоматика и 
в голяма част от случаите значително по-късно. 

Лечебният подход на степенна хепатектомия и добрата поносимост при адекватна 
регенерация кореспондира с резултата, че в хепатоцити, изложени на влиянието 
на нестимулирани моноцити или моноцити, стимулирани с по-ниска концентрация 
на РМА се наблюдава подтискане на експресията на ядрения транскрипционен 
фактор, а експресията на проинфламаторния протеин е същата, както и в не-
третираната контрола. Допълнителна подкрепа на тази теза е и резултатът, че 
хепатоцитите експресират пролиферационен фактор - протеинкиназа В /PKB/Akt/, 
но нейното активиране се подтиска в присъствие на еозинофилите от модела 
/EOL-1/, които не са били стимулирани с форболов естер или са били инкубирани 
с негова по-ниска концентрация - 50 nM. Тези промени, отчетени при модела 
потвърждават факта, че главен прогностичен фактор в клинични условия се явява 
липсата на съпътстващо чернодробно заболяване, независимо от проявения 
подвид на първичния хепатоцелуларен карцином. 

6.7 Корелации на in vitro модела при парциални резекции по повод на 
хепатоцелуларен карцином с хронично чернодробно увреждане 

По-големият брой огнища от туморни хепатоцити и разликите в тяхната площ  
съответстват клинично на множествени и билобарни хепатоцелуларни карциноми, 
при които ролята на чернодробната резекция, като лечебен подход е твърде 
дискусионна. В практиката този тип карциноми представляват напреднало 
заболяване с вътреорганни метастази. 

Моделът може да потвърди, че запазената чернодробна функция  е в състояние 
да предположи  възможност за резекция на огнище, което е първично/или 
предполагаемо първично, особено като се има предвид резултатът, че повишена 
експресия на активиран пролиферационен фактор PKB/Akt в сравнение с не-
третирана контрола беше наблюдавана само в хепатоцити след ко-култивиране с 
диференцирани еозинофили, които са били предварително стимулирани към 
секреция на про-инфламаторни цитокини при високи концентрации на форболов 
естер /100 nM/. 
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Комбинирането на резекция с друг вид локална терапия/ или локална аблативна 
терапия остава въпрос, който може да бъде решен само в клинични условия, тъй 
като той зависи от топографията и ориентацията на туморната лезия. 

Моделът  възпроизвежда  регенераторен процес само в един клетъчен тип, 
поради което оценката на кинетиката на този процес и потенциала за генериране 
на регенераторни възли може да бъде определен единствено с хистологично 
изследване и отнесен към предварително определения общ резидуален 
функционален чернодробен обем. Същото се отнася и за подхода към употреба 
на предоперативна портална венозна емболизация – и в клинични условия и в 
моделни такива могат да се установят само хипетрофични и регенераторни 
промени.  

6.8 Корелации на модела при предоперативна оценка на функционален 
резерв на органния паренхим 

При клинични условия тази оценка допълва туморното състояние и 
възможностите за постоперативно чернодробно увреждане. Когато пациентите са 
с цироза, оценката на резерва е определяща за тяхната селекция. За да се 
определи дали предложеният модел може да корелира по този показател, беше 
извършено ко-култивиране между хепатоцити НЕР-G2 и диференцирани 
еозинофили от клетъчна линия EOL-1 и ко-културата беше изследвана за белези 
на апоптоза и автофагия след стимулиране на левкемичните клетки с форболов 
естер и прибавянето им към трансформирани хепатоцити, образували монослой. 
Използвани бяха две различни концентрации на форболовия естер - 50 и 100 nM 
като метод за диференциране и повишаване на секрецията на увреждащи 
проинфламаторни цитокини. След ко-култивиране на двата типа клетки бяха 
отчетени белези на автофагия, като автофагозоми се откриха само в клетките с 
изразени промени в морфологията. 

След въздействие с активирани левкемични клетки се установи увеличен брой на 
вакуолите в различни стадии на съзряване на цитоплазмата като размерът на 
тези вакуоли силно варираше. Броят на вакуолите в отделните клетки беше 
различен при ограничени прояви на сливане. Разпределението на находките е 
неправилно, което допуска широка морфологична хетерогенност. Промените във 
външната морфология не кореспондираха с нарушени междуклетъчни контакти. 
Такъв тип корелация беше констатирана при 9 (56,25%) от тъканните проби с 
първични хепатоцелуларни карциноми в стадий 1 по AJCC и в значително по-
голям брой проби 12(75%), класифицирани в стадий А по BCLC – Barcelona Clinic 
Liver Cancer. 

