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ABSTRACT 
Epithelial tumors arising from the pelvic organs in men include prostate (PC), bladder 

(BC) and rectal cancers (RC). They hold leading positions among oncological diseases as 
frequency and cancer-related mortality. Each year about 1700 new cases of PC 1400 - RC and 
1200 - of BC are diagnosed among the male population in Bulgaria. Nearly half of these newly 
diagnosed cases are in III and IV clinical stage. The high rate of the late-stage diseases often 
leades to diagnostic difficulties in distinguishing of poor diferentiated neoplasms of different 
organ origin. On the other hand, correct histological subtyping plays a crucial role in the 
subsequent choice of the therapy. These data suggest a growing need for discovery and 
investigation of the new highly sensitive and spesific markers, which solely or in combination 
with well-established and widely used at present markers would contribute to the verification of 
the ambiguous cases. 
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Епидемиология 

В малкия таз при мъжа се разполагат пикочният мехур, простатата и правото черво. 

Туморите на тези ограни заемат водещо място сред онкологичните заболявания при силния 
пол както по честота, така и като причини за смъртност. В световен мащаб простатният 

карцином (ПК) заема второ място, колоректалният карцином (КРК) – трето, а карциномът на 
пикочния мехур (КПМ) - седмо по честота на новоткритите заболявания сред мъжката 
популация, като при втория и третия тя е значително по-висока спрямо жените (7).  

В България всяка година сред мъжкото население се диагностицират около 1700 нови 
случая на ПК, 1400 – на КРК и 1200 – на КПМ. Сред тях повече от половината случаи при 

КРК и около една трета при ПК и КПМ са в III и IV клиничен стадий. Тревожна е 
постоянната тенденция към нарастване на новодиагностицираните случаи, които през 
последното десетилетие са се увеличили двукратно. Не по-малко обезпокоителни са и 

данните за смъртността от тези заболявани, които възлизат на около 800 годишно екзитуса от 
КРК, 780 от ПК и 380 от КПМ (1). Високата честота на тези заболявания, често късното им 

откриване, както и засягането на лица в работоспособна и/или творческа възраст обясняват 
засиления социален и научно-изследователски интерес към тази патология. 

Сериозен проблем при туморите на малкия таз при мъжа е големият процент на късно 

диагностицираните случаи - в III и IV клиничен стадии. Причините за това са неадекватната 
профилактика и ниското ниво на здравната култура. В тези напреднали стадии туморите 

инфилтрират околните органи и тъкани и това създава сериозни трудности за биопсичната 
диагноза. Те са свързани с ниската диференциация на авансиралите неоплазми, които 
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демонстрират морфологични белези на анаплазия и на хистогенезата им – всички те са 

епителни тумори (16). Затова хистологичното им типизиране на стандартни препарати е 
изключително затруднено, а понякога и невъзможно. Точната диагноза определяща вида на 

неоплазмата и първичната топика има решаващо значение за адекватния избор на терапия - 
опаративна, медикаментозна, лъчева. Така например, ПК е изключително чувствителен на 
хормонална терапия, докато КПК и КПМ са и химио и лъчечувствителни (9, 15,18). 

 

Простатен карцином 

При диагностицирането на нискодиференцирани ПК или недиференциран карцином с 
неизвестен първичен произход се използват маркери, които са простат специфични. Така 
простат-специфичният антиген (PSA) и простат специфичната кисела фосфатаза (PSAP) са 

били използвани в продължение на много години като рутинни диагностични маркери.  
Понякога обаче експресията им може да бъде фокална или много слабо изразена, особенно 

при нискодиференциран ПК, а след прилигане на андрогенната терапия такава изобро не се 
наблюдава (20). Алфа-метилацил-CoA-рацемаза (AMACR), известен също като P504S, е 
полезен биомаркер за ПК, но той също така се експресира и при някои други неоплазми, 

включително КРК и КПМ, поради което е с ниска диференциално диагностична стойност в 
тези случаи (8). Изследваният в последните години, включително и от нашия авторския 

колектив, анти-ERG маркер показва, че той има много висока специфичност, но за 
съжаление, ниска чувствителност (14). Следователно диагностицирането на 
нискодиференциран ПК включително при екстраорганна инвазия може да бъде затруднено 

въпреки наличието на споменатите маркери.   
NKX3.1 е андроген регулиран ген, чиято експресия е локализирана предимно в 

епителните клетки на простатната жлеза (2). NKX3.1 се намира върху хромозома 8p21.2 
регион, който показва загуба на хетерозиготност в 12% до 89 % от случаите на 
високостепенна простатна интраепителна неоплазия (вПИН) и в 35% до 86% при ПК. 

Честотата на тази мутация е по-голяма при напреднали и по-нискодиференцирани ПК (3). 
Загубата на един или два NKX3.1 алела води до по-агресивно поведение и по-бърза 

прогресия на неоплазмата (11). От гледна точка на органната спецификата на NKX3.1, 
последните проучвания доказват, че експресията на NKX3.1 е силно специфична за ПК, 
както и за рак на гърдата, при слаба или липсваща такава в голям брой други тумори (6). 

Добавянето на NKX3.1 протеин в панел от известните вече маркери би могло да има 
съществена стойност за поставянето на точната диагноза. 

