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Предизвикателства:

• Уротелният карцином (УК) е комплексно 
заболяване с множество молекулярни и 
патологични сигнални пътища, които водят до 
хетерогенност в поведението му.

• Групата на ТМ включва изключително 
разнообразие от молекули с широк спектър на 
биологични характеристики. 

• Изграждане на диагностични панели от ТМ и
оценка на техния потенциал за подобряване 
чувствителността и специфичността им в 
различните етапи на диагностика и 
проследяване на пациентите с УК.



Коя е препоръчаната биологична проба?
• Различна специфичност и чувствителност на един и 

същ маркер в серум или урина

• Недостатъци на серумните проби
 Ефект на разреждане
 По-сложна протеомна среда
 По-трудно свързване появата на даден маркер в 

кръвта с неговия действителен източник
 Известна инвазивност и ограничение за 

многократен анализ. 

• Серумни ТМ- за прогноза и взимане на терапевтични 
решения при напреднала фаза на КПМ

• Уринни ТМ- основно при проследяване на пациенти в 
ранен стадий (мускулнеинвазиращ КПМ)

Наличие на аналитично валидиран, лесно достъпен 
и приложим в рутинната практика метод за 

определяне на ТМ в съответната биологична проба.



Серумни концентрации на СЕА и СА 19-9 при пациенти с ТСС и 
контроли

Серумни концентрации на СЕА и СА 19-9 при пациенти с ТСС в 
зависимост от степента на малигненост

Hegele A. et al. 
CA19.9 and CEA in 
Transitional Cell 
Carcinoma of the 
Bladder... AnticanRes
2010; 30 (12): 5195-
5200.

231 пациенти 
Проспективно
проследени



CEA и CA 19-9- резултати

• Нито един от маркерите не е значимо повишен при КПМ

• МИКПМ показва сигнификантно по-високи стойности на 
СЕА (р=0.008) и СА 19-9 (р<0.001) спрямо повърхностен, 
както и по-високите концентрации на маркерите 
корелират с по-висок грейд на болестта.

• По-високи стойности на СА 19-9 се установяват при 
метастазирал спрямо МИКПМ, както и при локално 
авансирал (pT3/pT4/pN+) спрямо локализиран (pT2/pN0).

• В заключение: При установени високи СЕА и СА 19-9 и 
липса на злокачествен процес в гастроинтестиналния 
тракт може да се мисли за КПМ. При установен КПМ 
високите концентрации на ТМ корелират с туморната 
инвазия и степента на малигненост. 

Hegele A. et al. CA19.9 and CEA in Transitional Cell Carcinoma of 
the Bladder... AnticanRes 2010; 30 (12): 5195-5200.



СА 19-9 в урина
Проспективно проучване сравнява СА 19-9 в урина при 47 

пациенти с доказан КПМ спрямо 50 контроли

Pal K et al. Urinary level of CA 19-9 as as a tumor marker in 
urothelial carcinoma of the bladder. Urol J. 2011;8(3): 203-208.

• Чувствителност 71% и 
специфичност 83% на СА 19-9 
в урина.

• СА19-9 в урина е 
статистически значимо 
(P<0.005) по-висок при Low 
grade спрямо high grade
тумори

• Концентрацията му не 
корелира с туморната 
прогресия



Цитокератин-19 фрагмент: CYFRA21-1

• CYFRA 21-1 е по-висок при пациенти с КПМ спрямо здрави 
контроли (Std.MD = 0.70, 95%CI = 0.40-1.00, P < 0.00001)

• Няма статистически значима разлика между стадий I и II 
(Р=0.47), както и между стадий II и III на локализиран 
карцином (Р=0.10)

• При сравнение на локализиран спрямо метастатичен КПМ –
CYFRA 21-1 е сигнификантно по-висок при метастатичен 
КПМ (MD = -17.69, 95%CI = -22.70 - 12.68, P < 0.00001)

Kuang LI et al. Cyfra 21-1 levels could be a biomarker for bladder 
cancer: a meta-analysis. Gen Mol Res 2015; 14 (2): 3021-3931



CYFRA21-1 мета-анализ с 1262 пациенти и 
1233 контроли

• CYFRA 21-1, определян в 
серум или урина, би могъл 
да е добър ТМ за 
диагностика и прогноза на 
пациенти с КПМ

Huang, Y et al. Diagnostic accuracy of cytokeratin-19 fragment (CYFRA 21–1) for bladder 
cancer: a systematic review and meta-analysis. Tumor Biol. 2015; 36, 3137–3145.

