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на адренални тумори, 2017 



Класификация и стадиране 
на адренални тумори, 2017 

•  Феохромоцитомите (phaeochromocytoma – PCC) 
произлизат от надбъбречната (адренална) 
медула. 

•  Параганглиомите (paraganglioma – PGL) 
произлизат от екстраадреналните параганглии, 
като се подразделят на симпатикови и 
парасимпатикови. 

•  Парасимпатиковите се означават общо като PGL 
от областта на глава и шия (Head and Neck PGL) 
в съответствие с анатомичната локализация на 
по-голяма част от тях.  

•  Симпатиковите PGL се локализират от черепна 
основа до тазово дъно . Те синтезират 
катехоламини и са биохимично позитивни, за 
разлика от парасимпатиковите (нехромафинни 
PGL, хемодектоми, гломус-тумори). 



Класификация и стадиране 
на адренални тумори, 2017 

 
•  Терминът бенигнен престава да се използва 
по отношение на PCC/PGL, като се приема, че 
всички PCC/PGL имат малигнен потенциал.  

•  К а т о м е т а с т а т и ч н о з а б о л я в а н е с е 
класифицират депозити от хромафинни 
клетки в органи, където те нормално не 
с ъщ е с т в у в а т : к о с т и ,  ч е р е н  д р о б , 
хистологично доказани лимфни възли, бял 
дроб. 

•  Осмо издание на TNM-класификацията за 
първи път предлага система за стадиране на 
PCC/PGL, която отчита туморна локализация, 
размер на първичния тумор и хормонална 
секреция . Парасимпатиковите PGL са 
изключени от това стадиране поради 
предимно доброкачествено биологично 
поведение. 



Макроскопска характеристика		

 Moonim MT. Tumours of chromaffin cell origin: phaeochromocytoma and 
paraganglioma. Diagn Histopathol 2012; 18(6): 234-244.  
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ИХХ характеристика		

 Bausch B, et al. Max Schottelius: Pioneer in Pheochromocytoma. 
Journal of the Endocrine Society 2017; 1(7):957-964. 
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Класификация и стадиране 
на адренални тумори, 2017 

•  Не съществува единствен хистологично 
базиран критерий, нито валидирана 
система за градиране на PCC/PGL, които 
достоверно да идентифицират потенциално 
метастатични туморни лезии и тези с висок 
риск за рецидив! 

•  Симпатикови PGL, както и тумори с размер 
над 5 см показват тенденция за по-чести 
рецидиви. 

•  Друг важен прогностичен фактор е 
наличието на синдромно заболяване.  



Класификация и стадиране 
на адренални тумори, 2017 

•  Правилото: 10% от всички PCC/PGL са 
наследствени и 10% са малигнени - мит! 

•  Факт: ~30% са наследствени, като при 
определен генотип (SDHB герминативна 
мутация) рискът за метастази е от 30 до 70%!  



Multiple endocrine neoplasia 
type 2 – MEN2		

•  Наследствен, автозомно 
д ом и н а н т е н т у м о р е н 
синдром, дължащ се на 
активираща герминативна 
мутация в RET прото-
онкоген. 

•  Честота: 1 случай на 
30 000 население.  

•  Клинично се разделя на 
три подтипа.  



MEN2А 

•  35-40% релативна честота 

•  Развитие на медуларен тиреоиден 
карцином (в >90% от случаите) 

•  в асоциация с PCC (в 30-50%) 
  
•  и / и л и п а р а т и р е о и д н а н е о п л а з и я 

(хиперплазия/аденом в 15-30%) 

•  варианти на МЕN2А с кожен l ichen 
amyloidosus и болест на Hirschprung 



MEN2B (MEN3) 

•  5-10% релативна честота 

•  ранно развитие на медуларен тиреоиден 
карцином на 10-20 годишна възраст (в 
>90% от случаите) 

•  комбиниран с марфаноиден хабитус 

•  мукозни (на език и устни) невриноми 

•  интестинална ганглионевроматоза 

•  и висок риск за развитие на PCC (50%)  



Фамилен медуларен 
тиреоиден карцином 

•  50-60% релативна честота 
•  пациентите развиват само тази неоплазма 
на 45-55 години 



МЕN2-PCC		
•  Мултицентрични и билатерални!  