 

Колоректален карцином 

В рутинната практика за диагноза на КРК се използват следните ИХХ маркера: CK7, 

CK20, villin и CDX2. Първите два не показват органна специфичност, те се позитивират и 
при редица други епителни неоплазми (5). Villin и CDX2 са протеини, който участват в 

пролиферацията и диференциацията на интестиналните епителни клетки. За разлика от 
вилина, който се позитивира в 80% от колоректалните карциноми CDX2 показва силна и 
дифузна експресия в над 90% от високо и умерено диференцираните аденокарциноми на 

дебелото черво (22). Въпреки високата специфичност, обаче този маркер е негативен при 
КРК с микросателитна нестабилност (13). Фокална до липсваща експресия се наблюдава и 

при ниско диференцираните КРК и тези в напреднал стадии. CDX2 обаче се позитивира и 
при редица неоплазми извън гастроинтестиналния тракт - в 20% до 65% от муцинозните 
яйчникови тумори и в 50% до 100% от аденокарциномите на пикочния мехур (10). Това 

налага проучването и изследването на нови маркери с висока специфичност и 
чувствителност, необходими за диагностиката на инвазивния и метастатичния КРК. 
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 Cadherin-17 (CDH17) e калций-зависима клетъчна адхезионна молекула, която се 

експресира само в интестиналните епителни клетки. Той е част от семейството на 
кадхерините, но притежава някои уникални структурни особености. При CDH17 има само 20 

аминокиселинни остатъка и се наблюдават седем извънклетъчни повторения в домейна 
вместо пет, характерни за т.нар. класически кадхерини - E-, N- и P-cadherins (21). Последните 
проучвания показват, че CDH-17 има висока специфичност с интензивна и дифузна 

експресия в 96% до 99% от КРК. Дифузната експресия се запазва и при метастатичните КРК. 
По-малко от 1% от туморите извън гастроинтестиналния тракт са позитивни за Cadherin-17 ( 

19). Това прави този маркер изключително подходящ за изграждането на нови, високо 
специфични и чувствителни имунохистохимични панели за диагностиката на метастатични 
тумори с неясно първично огнище, сред които може да бъде и КРК. 

 

Карцином на пикочния мехур 

Инвазивният високостепенен уротелен както и първичният аденокарцином на пикочния 
мехур могат да бъдат трудно разграничими от други нискодиференцирани локални 
инфилтративни карциноми или далечни метастатични. Често се налага да се прави 

диференциална диагноза между нискодиференцираните ПК и КПМ, а понякога и между 
КПМ и КРК с ниска диференциация. От друга страна морфологията на плоскоклетъчният 

КПМ е сходна с тази на инвазивен плоскоклетъчен карцином от ано-ректалната зона (4). 
Клиничната информация в тези случаи е от голямо значение, но тя не винаги е достатъчна за 
да бъде решена диагнозата. Исхождайки от тези проблеми , може да кажем, че нерядко е 

наложително използване на ИХХ за прецизното поставяне на диагнозата. 
 Понастоящем в рутинната практика се използват няколко ИХХ маркера за доказване 

на уротелния произход на неоплазмата. Това са CK7, CK20, CK34BE12, p63, Thrombomodulin 
и Uroplakin III (12). CK7 и Uroplakin III са положителни в около 60%, а CK20 в 30-50% от 
КПМ, което ги прави маркери с много ниска чувствителност. Останалите - CK14, CK34BE12, 

p63 и Thrombomodulin се позитивират в почти 100% от КПМ, но те се експресират също така 
в плоскоклетъчни карциноми от друг органен произход - ано-ректален или от маточната 

шийка (4). За разграничава на първичен аденокарцином на пикочния мехур от 
инфилтративен нискодиференциран колоректален аденокарцином най-полезният маркер си 
остава β-катенинът (17). Сред това многообразие от ИХХ китове все още липсва такъв с 

достатъчно висока органна специфичност (доказване на уротелен произход) и висока честота 
на еспресия. В последно време в тази насока се изследва GATA3. 

 GATA свързващ протеин 3 (GATA3) е транскрипционен фактор за цинков пръстен с 
различни биологични функции. Последните проучвания са установили , че GATA3 се явява 
чувствителен маркер за уротелиален карцином, както и за дуктален аденокарцином на 

гърдата и преходноклетъчни пролиферации в женския гинетален тракт (12). При 
изследването на 1110 тумора с различна първична органна локализация 86% от КПМ 

демонстрират положителна GATA3 експресия при пълна липса на такава за ПК и КРК (12). 
GATA3 е чувствителен и специфичен маркер за КПМ с изключително интензивна и дифузна 
експресия. Това го прави подходящ за разграничаване от нискодиференциран ПК. Има 

докладвана и положителна експресия на GATA 3 в някои плоскоклетъчни КРК от анална 
зона, но за разлика от КПМ, при тях оцветяването е по-често фокално и слабо (4). GATA 3 

антитялото би могло да се включи рутинно в група от ИХХ маркери за разграничаване на 
тумори с неизвестен произход, по-специално, когато има съмнение за инвазия от КПМ.  

 

Заключение 

Представенните данни подсказват за растяща нужда от откриване и проучване на нови 

ИХХ маркери с висока чувствителност и специфичност, които наред с установените и 
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широко използвани понастоящем биха допринесли за поставянето на правилната диагнозата 

при редица неясни и особено при напреднали нискодиференцирани  епителни тумори от 
произхождащи от органите на малкия таз при мъжа. 
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