• НО: Хетерогенността 
на данните не 
позволява да се 
направят препоръки с 
високо качество на 
доказателствата.



• CYFRA 21-1 има висока чувствителност  за идентифициране на High 
Grade и CIS тумори и по-добра точност за откриване на първични 
карциноми от рецидиви, но не може да бъде използван като ранен 
диагностичен маркер.

• Докладваната специфичност на CYFRA 21-1 е 73-86%, а 
чувствителността 70-90%. 

• Повишената концентрация на маркера кореспондира с по-лош 
отговор към терапия.

• НО! CYFRA 21-1 дава фалшиво положителни резултати при:
 Инфекции на пикочния тракт
 Бъбречни конкременти
 Лъчетерапия в областта на малкия таз
 Уретрален катетър
 Интрамехурна инсталация на BCG ваксина в предходните три 

месеца



Уринни ТМ при проследяване на 
пациенти с КПМ- основни цели

• Да намалят честотата на инвазивните 
процедури като същевременно рано 
откриват рецидивите на болестта;

• Да изключат наличието на рецидив и на 
прогресия при МНИКПМ;

• Да предскажат отговор към терапия.

 Понастоящем 5 уринни теста са одобрени от FDA за 
диагностика и проследяване на МНИКПМ: (NMP22 тест кит,
NMP22 BladderCheck Test, BTA TRAK, BTA stat, UroVysion), а 
uCyt-тестът е одобрен само за проследяване на МНИКПМ;

 НО! Ниска PPV поради недостатъчно високата им 
специфичност.

 Нямат широко приложение в клиничната практика.
Soria F et al. An up-to-date catalog of available urinary biomarkers for the surveillance of non-muscle invasive 

bladder cancer. World J Urol. 2018;36(12):1981-1995. 



Bladder tumor antigen (BTA)

• Подобен по структура и функция на човешкия 
фактор на комплемента Н и се счита, че 
биологичната му роля е свързана с 
предпазването на нормалните клетки от 
собствената имунна система на организма.

• Специфичността е 69-87% за BTA stat и 73-
92.5 % за BTA Track. Чувствителността е 52.5-
78% за BTA Stat и 64- 93% за BTA Track.

• PPV = 35- 68% / NPV = 70-95% 

• И двата теста са с по-висока чувствителност и 
по- ниска специфичност от цитологично 
изследване на урина

Chakraborty, A. et al. Urine protein biomarkers for the detection, surveillance, and treatment response 
prediction of bladder cancer. Am J Cancer Res. 2019; 9(6): 1104–1117



Ограничения в използването на BTA тестовете
• Намалена специфичност при доброкачествени 

възпалителни заболявания; бъбречни конкременти; 
чужди тела и скорошна оперативна интервенция.

• Интерференции от употреба на никотин, кофеин, 
ацетилсалицилова киселина, ацетаминофен – фалшиво 
повишени стойности. 

• Големи вариации в избор на cut off стойности според 
различните публикации.

Възлагани надежди: 

Поради високата чувствителност, този маркер би могъл да 
бъде използван за удължаване на интервалите между 
цистоскопиите при наблюдението на пациенти с КПМ. BTA
тестовете могат да са полезни за ранно откриване и 
мониторинг на рецидивите на заболяването.



Nuclear matrix protein 22 
(NMP22)

• NMP22 се експресира от всички тъкани с епителен 
компонент, включително нормалната уротелна лигавица 
на пикочния мехур.

• В злокачествено променените уротелни клетки 
концентрацията му по-висока – до 25 пъти; 
освобождава се в урината чрез апоптоза.

• Към момента има количествен NMP22BC и качествен 
NMP22 BladderCheck тестове.

• Тестовете за NMP22 са одобрени от FDA както за 
диагностика на първичен карцином, така и за 
проследяване и ранно откриване на рецидив при КПМ.