•  Прогресия от адренална медуларна 
хиперплазия към карцином.  

•  Диа г н о з а т а а д р е н а л н а ме д у л а р н а 
хиперплазия изисква дебелина над 1/3 в 
отсъствие на корова атрофия и/или наличие 
на медуларна тъкан в опашката на жлезата. 

•  Налични в жлезата нодуларни формации, 
дори <10 mm, които доскоро се означаваха 
като нодуларна хиперплазия, днес се 
приемат за микрофеохромоцитоми. 



МЕN2-PCC  
Хистологичните и ИХХ находки при МЕN2-асоциираните PCC не се отличават от 

тези на спорадичните PCC.	

 Korpershoek E, et al. Familial endocrine tumours: pheochromocytomas and extra-adrenal paragangliomas – 
an update. Diagn Histopathol 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.mpdhp.2017.06.001 

 



Синдром на Von Hippel- 
Lindau (VHL) 

•  Наследствен, автозомно доминантен 
туморен синдром, развиващ се в резултат 
на мутации във VHL тумор-супресорен ген. 

•  Честота: 1 случай на ~36 000 население. 

•  VHL тип 1, характеризиращ се с наличието 
н а х ем ан г и о б л а с т о ми и р е н а л ни 
карциноми, без развитие на PCC/PGL; 

•  VHL тип 2А, проявяващ се клинично с 
хемангиобластоми и PCC/PGL; 

•  VHL тип 2B, включващ хемангиобластоми, 
ренални карциноми и PCC/PGL; 

•  VHL тип 2C, клинично проявен само с 
наличието на PCC/PGL. 



VHL-PCC		
•  10 - 26% от VHL–пациентите развиват PCC/

PGL  
•  90% имат PCC 
•  19% PGL (както симпатикови, така и 
парасимпатикови) 

•  в 44% се намират билатерални PCC  
•  в само 3% те са малигнени 
•  средна възраст на диагностициране 29 
години 

•  в 15-20% от пациентите се намират de novo 
възникнали VHL-мутации 



VHL-PCC 

 Korpershoek E, et al. Familial endocrine tumours: pheochromocytomas and extra-adrenal 
paragangliomas – an update. Diagn Histopathol 2017, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.mpdhp.2017.06.001 

 

Най-забележителният  
хистологичен белег, 
в и д и м  д о р и  п р и 
макроскопски оглед, е 
високата микросъдова 
плътност /повишена 
експресия на  VEGF/! 

 



Neurofibromatosis type 1 – 
NF1	(болест на von Recklinghausen) 

•  Наследствен, автозомно доминантен туморен 
синдром, дължащ се на мутации в NF1 
тумор-супресорен ген. 

•  Честота: 1 случай на ~3 500 население. 

•  Клиничният му спектър включва: мултиплен/ 
плексиформен неврофибром, малигнен тумор 
от обвивката на перферните нерви, глиом, 
PCC, дуоденален невроендокринен тумор, 
GIST; 

•  в допълнение: “мляко с кафе” петна, 
лунички в аксиларна и/или ингвинална 
област, Lish’ нодули на ириса, костна 
дисплазия.  



Neurofibromatosis type 1 – 
NF1	(болест на von Recklinghausen)		

•  PCC/PGL се откриват в 0.1 до 5.7% от 
п а ц и е н т и т е  ( 3 . 3 д о  1 3 % о т 
аутопсираните) 

•  95% от пациентите имат PCC и 6% PGL 
(само симпатикови) 

•  14% имат билатерални PCC 
•  9% са малигнени 
•  средна възраст на презентация 42 
години 

•  в ~20-40% от спорадичните PCC и PGL 
се намират соматични NF1-мутации  



NF1-PCC 
По-често са композитни, съдържащи ганглийни клетки и 

ганглионевроматозна строма!  
 