Находките от първичен хепатоцелуларен карцином в тъканни проби показаха зони 
на повишена митотична активност и намален брой междуклетъчни контакти при 
7(43,75%) от тъканните проби с първични хепатоцелуларни карциноми в стадий 2 
по AJCC и само в 4(25%) проби, класифицирани в стадий В/С по BCLC – Barcelona 
Clinic Liver Cancer. 
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В тъканните находки от карциноми с висока степен на диференциация 
разпределението на находките намаляваше, като максималния диаметър на най-
голямата туморна лезия надхвърляше 4 см само при 5(31,25%)  от случаите, а при 
11(68,75%) тази големина не е достигната. Тези резултати кореспондираха с 
находките за органно разпределение, като монолобарната локализация беше 
наблюдавана в 15(93,75%) от случаите, а билобарната само в 1(6,25%).  

Моделните резултати и тези от тъканните проби подкрепят клиничните данни, че 
процентът на настъпила вътреболнична смърт след извършена резекция варира в 
широк диапазон /от 1 до 10% и е по-висок при пациенти с цироза, отколкото при 
пациенти с липсващи фонови чернодробни увреждания. Моделните резултати и 
тъканните находки в биопсични проби показаха, че винаги се установяват зони на 
повишена митотична активност и броя на междуклетъчните контакти намалява в 
ограничени зони. Тези находки подкрепят отчетени клинични данни при пациенти 
с хронично чернодробно заболяване, при които степента на хипертрофия на 
чернодробния остатък е варираща. Този тип промени са особено силно изразени 
при процедури на инжектиране на емболизиращ разтвор или поливинил-
алкохолни частици /РVЕ/.  

Тезата, че селективното прилагане на трансартериална хемоемболизация /ТАСЕ/ 
преди преминаване към въвеждане на емболизиращ разтвор или РVЕ с цел 
повишаване на възможностите за хипертрофия не беше потвърдена. Единствен 
резултат, който може да подкрепи тази теза беше при хепатоцити, ко-култивирани 
с еозинофилни клетки при или без стимулация с форболов естер, които 
експресираха антиапоптозен митохондриален регулаторен протеин Bcl-2, за 
разлика от нетретирана контрола. Експресията на антиапоптозен митохондриален 
регулаторен протеин Bcl-2 беше по-висока в пробите хепатоцити, ко-култивирани 
със стимулирани еозинофилни клетки без значителна разлика между 
използваните концентрации форболов естер. 

Друг индиректен резултат беше наблюдаваното подтискане на експресията на 
нуклеарен транскрипционен фактор капа В в хепатоцити, изложени на влиянието 
на нестимулирани еозинофилни клетки или еозинофили, стимулирани с по-ниска 
концентрация на форболов естер.Този резултат в някаква степен подкрепя 
становището, че увеличението на обема на чернодробна резекция, не може да 
бъде осъществено без осъществяването на предоперативна емболизация  с 
разтвор, съдържащ поливинил-алкохолни частици /РVЕ/. 

Разработеният от нас модел представлява подходяща възможност за оценка на 
заболявания на черния дроб, като напр. вирусни инфекции и хронични 
чернодробни заболпвания, които са важен рисков фактор за развитието на 
хепатоцелуларен карцином. Интензивността и продължителността на имунния 
отговор се регулират от фактори, които ускоряват или забавят програмираната 
клетъчна смърт, индуцирана от Т-лимфоцити и плазмоцити. Апоптозата е също 
принципен механизъм при загубата на хепатоцити при автоимунни заболявания 
(автоимунен хепатит) и може директно да повлияе тежестта на заболяването. 
Автофагията е добре характеризиран катаболитен механизъм, при който клетките 
разграждат протеини и рециклират цитоплазмени компонентни в отговор на 
заболяване или недостиг на хранителни вещества. Установено е, че автофагията 
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и апоптозата могат да се индуцират от извънклетъчни и вътреклетъчни сигнали. 
Връзката между процесите на апоптоза и автофагия имат ключово значение и 
подлежат на бъдещо доизясняване във всяка конкретна патогенетична ситуация. 

Резултатите от модела могат да подпомогнат подхода при локализирани тумори  с 
възможна резектабилност в не-циротичен и циротичен черен дроб: 

Пациентите биха могли да понесат по-голяма по обем интервенция и без 
адювантна терапия. Емболизиращи процедури при нециротичен черен дроб могат 
да се предприемат при рецидиви, които категорично не подлежат на хирургична 
ерадикация при протективна подкрепа на остатъчната нормална чернодробна 
тъкан. При пациенти с циротичен черен дроб изборът на подход /парциална 
резекция или трансплантация/ се определя от установения клас по Child-Turcotte-
Pugh цироза. При всички хепатоцелуларни карциноми, превишаващи критерии 
„Милано”, емболизацията независимо от вида се явява мостови тип лечение с 
протективна подкрепа на нормалната остатъчна чернодробна тъкан, докато се 
изчаква намиpането на донор и реализирането на дефинитивна присадка. 

