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РАЗШИРЕНО ГЕНОМНО ПРОФИЛИРАНЕ НА 
МУСКУЛ-ИНВАЗИРАЩ УРОТЕЛЕН КАРЦИНОМ

• Туморна генетична хетерогенност:

- хетерогенност между различни пациенти;

- интра-туморна хетерогенност в един пациент;

- времева хетерогенност;

- между-туморна хетерогенност;

- циркулираща хетерогенност

• Трето място по мутационен товар след 
белодробния карцином и меланом (>7 на MB).
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КОНСЕНСУСНА МОЛЕКУЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ, 2019
(https:github.com/cit-bioinfo/BLCAsubtyping)

Класификация

- папиларен луминален (LumP) – 24%

- неспецифичен луминален (LumNS) – 8%
- нестабилен луминален (LumU) – 15%
- богат на строма – 15% 
- базално-сквамозен – 35%
- невроендокринен-подобен (NE-like) – 3%

Шест молекулни класове:

- хистологични характеристики;

- инфилтрация с имунни и стромални клетки;
- патогенетични механизми;
- клиника;
- прогресия.

doi: 10.1016/j.eururo.2019.09.006

http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2019.09.006


Мутации в 13 гени, значително обогатени в определен 
консенсусен клас (*)
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Типове молекулни алтерации в 7 гени, асоциирани с 
консенсусни класове (*)

LumP – генни 
мутации

LumP – големи 
делеции

LumNS-ампл.,
LumU–ампл.

LumU –
амплификации

LumU –
амплификации

LumU,Ba/Sq,NE-
мутации

Ba/Sq,NE- мутации, 
делеции
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Асоциация на консенсусните молекулни класове с 
клиничната картина
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Асоциация на консенсусните молекулни 
класове с прогнозата

5 годишна обща преживяемост



Прeдиктивни маркери на консенсусните молекулни класове

LumP

Ba/Sq

Ba/Sq

NE

LumU

TCGА - 69% от MIBC имат потенциално активни терапевтични мишени, 
асоциирани със специфични молекулни класове 

NAC



ЦИРКУЛИРАЩИ ТУМОРНИ КЛЕТКИ ПРИ 
МУСКУЛ-ИНВАЗИРАЩ УРОТЕЛЕН КАРЦИНОМ

7,5 мл кръв –
1-10 CTCs

CellSearch

50% от MIBC пациентите имат лоша прогноза за 3 год. 

преживяемост без метастази.



Лош прогностичен маркер

преживяемост без 
рецидив

раково специфична 
преживяемост

обща преживяемост

 20-30% в MIBC
предоперативно

 по-висок tu
стадий и степен 

 метастази;

CTCs+



ЦИРКУЛИРАЩА ТУМОРНИ ДНК (ctDNA) ПРИ 
МУСКУЛ-ИНВАЗИРАЩ УРОТЕЛЕН КАРЦИНОМ

оценка на минимална резидуална болест 

изследване на лекарствена резистентност

избор на терапия

1% ctDNA



Туморна биопсия

 Продължителна

 Локално изследване на 
туморната проба

 Трудна

 Инвазивна техника

Течна биопсия

 Бърза

 Подробно изследване 
на туморната проба

 Минимален риск

 Неинвазивна техника

Апоптозен индекс = 124 bp/271 bp > 12,1 (<раково специфична 
преживяемост)  



Подходи за генетичен анализ на ctDNA

WES/WGS/TS/метилиране

Droplet Digital PCR





Консенсусните молекулни класове на мускул-инвазиращи 
уротелни карциноми се характеризират с различна:

 хистология, патогенеза, клиника и прогноза;
 чувствителност към  неоадювантна химиотерапия, лъчетерапия 

и таргетни лекарства;
 Въпреки доказателствата за генотип/фенотип корелации, все 

още не са включени в рутинната клинична практика.

CTCs
 CTCs са независим биомаркер за лоша прогноза при пациенти с 

MIBC (мета-анализи);
 необходими са още изследвания за тяхното използване в 

клиничната практика. 

ctDNA
 чувствителен метод за мониторинг на пациенти с уротелни 

карциноми и имат потенциал за развитие на таргетна терапия;
 необходими са допълнителни проучвания преди да бъде 

използвана течната биопсия в клиничната практика.