• NMP22 е одобрен за скрининг за КПМ и може да се 
ползва при хора с професионална експозиция на 
известни канцерогени като ароматни амини, 
полициклични ароматни въглеводороди или хлорирани 
разтворители.

• Докладва се повишение на чувствителността на 
тестовете с напредване на заболяването и грейд 
статуса.

Mbeutcha A et al. Current status of urinary biomarkers for detection and 
surveillance of bladder cancer. Urol Clin North Am. 2016





• Включени са 75 пациенти с 
МНИКПМ

Оценени са два point of 
care теста – NMP22 и UBC

Сравнени са резултатите 
както от самостоятелното 
използване на тестовете 
спрямо данните от 
уринната цитология, така и 
на комбинация от методи















Заключение
• NMP22 показва константно ниска чувствителност.

• За откриване на Low grade тумори, единичното определяне 
на който и да е от маркерите също е с ниска 
чувствителност – 7.1- 35.7%.

• Най-добрата двойна комбинация с най-висока 
чувствителност 77.4% показват качествения UCB Rapid тест 
+ цитологично изследване на смив от пикочен мехур.

• Тази комбинация открива High grade туморите със 100% 
чувствителност, но при Low grade тя е едва 50% с 
намаление и на специфичността от 100 на 77.3%.

• На база тези данни никой от оценените маркери –
самостоятелно или в комбинация не покрива критериите за 
“идеален ТМ” и не може да замени цистоскопията при 
проследяване на пациентите с КПМ.





Разработване и валидиране на модели за 
стратификация на риска от развитие на 

рецидив при МНИКПМ

• Проспективно проучване, което включва 4 уринни 
маркера: BLCA-4, BTA, NMP22 и СЕА към данни от други 
рискови фактори при 606 пациента с МНИКПМ.

• Концентрациите и на 4-те маркера са достоверно по-
високи в групата с рецидивиращ МНИКПМ (p<0.05).

• Унивариабилен и мултивариабилен регресионен анализ 
показва, че концентрацията и на 4-те маркера има 
сигнификантна роля за предсказване на рецидив.



С най-добри диагностични показатели е моделът за 
стратификация на риска (AUC= 0.907), последван от 
BTA (AUC =0.807)] BLCA-4 (AUC= 0.804) и СЕА (AUC = 
0.780).

J Cancer 2020; 11(7):1668-1678.



Маркери на ангиогенеза
• VEGF стимулира ангиогенезата, миграцията и 

митозата на ендотелните клетки, матриксната 
металопротеиназна активност и съдовата 
пропускливост.

• VEGF се установен повишен в серум и урина на 
пациенти с УК, независимо от стадия на 
заболяването, като увеличението в урината е по-
значимо.

• Има доказателства, че заедно с ММР9 играе важна 
роля в ангиогенезата и растежа на тумора и може да 
се използва като прогностична или терапевтична 
таргетна мишена.

• По-високи уринни концентрации се свързват с по-
кратък интервал до рецидив при МНИКПМ.

• VEGF може да е ценен ангиогенен маркер за 
установяване на метастази при УК.
Ayati M et al. Serum and Urine Levels of Vascular Endothelial Growth Factor as Prognostic Markers in 

Patients with Bladder Cancer. Middle East J Can, 11, 2020



Други потенциални маркери

• Apo-A1 – съществува хипотеза, че може да подобри
туморната ангиогенеза посредством киназна активация; 
Проучвания докладват 89-95% чувствителност и 85-92% 
специфичност при КПМ.

• BLCA-4 е ядрен транскрипционен фактор, открит в ранните 
стадии на КПМ. Мета-анализ от 9 проучвания съобщава 93% 
чувствителност и 97% специфичност. 

• Счита се, че хиалуронидазата подобрява клетъчната 
пролиферация и подвижност. Като уринен ТМ при КПМ тя 
показва 87-100% чувствителност и 89-98% специфичност.

• В процес на проучване са също APO-E, CA-9, IL-8, MMP, 
MMP10, PAI-1 и др.

Jayoung Kim et al. Advances in urinary biomarker discovery 
in urological research. Investig Clin Urol. 2020 