Всички случаи, които показват недостатъчен отговор на аблативни процедури или 
такива, които са изключени от възможност за транплантиране подлежат на 
индивидуално решение. При напреднали тумори няма нито моделно 
съответствие, нито установен клиничен стандарт. Всички възможности подлежат 
на строго индивидуално решение. 
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7 Изводи 

1) В тъканните находки от карциноми с висока степен на диференциация 
беше установено oграничено представителство  на периферен или силно 
изразен възпалителен отговор при увеличена площ на туморните гнезда 
и прояви като единични и големи възли /при клинични условия над 100 
мм/. Липсата на съпътстващо чернодробно заболяване се явява главен 
прогностичен фактор, независимо от проявения подвид на първичния 
хепатоцелуларен карцином. Клиничното мониториране, включващо 
наблюдение за развитие на паранеопластични синдроми, раздвижени 
трансаминази, алкална фосфатаза и ЛДХ, серологичен контрол на 
стойностите на алфафетопротеин и инструментални изследвания – 
абдоминална ехография, КАТ с контрастиране(заедно с КТ – 
портография), тънкоиглена биопсия  и лапароскопия  на пациенти с висок 
или много висок риск остава реална практическа възможност за 
откриване на тумори в по-ранни стадии на заболяването.  

 

2) Появата на огнища с премалигнен потенциал и пролиферативен риск 
показва, че тяхното физическо елиминиране може да повиши 
преживяемостта в  клинични условия. Фоновите промени и генерираният 
от тях премалигнен риск представляват основен модулиращ фактор, 
който ограничава или позволява увеличен обем на предприетите 
резекции. Хирургичната парциална резекция е  водещ подход  и 
оптимално лечение на хепатоцелуларния карцином по смисъла на  
локална аблативна терапия. Емболизиращи процедури при не-циротичен 
черен дроб могат да се предприемат при рецидиви, които категорично не 
подлежат на хирургична ерадикация при протективна 
фармакотерапевтична или клетъчно-трансплантационна подкрепа на 
органния остатък. 

 

3) При всички хепатоцелуларни карциноми, превишаващи критерии 
„Милано“ или тези на UCSF (University College of San Francisco) 
емболизацията, независимо от вида се явява мостови тип лечение с 
протективна подкрепа на остатъка, докато се изчаква дефинитивна 
присадка. При пациенти с циротичен черен дроб изборът на подход -
парциална резекция или трансплантация, се определя от установения 
циротичен клас по Child-Turcotte-Pugh. 
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4) Измерването на митохондриалната дехидрогеназна активност на 
хепатоцитите показа, че ко-култивирането с диференцирани и не-
диференцирани еозинофилни клетки не предизвиква директен 
цитотоксичен ефект и възпроизвежда съвсем точно първоначалното 
остро възпаление при патологични условия. Реализираната автофагия 
показа висока морфологична хетерогенност, като беше белег за клетъчна 
адаптация в условия на стрес и повишена способност на туморните 
клетки за дългосрочно оцеляване. При тези клетки морфологичните 
критерии за малигнена трансформация кореспондират  с увеличен брой 
автофагозоми и образуване на гигантски многоядрени клетки от 
остеокластен (остеокластоподобен)  и плеоморфен тип. 

 

5) Активираната автофагия при инхибирана апоптоза /липсваща ДНК 
фрагментация при експресиран Bcl-2 протеин/ е показател за адаптация 
на хепатоцитите в  условия на стрес , като  увеличава  преживяемостта на 
туморните клетки,  запазва  митохондриалните функции и подтиска 
експресията на проинфламаторни фактори (NFκB). Стимулирането на 
еозинофилни клетки с по-високи дози форболов естер  води до засилена 
секреция на интерлевкини и цитокини, инхибира апоптозата и ре-
активира проинфламаторните фактори NFκB и протеин-киназа В. 

 

6) Устойчивата активация на клетки с макрофагеална активност води до 
постоянна секреция на хепатотропни митогенни цитокини, които 
стимулират хепатоцитната пролиферация. В условия на оксидативен 
стрес и хепатоцитни увреждания, тази активация води до засилено 
генериране на малигнено трансформирани клетки. 

 

7) Третирането на културите с продукти от растителен произход с 
противовъзпалителен потенциал – куркумин и хранителната добавка  
«Герисан» показа стациониране на процеса на автофагия и генериране на 
ограничени клетъчни загуби.  Третирането с две концентрации куркумин, 
който е известен инхибитор на NFκB, намалява още повече степента на 
проява на процеса на автофагия. Куркумин и «Герисан» притежават 
потенциал за благоприятно модулиране на патоанатомичните промени в 
процеса на развитие на хепатоцелуларния карцином като могат да 
допринесат за увеличаване на капацитивния и функционален резерв на 
резидуалната чернодробна тъкан. 
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8 Приноси 

Научните приноси на дисертациoнния труд могат да бъдат групирани по 
следния начин: 

Методични приноси 

Включените в проучването хистопатологични находки от пациенти с 
хепатоцелуларен карцином, установени с хистохимични и имунохистохимични  
методи  са адекватен  подход за оценка на степента на цитологична и 
хистологична диференциация, вътрецитоплазмена вакуолизация и включвания, 
степен на намаление в клетъчната кохезия и загуба на елементи на 
ретикуларната рамка. Подходът служи и за диференциране на нискостепенни 
туморни хепатоцити от други форми на първични карциноми на черния дроб. 