 Korpershoek E, et al. Familial endocrine tumours: pheochromocytomas and extra-adrenal paragangliomas – 
an update. Diagn Histopathol 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.mpdhp.2017.06.001 

 



Hereditary/familial PCC/PGL 
syndrome		

•  Автозомно доминантен туморен синдром, 
дължащ се на мутации в гените, кодиращи 
субединиците на сукцинат дехидрогеназата 
(succinate dehydrogenase – SDH). 

•  PGL и PCC при този синдром се съчетават с 
G IST, бъбречнокле тъчен карцином и 
хипофизарен аденом. 

•  Честота: 1:50 000 до 1:20 000 население. 



Hereditary/familial PCC/PGL 
syndrome		



Hereditary/familial PCC/PGL 
syndrome		

•  Герминативни мутации съответно в SDHA, 
SDHB, SDHC, SDHD и SDHAF2 са в основата на 
пет клинично обособени синдрома, означавани 
като PGL 1-5, унаследявани автозомно 
доминантно, но с изключително вариабилна 
пенетрантност. 

•  Колективно тези мутации са отговорни за 
голяма част от наследствените PGL и PCC, като 
се установяват и в ~10% от клинично 
спорадичните тумори, без фамилна или 
синдромна анамнеза;  

•  доказват се при ~30% от педиатричните  

•  и в 30-40% от метастатичните случаи.  



SDH-PCC/PGL 
Съставени са от предимно окръглени клетки, понякога с релативно светла 
цитоплазма и почти винаги с добре развита гнездна архитектоника и 

проминираща микросъдова мрежа. 
 

 Korpershoek E, et al. Familial endocrine tumours: pheochromocytomas and extra-adrenal paragangliomas – 
an update. Diagn Histopathol 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.mpdhp.2017.06.001 

 



SDH-PCC/PGL 

 Gill A, et al. Immunohistochemistry for SDHB triages genetic testing of 
SDHB, SDHC, and SDHD in paraganglioma-pheochromocytoma syndromes. 
Human Pathology 2010; 41 (6): 805-814. 
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Алгоритъм за генетично 
тестване 

 Korpershoek E, et al. Familial endocrine tumours: pheochromocytomas and extra-adrenal 
paragangliomas – an update. Diagn Histopathol 2017, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.mpdhp.2017.06.001 

 
 



SDH-GIST 

•  Характерни клинични и морфологични белези, 
които трябва да бъдат идентифицирани при 
появата им като начална манифестация на 
синдромно заболяване:  

•  срещат се в детска и млада възраст, 
•  локализирани са в стомаха,  
•  често са мултифокални или с плексиформен 
растеж,  

•  съставени от епителоидни клетки, 
•  показват интензивна ИХХ експресия на KIT и 

DOG1,  
•  както и липса на SDHB-експресия.  



SDH GIST 
Локализирани са в стомаха,  

често са мултифокални или с плексиформен растеж,  
съставени от епителоидни клетки. 

 

 Gill A. Succinate dehydrogenase (SDH)-deficient neoplasia. 
Histopathology 2018, 72, 106–116.  



SDH-GIST 
Показват интензивна ИХХ експресия на KIT и DOG1,  

както и липса на SDHB-експресия.  
 

 Miettinen M, Ed. Modern Soft Tissue Pathology. Tumors and Non-
Neoplastic Conditions. Cambridge University Press, 2016.  



SDH-RCC  
Туморните клетки са кубоидални, с трудно различими 

клетъчни граници, подредени в солидни гнезда или около 
кистични пространства.	

 Gill AJ, et al. Succinate dehydrogenase (SDH)-deficient renal carcinoma: a 
morphologically distinct entity: a clinicopathologic series of 36 tumors from 
27 patients. Am J Surg Pathol 2014; 38(12):1588-1602. 