Създаден е експериментален in vitro модел за структурно-функционален анализ 
на основата  на хепатоцитна карциномна клетъчна линия и моноцитно или 
еозинофилно диференцирани левкемични клетъчни линии, който възпроизвежда 
извън организма морфологични промени, близки до тези на пациенти с 
инфекциозен хепатит и развиващ се хепатоцелуларен карцином. Този модел 
представлява подходяща възможност за оценка на заболявания на черния дроб 
като вирусни инфекции и други хронични чернодробни заболявания, които са 
рисков фактор за развитие на първичен хепатоцелуларен карцином. In vitro 
моделът позволява да се извърши сравнителен анализ на клетъчния отговор – 
пролиферация, автофагия, апоптоза при различни експериментални условия с 
помощта на цитометрични и цитологични методи; проучване на възможностите за 
повишаване на устойчивостта на хепатоцитите при различни експериментални 
въздействия; изследване на експресията на експресията на интегринови 
рецептори, на NF-κВ и степента на неговата активност, както и на маркери за 
индуциране на автофагия в култивирани хепатоцити. 

Philipov S., Zaharieva, Maya M., Konstantinov, Spiro M.  
Additional Possibilities for Evaluation of cell pathological alterations: Comparative Study 
of reproduced elements of liver lobular segment in experimental (in vitro) model and 
tissue specimens of hepatocellular carcinoma (HCC).  Acta morphologica et 
anthropologica, 2014, Vol. 20 
 
Macrophages and denritic cells in the development of liver injury leading to liver 
failure 
Ananiev J, Penkova M, Tchernev G, Chokoeva A, Philipov S., Tana C, Gulubova M, 
Wollina Uwe 
Journal of biological regulators and homeostatic agents 12/2014; 28(4):725-730 
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Теоретично-фундаментални приноси 

Предложеният in vitro модел добре корелира с клиничните данни, свързани с 
поява на огнища на организация на туморни хепатоцити с премалигнен 
потенциал, оценка на функционалния резерв на чернодробен остатък и 
протективна подкрепа на остатъчна чернодробна тъкани при мостови тип терапии 
и реализиране на дефинитивна присадка. 

 

Macrophages and denritic cells in the development of liver injury leading to liver 
failure 
Ananiev J, Penkova M, Tchernev G, Chokoeva A, Philipov S., Tana C, Gulubova M, 
Wollina Uwe 
Journal of biological regulators and homeostatic agents 12/2014; 28(4):725-730 

 

Приноси с приложен, потвърдителен или допълващ характер 

Получените резултати от анализа на хистоморфологичните промени при групата 
пациенти с хепатоцелуларен карцином допълват известните данни за вариации 
на структурната и функционална пластичност на клетъчни популации в 
чернодробен лобуларен сегмент с развиващ се или развил се хепатоцелуларен 
карцином. 

Macrophages and denritic cells in the development of liver injury leading to liver 
failure 
Ananiev J, Penkova M, Tchernev G, Chokoeva A, Philipov S., Tana C, Gulubova M, 
Wollina Uwe 
Journal of biological regulators and homeostatic agents 12/2014; 28(4):725-730 
Efficient tissue ablation using a laser tunable in the water absorption band at 3 
microns with little collateral damage 
Nierlich A, Chuchumishev D, Nagel E, Marinova K, Philipov S, Fiebig T, Buchvarov I, 
Richter C-P. 
Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE. 2014 
Jan;8926:doi:10.1117/12.2049339. 
ISSN: 16057422 
 
 

Третирането на хепатоцитните култури в условията на предложения in vitro модел 
на чернодробно увреждане с продукти от растителен произход с 
противовъзпалителен потенциал – куркумин и растителният «Герисан» показа че, 
те притежават потенциал за благоприятно модулиране на патоанатомичните 
промени в процеса на развитие на хепатоцелуларния карцином като могат да 
допринесат за увеличаване на капацитивния  резерв на резидуалната 
чернодробна тъкан след хирургичната интервенция. 

http://www.scholars.northwestern.edu/pubDetail.asp?t=pm&id=84897567700&u_id=1982
http://www.scholars.northwestern.edu/pubDetail.asp?t=pm&id=84897567700&u_id=1982
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