 



SDH-RCC  
Много характерна е еозинофилната или флокулентна 
цитоплазма, демонстрираща при насочено търсене 

цитоплазмени инклузии. 

 Gill AJ, et al. Succinate dehydrogenase (SDH)-deficient renal carcinoma: a 
morphologically distinct entity: a clinicopathologic series of 36 tumors from 
27 patients. Am J Surg Pathol 2014; 38(12):1588-1602. 

 



SDH-RCC 

 Gill AJ, et al. Succinate dehydrogenase (SDH)-deficient renal carcinoma: a 
morphologically distinct entity: a clinicopathologic series of 36 tumors from 
27 patients. Am J Surg Pathol 2014; 38(12):1588-1602. 

 



Молекулярна таксономия на 
PCC/PGL		

•  Пр о е к т ъ т T h e C a n c e r G e n o m e A t l a s 
идентифицира мутации в 73% от изследваните 
PCC/PGL:  

•  27% като част от генетични синдроми с 
герминативни мутации,  

•  останалите 46% представляват соматични 
мутации при пациенти със спорадично 
заболяване. 

•  Към момента съществуват поне 12 различни 
генетични синдрома и най-малко 15 добре 
охарактеризирани гена. 

•  Въпреки това генетично многообразие , 
изследване на РНК-експресионни профили 
групира PCC/PGL в няколко клъстера, залегнали 
в основата на тристепенна молекулярна 
класификация на PCC/PGL.  

 



Псевдохипоксични PCC/PGL		

•  Развива се псевдохипоксичен отговор в 
резултат на стабилизация на HIF при нормално 
ниво на кислород.  

•  Реализира се по два различни механизма, 
подразделящи псевдохипоксичните PCC/PGL на 
тумори с натрупване на онкометаболити от 
цикъла на Krebs и на такива, при които 
директно се уврежда обмяната на HIF. 

  
•  Повечето от пациентите в първата субгрупа 

(10-15% от всички PCC/PGL)  са с фамилни PGL, 
асоциирани с герминативни мутации в  SDHx, 
при останалите се намират мутации в гените, 
кодиращи фумарат хидратаза (FH) и малат 
дехидрогеназа (MDH2).  

 



Псевдохипоксични PCC/PGL		
  
•  Акумулирането на онкометаболитите сукцинат, 
фумарат или малат инхибира ензими, включени 
в клетъчните сигнални пътища и поддържане 
стабилността на хроматина.  

•  Втората субгрупа псевдохипоксични PCC/PGL 
(15-20% от PCC/PGL) е свързана с мутации във 
VHL, EPAS1, EGLN1 и EGLN2.  

 

 



Wnt сигнални PCC/PGL		

•  5-10% от PCC/PGL.  

•  Всички пациенти от тази група имат спорадично 
заболяване със соматични мутации в CSDE1 и 
MAML3, активиращи Wnt и Hedghog сигнални 
пътища. 

•  Wnt PCC/PGL са по-агресивни, с по-голям риск 
за поява на рецидив или метастази. 



Киназа сигнални PCC/PGL		

•  50-60% от PCC/PGL.  
 
•  Повечето от пациентите са с MEN2,  
•  малцина са с NF1 или с фамилни PCC/PGL, 
свързани с мутации в TMEM127 или MAX. 

•  Соматични gain-of-function мутации в HRAS са 
наскоро валидирани като драйвърно събитие в 
патогенезата на PCC/PGL;  

•  предстои да бъде изяснена ролята на FGFR1, 
KIF1B и MET. 



Молекулярна таксономия на 
PCC/PGL		

•  Всеки от трите клъстера, в които се групират 
PCC/PGL, притежава уникален молекулярен, 
клиничен, биохимичен и образен фенотип, 
който може да се използва за персонализирана 
грижа, прецизна медицина и таргетна терапия. 

•  В заключение, наследственият PCC/PGL 
очертава хоризонт за развитие на следващо 
поколение патолози, отваряйки врата за 
превантивна онкология.  




